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RESUMO

Tornar pública uma tragédia, explorar seus diferentes aspectos e gerar uma condenação prévia 
é uma das estratégias utilizadas pela mídia, através de diferentes processos de agendamentos 
que   faz   ao cobrir  casos.  O Brasil  tem se  destacado não  apenas  pela  prática  de  crimes 
violentos,  mas  também  pela  elevada  comoção  nacional,  a  partir  de  acontecimentos  de 
diferentes naturezas que chocam e sensibilizam a sociedade. Notícias consideradas ruins são, 
por si só, matérias primas de grande riqueza, a serem exploradas pelas mídias, principalmente 
as especializadas. Mas, particularmente nos crimes hediondos de grande repercussão, como o 
caso ‘Isabella Nardoni’, os veículos de comunicação nos deixam dúvidas sobre o objetivo e a 
natureza de suas coberturas jornalísticas, na medida em que seduzir e emocionar seria mais 
importante que informar. A mídia, muitas vezes, assume o papel de justiceira e seu julgamento 
chega antes do sentenciamento da Justiça. Neste contexto, a revista Veja será nosso objeto de 
monografia, através do estudo de sua cobertura sobre o Caso Isabella. Busca-se, em nossa 
análise, descrever os processos de agendamento  que  a cobertura emprega no caso.Para tanto, 
toma-se  como  referência   o  período  que  envolve  a  morte  de  Isabela  até  o  veredicto  da 
Justiça.Identifica-se as marcas textuais que denotam o sensacionalismo e o pré-julgamento do 
caso feito pela revista.  Nossa análise visa responder ao problema de pesquisa que indaga 
como a  revista  desenvolve  estratégias  de  agendamento  para  produzir  julgamento  sobre  o 
caso.Nossa  análise  comprova  nossas  hipóteses  ao  mostrar  marcas  nas  reportagens  que 
caracterizam, dentre outras coisas, práticas e um jornalismo sensacionalista. Através do estudo 
de caso,  utiliza-se,  em termos de metodologia,  ferramentas  da análise  do discurso para a 
análise das edições da  revista. A pesquisa se apóia, ainda, em conceitos que envolvem noções 
de  acontecimento  e  de  produção  do  acontecimento,  bem como  a  de  agendamento,noção 
central para este estudo. 

Palavras-chave: Caso Isabella Nardoni. Veja. Agendamento. Sensacionalismo.

ABSTRACT

Make public a tragedy, exploring its different aspects and generate a prior conviction is one of 
the strategies used by the media through different processes to make schedules that cover 
cases. Brazil  has stood out not only for crimes of violence, but also by the high national 
uproar, from events of different nature that shocked and sensitize society. Are considered bad 
news by itself, raw materials of great wealth to be exploited by the media, especially those 
specializing. But, particularly in the highly publicized heinous crimes like the case 'Isabella 
Nardoni' communication vehicles leave us questions about the purpose and nature of its news 
coverage, as it would entice and excite more important than inform. The media often assumes 
the role of vigilante arrives before his trial and sentencing of Justice. In this context, Veja 
magazine will be the object of our monograph, by studying its coverage of the case Isabella. 
Looking up, in our analysis, describe the process of scheduling that employs coverage in case. 
Therefore, taking as reference the period surrounding the death of Isabella until the verdict of 
Justice. Identifies the textual marks that denote the sensationalism and the pre-trial of the case 
made by the magazine. Our analysis seeks to answer the research question that asks how the 
magazine  develops  scheduling  strategies  to  produce  judgment  on  the  case.  Our  analysis 
confirms our hypothesis by showing marks on stories featuring, among other things, practices 
and sensationalist journalism. Through the case study, is used in terms of methodology, tools 
of discourse analysis for the analysis of issues of the magazine. The research is based also on 



concepts involving notions of event and production of the event, as well  as scheduling,  a 
concept central to this study.

Keywords: Isabella Nardoni case. Veja magazine. Appointment. Sensationalism.
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INTRODUÇÃO 

No texto que é submetido à apreciação desta banca, analisa-se  a cobertura da revista 

Veja  sobre o assassinato de  Isabella Nardoni, ocorrido em 29 de março de 2008, jogada do 

sexto andar do edifício onde morava, em São Paulo (S), segundo o julgamento judiciário, por 

seu pai Alexandre Nardoni, e sua madastra, Anna Carolina Jatoba. Estuda-se,particularmente, 

as estratégias desenvolvidas pela revista para cobrir o acontecimento que, logo de imediato, 

assume as características de um caso, conforme o tratamento dados pelas mídias a fatos que 

envolvem rupturas profundas  como, é o caso da morte de uma criança de cinco anos. Anibal 

Ford em sua obra, ‘La marca la bestia’ (1999) afirma que o caso tem como definição ser uma : 

“ruptura da normalidade” (FORD, 1999, p. 252). Veja desencadeia por sucessivas edições 

aqui examinadas o que definiu pelo “caso Isabella”. Sua estratégia correspondeu justamente 

em, através de suas capas e reportagens, construir um complexo processo de agendamento, 

produzindo, antes mesmo da consolidação do julgamento por parte da justiça, seu veredicto 

que se situa  nas diferentes matérias por nós analisadas. 

O caso Isabella que, certamente entrou na história do jornalismo brasileiro, envolveu 

falas de muitos campos  sociais como o familiar, o direito, a justiça,o policial e, de modo 

particular, o midiático.

Recordando um pouco da historia de um desenlace, que  se caracterizou pela queda da 

menina, após seu lançamento do  apartamento onde seu pai e sua madrasta moravam, sobre o 

gramado em frente ao prédio. Isabella foi socorrida e faleceu na Santa Casa de Misericórdia. 

Na delegacia,  o depoimento do casal:  alguém entrou no prédio e jogou Isabella do sexto 

andar. Na noite do crime, o pai conta que ele e a madrasta, acompanhados dos dois filhos e 

de Isabella, voltavam de uma festa na casa da sogra, em Guarulhos. Quando chegaram ao 

prédio onde moram, zona norte de São Paulo, ele subiu com Isabella, acendeu o abajur e 

deixou-a no quarto. Trancou a porta do apartamento e voltou à garagem. Ao  retornarem  ao 

apartamento, notou que a tela de proteção da janela estava rompida e a filha caída no jardim. 

O casal passou a noite no Distrito Policial prestando depoimentos que não convenceram os 

policiais. No dia seguinte, o delegado descartou a hipótese de acidente, para a polícia, alguém 

jogou Isabella  do sexto andar,  mas  os  principais  suspeitos  não eram o pai  e  a  madrasta. 

Durante  as  investigações,  descobriu-se que  a  tela  rompida  era  a  da  janela  do  quarto  dos 

irmãos, não a do quarto da vítima. Recolheram a tela e alguns utensílios, provavelmente, os 

mesmos utilizados para cortá-la, além de levar amostras de sangue encontradas em alguns 

lugares do apartamento e as roupas da vítima. No corpo de Isabella, os legistas encontraram 
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ferimentos provocados antes da queda. O atestado de óbito da Isabella realizado pelo Instituto 

Médico Legal apontou asfixia e politraumatismo como as causas da morte da menina. Três 

dias depois do crime, em 2 de abril, o casal foi preso até ser libertado por meio de  habeas 

corpus, no dia 11 do mesmo mês. As investigações prosseguiram com base em depoimentos e 

exames periciais. No dia 6 de maio, o Ministério Público denuncia o casal por homicídio 

triplamente qualificado e o magistrado decreta prisão preventiva. No dia 7 de maio, Alexandre 

e Anna Carolina se entregaram à polícia e continuam presos depois de uma solicitação de 

anulação do processo negada, o casal continuou preso aguardando seu julgamento. O casal foi 

a júri popular no dia 22 de março de 2010. Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram 

condenados pela morte de Isabella Nardoni. O pai da menina recebeu uma pena de mais de 31 

anos de prisão, e a madrasta, pena de pouco mais de 26 anos.  Este é o conjunto de fatos que 

constituem o ‘caso Isabella’, do qual a mídia, e principalmente a VEJA, dele se apropria para, 

segundo estratégias que lhes foram próprias, transformá-lo em um  acontecimento impactante. 

Mesmo cada caso  com suas  particularidades,  todos  eles  costumam sair  da rotina de uma 

sociedade.E  sobre  a  ação  das  mídias  sobre  casos  desta  natureza,   conforme  a  tradução 

realizada por Fausto Neto, Ford (1999, p. 246) nos diz que: 

O caso é algo que sucede em termos individuais o micro social e que é exposto 
mediante uma estrutura discursiva basicamente narrativa [...] Se agrupa ou se move 
de maneira errante na agenda dos meios de comunicação a partir do seu valor como 
notícia  [...]  Nos  meios  de  comunicação  os  casos  tem  quase  sempre  um  nível 
exemplar ou modelador.

Questões  consequentes  do  agendamento,  como,  espetacularização  da  notícia  e 

sensacionalismo, também serão abordados nesta monografia, bem como a formulação sobre 

as  definições  para  acontecimento  e  enquadramento.  Ao  eleger  o  caso  Isabella  Nardoni, 

desenvolvi um problema central para o desenrolar desta  pesquisa: como Veja  realizou o 

agendamento na sua cobertura sobre o ‘caso Isabella’ e como funcionaram suas estratégias 

discursivas para realizar o trabalho de agendamento. O estudo ficará organizadoatravés dos 

seguintes  capítulos:  um sobre a revisão de literatura da produção acadêmica,  envolvendo 

livros, teses, pesquisas e artigos, que também elegeram o caso Isabella e Veja como objeto de 

estudo.  Em  seguida,  desenvolvo  um  capítulo  teórico  refletindo  sobre  conceitos  que  nos 

ajudam a ler os materiais jornalísticos de VEJA e, por fim, um capítulo de análise no qual 

descrevemos  os  processos  de  organização  dos  mecanismos  de  agendamento  feitos  pela 

cobertura  de VEJA sobre o caso Isabella.  Após estes capítulos,  na conclusão,  sistematizo 

algumas observações bem como reflito sobre  o papel do jornalismo na construção de fatos, 
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especialmente, as circunstancias nas quais este discurso se antecipa a outros discursos, para 

produzir seus julgamentos. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

O  objetivo  deste  capítulo  é  resgatar  análise  de  outros  autores,  identificando  e 

comentando sobre ângulos do caso Isabella Nardoni  e por eles abordados. A visita nos ajuda 

a tomar contato com o caso e com as leituras que nos precederam. Mapeando os estudos 

referentes  ao  caso  Isabella  Nardoni,  no  campo  na  comunicação,  elegi  16  deles  para  que 

fossem comentados e discutidos.  Sendo eles um livro, três teses de mestrado,  oito artigos 

avulsos, um artigo de livro, um artigo de site e duas monografis de graduação. Os trabalhos 

escolhidos  apresentam  diferentes  ângulos  conceituais  e  análises  do  caso  na  mídia.  Nas 

pesquisas, são apresentadas questões éticas, sensacionalismo, espetacularização, agendamento 

e  pré-julgamento  por  parte  da  mídia.  Os  trabalhos  foram  escolhidos  devido  às  suas 

proximidades  com  o  ângulo  que  resolvi  analisar,  na  maioria  deles,  o  agendamento  é 

referenciado,  assim  como  suas  estratégias:  espetacularização  e  sensacionalismo,  além  de 

tratarem de conceitos de acontecimento e enquadramento. 

Em sua tese,Pettenuci (2009) analisa o caso Isabella Nardoni com base no processo de 

produção jornalística. Tenta compreender os fatores que contribuíram para que o caso fosse 

quase dois meses repercutido na imprensa brasileira. Estuda o início da cobertura jornalística 

feito pelo site Estadão, a fim de constatar como surgiu o acontecimento e quais os recursos 

jornalísticos utilizados por aquele veículo para conquistar os eleitores. O trabalho aborda as 

características da notícia, a seleção dos fatos, hipóteses do newsmaking e do agenda-setting, 

consumo  da  violência,  a  espetacularização  da  notícia  e  seus  efeitos  representativos  na 

sociedade. A hipótese do newsmaking é um estudo ligado à sociologia das profissões, no caso, 

o  jornalismo.  Segundo Pettenuci  (2009),  a  atenção do  newsmaking  está  centrada  sobre  o 

emissor, que se transforma em intermediário entre acontecimentos e sua narratividade, que é a 

notícia.  Em sua tese,  o autor baseia-se nos estudos sobre valores  notícia  no newsmaking, 

tomando como referência Hohlfeldt (2001). O autor fala sobre a configuração destes no caso 

Isabella Nardoni, ou seja, o autor examina o caso Isabella à luz dessas referências:

[…] impacto sobre a nação e o interesse nacional – implica o grau de significação e 
importância,  de  proximidade  geográfica,  de  atingimento  do  imaginário,  etc.  [...] 
relevância  e  significação  do  acontecimento  quanto  à  sua  potencial  evolução  e 
conseqüência – fatos que apresentam conseqüências a se desdobrarem num tempo 
futuro  sempre são mais jornalísticos do que aqueles que se esgotam em si mesmos 
(HOHLFELDT, 2001, p. 203).
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Pettenuci (2009) aponta outros casos envolvendo violência com crianças, ocorridos na 

mesma época do assassinato da menina Isabella, que não tiveram tamanha repercussão na 

mídia. Afirma que a mídia nos fez pensar que essa era a maior tragédia envolvendo uma 

criança  naquele  momento.  Diante  dessas  afirmações,  ele  fala  sobre  a  hipótese  de  um 

agendamento da mídia. “Pela operação do agenda-setting (ou agendamento), a mídia escolhe 

os fatos e os transforma em notícias, sugerindo preocupações a serem incluídas na agenda 

individual ou social” (PETTENUCI, 2009, p.75). No caso da morte de Isabella Nardoni, “a 

mídia inseriu a tragédia na esfera pública, alimentando durante quase dois meses o público 

com hipóteses, investigações e procedimentos judiciais” (PETTENUCI, 2009, p.75). Agendar 

é  transformar  um fato  em atraente  para  o  leitor.  Resume-se  em incluir  ou  excluir  fatos. 

Escolhendo  o  seu  enquadramento.  O  agendamento  é  algo  comum  dentro  dos  meios  de 

comunicação. 

O agendamento é a operação que possibilita aos veículos de comunicação o poder de 
predição  e  de  vigilância,  já  que  são  eles  que  controlam  a  informação  e,  por 
conseguinte,  conduzem  o  processo  de  construção  das  notícias.  Os  veículos  não 
apenas predizem os acontecimentos,  mas também convertem-se no próprio olhar 
vigilante que se subjetiva no olhar do cidadão (PETTENUCI, 2009, p.78).

Além de  “controlar”  a  informação,  o  agendamento  é  a  maneira  que  a  mídia  tem 

depersuadir o leitor para o seu ponto de vista, fazendo com que os olhares se voltem para os 

ângulos tendenciosos de alguns meios de comunicação. 

Em seu livro “A prova é a testemunha”, Casoy (2010) narra o julgamento do casal 

acusado pela morte de Isabella Nardoni. Casoy (2010) diz nunca ter visto tanto interesse e 

pesquisa  em  um  crime:  “[...]  com  artigos  dos  mais  variados  estudiosos  de  jornalismo, 

comunicação, direito, psicologia, psiquiatria. Toda a interface foi explorada” (CASOY, 2010, 

p.19).  A repercussão da morte  da menina Isabella  foi  avaliada por Casoy (2010) que,  na 

ocasião, estava fora do país, como algo impressionante. Ao voltar para o Brasil, a escritora 

deparou-se com o seguinte cenário: 

Dessa vez a curiosidade intelectual que me causou ver tamanha turbulência no país, 
nos jornais, nas televisões que transmitiam notícias sobre o caso, às vezes por mais 
de quarenta minutos sem interrupção, das “sinceras opiniões” espalhadas por bares e 
entrevistas, estava aguçada além do normal. Todos pareciam saber “a verdade” sobre 
o crime e o analisavam até com certa displicência, sem pensar nas consequências de 
suas palavras (CASOY, 2010, p.19).

Moretzsohn (2008), em seu artigo ‘O crime que chocou o Brasil’:  mídia,  justiça e 

opinião pública na primeira fase do caso Isabella Nardoni, fala sobre um julgamento prévio da 



14

mídia: “[...] é recorrente nesses casos a apresentação da ‘solução’ antes mesmo do inicio do 

processo  judicial”  (MORETZSOHN,  2002,  p.14).  Ainda  sobre  o  assunto,  a  pesquisadora 

comenta sobre uma fusão nos campos de jornalismo e direito, uma competição entre a justiça 

e a imprensa pra ver quem julga e condena primeiro.

O direito e o jornalismo contemporâneos têm uma origem comum nos postulados 
iluministas que inauguraram a Modernidade e constituem instituições basilares para 
uma sociedade democrática. Apesar disso, vivem em permanente tensão, expressa 
exemplarmente na distinção dos procedimentos de cada campo: um tende ao tempo 
lento e ao sigilo como forma de assegurar prerrogativas consagradas como o devido 
processo, a presunção de inocência e o direito ao contraditório; o outro, ao invés, 
trabalha em regime de urgência e investe na publicidade das informações. Seriam 
distintas formas de produção da verdade, ambas referidas a fatos objetivos, e que, 
pelo menos em tese,  visariam a um mesmo objetivo:  a  defesa da cidadania.  No 
entanto,  legitimada  historicamente  como  o  “quarto  poder”  e  obrigatoriamente 
vinculada ao cotidiano e ao senso comum, a atividade jornalística, que se confunde 
com o que hoje se costuma chamar genericamente de “mídia”, tende a prevalecer: 
pautada pela agilidade e pela linguagem coloquial, parece falar direto com o público 
e surge como sua representante de fato,  prometendo uma celeridade contraditória 
aos rituais do direito  (MORETZSOHN, 2002, p. 3).

Conforme a citação a cima, vale registrar que, em uma ‘batalha’ entre o jornalismo e o 

direito,  na  maioria  dos  casos,  os  jornalistas  saem vitoriosos,  pois  andam ‘na  frente’ das 

investigações, na ânsia pelo imediatismo, questões jurídicas e constitucionais são deixadas de 

lado. O profissional da área do jornalismo deve lembrar-se que o seu embasamento legal não 

lhe dá o direito  de exagerar  e  passar  por  cima de  questões  legais,  como a presunção da 

inocência e até mesmo danos morais causados por juízos de valores. 

Em seu artigo, Magalhães(2008) alerta para o perigo da mídia justiceira. Levantando a 

hipótese do pai de Isabella ser inocente, Magalhães(2008) afirma que, se Alexandre Nardoni 

for culpado, será condenado pela justiça, e se for inocente,  da mesma forma, já terá sido 

condenado pela mídia. Não se trata de defender o pai de Isabella, mas de constatar que a 

imprensa feriu os princípios mais básicos da ética jornalística e da presunção da inocência. 

A Constituição Federal  instituiu,  no 5º  artigo,  em seu inciso LVII:  “Ninguém será 

considerado culpado até  o  trânsito  julgado de  sentença  penal  condenatória”.  A enxurrada 

diária sobre o caso Isabella Nardoni fez com que as pessoas criassem opiniões e suas próprias 

sentenças sobre o crime, emitindo opiniões de julgamento acerca dos envolvidos. Os acusados 

negavam a autoria do assassinato e o crime não contava com testemunhas, o que fez com que 

a  mídia  se  esmerasse  em  desenhos,  ilustrações,  uma  verdadeira  história  em  quadrinhos 

contanto o assassinato de uma menina. Com todo esse empenho em levar a sua verdade aos 
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leitores  e  espectadores,  em  poucos  dias,  o  pai  e  a  madrasta  de  Isabella  assumiram 

precocemente o papel de assassinos para a sociedade. 

Em uma análise da cobertura fotográfica da revista Veja no caso Isabella, Piveta e 

Boni (2008), apuraram  que a revista usou a geração de sentido para fazer com que o leitor 

tivesse  o  mesmo pensamento  da  revista.  Os autores  ainda  acusaram Veja  de  não  ter  um 

embasamento judicial, que mostrou, imageticamente, o pai e a madrasta de Isabella como os 

culpados pelo seu assassinato.

Em poucos dias Alexandre e Anna Carolina Jatobá se transformaram nos principais 
suspeitos  pela  morte  da  menina.  Os  veículos  de  comunicação  esmiuçaram cada 
detalhe, cada informação, nem sempre oriunda dos órgãos oficiais- emitida sobre o 
caso. A revista Veja começou sua cobertura no dia 9 de abril na edição de número 
2055 e seguiu ininterruptamente, até a edição de número 2060 quando o casal foi 
responsabilizado pela morte da menina (PIVETA; BONI, 2008).

Sobre a abordagem do caso Isabella, Mello (1994, p. 118), em seu estudo, no qual teve 

a Veja como objeto empírico. Diz que:  

Tomemos como exemplo a edição n. 2057, da revista Veja, de 23 de abril de 2008. 
Na  capa,  estampados  estão  os  rostos  do  pai  e  da  madrasta,  suspeitos  de  ter 
assassinado a menina Isabella. Logo abaixo da imagem, o título impactante, cujo 
final nos chama atenção, uma vez que escritos em tamanho maior e cores diferentes 
da utilizada no início do texto: ‘Para polícia, não há mais dúvidas sobre a morte de 
Isabella: FORAM ELES’.

A mídia, tornando-se justiceira pode ser muito perigosa, casos policiais tratados de 

forma  espetacular  podem  destruir  vidas  de  pessoas  envolvidas,  gerando  um  julgamento 

errôneo  e  precipitado.  A imprensa  deve  trabalhar  como  formadora  de  opinião,  gerando 

descontentamento e não querer ocupar o papel da justiça e gerar sentenças. Moreira (2007, p. 

43) fala sobre a ética e as consequências da falta dela.

O jornalista deve ser prudente e comedido, procurando salvaguardar os valores e 
ética do ser humano e de sua profissão. São abusivas as acusações infundadas contra 
um individuo que sequer se submeteu a um julgamento. A afirmação de qualquer 
prática delituosa deve ser feita com muita cautela sob pena de destruir a imagem do 
Acusado de forma irreversível (MOREIRA, 2007, p.43).  

Sobre a  afirmação de Moreira(2007),  a  respeito  das  consequências  de julgamentos 

prematuros, Bucci (2000) atenta para a existência de uma “regra de ouro” que deve nortear a 

ética na atividade jornalística. Em explicação à regra, o autor estabelece que o jornalista deve 

agir de acordo com seu bom senso cidadão que, embora parece tênue e subjetivo, é real. Para 
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tanto, “bastaria que o jornalista não aceitasse oferecer ao público aquilo que não gostaria de 

ver ser oferecido a seus filhos, e boa parte dos problemas que tangem o mau gosto estariam 

resolvidos” (BUCCI, 2000, p.153) O autor ainda afirma que pode-se fazer jornalismo policial 

dentro dos padrões éticos. 

Ainda sobre questões envolvendo a ética, Christofoletti (2008), em seu livro ‘Ética no 

jornalismo’, fala sobre a precipitação da mídia em achar culpados, como no caso Isabella, os 

suspeitos do crime que foram condenados antes do julgamento.  “Embora a ética não seja 

material, as conseqüências de um julgamento moral, de uma decisão, podem ser sentidos na 

pele, sim” (CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 18). O pré-julgamento envolve questões éticas e 

morais. O autor reflete sobre a diferença entre as duas questões, se a moral coloca normas, 

padroniza, é dura, a ética é reflexiva, maleável, praticante e questionadora. 

A espetacularização  de  uma  tragédia  acaba  gerando  uma  comoção  pública,  que 

desperta um sentimento de justiça na sociedade. Esse sentimento, somado à pressão popular, 

pode influenciar no trabalho da justiça, sendo para o bem ou para o mal. O poder da opinião 

pública pode condenar inocentes e inocentar culpados. O jornalismo que busca condenações 

as prévias do julgamento, deixa de figurar como um serviço público de informação para se 

transformar em um manipulador de opinião pública. Fontes e Dalmonte (2011) abordam como 

a revista Veja agendou  e enquadrou os papéis de gênero, família e classe social durante a fase 

inicial da cobertura do crime.Os autores, diante de uma análise da revista Veja, chegam à 

seguinte conclusão: “Veja não apresenta os fatos, mas de imediato apresenta sentenças cabais” 

(FONTES; DALMONTE, 2011, p. 10). Deixando claro uma condenação prematura. 

De acordo com Andrade (2007), a mídia eventualmente extrapola as suas funções e 

assume tarefas que não lhe dizem respeito, uma vez que são legitimas e legalmente reservadas 

a outras instituições. Moretzsohn (2008) destaca a confusão entre tipos de jornalismo, um 

poder indevido que os jornalistas assumem de julgar, “o reconhecimento do papel político do 

jornalismo,  porém,  obviamente  não  lhe  confere  ao  direito  de  substituir  instituições” 

(MORETZSOHN, 2008, p.293). Por seu turno, Andrade (2007, p. 10) fala sobre o poder da 

escolha das pautas pelos jornalistas, afirmando que: 

Na medida em que órgãos da mídia criam pautas, ficam agendas e divulgam o que 
bem entendem (selecionam, hierarquizam, e divulgam notícias), então se torna fácil 
legitimar-se  junto à  sociedade,  influir  na  sua  capacidade  valorativa,  manipular  a 
opinião pública e distorcer os dados do processo judicial em trâmite, por exemplo. 
Para isso, tendem a exaltar as mazelas do Poder Judiciário e destacar as qualidades 
da  atuação  profissional  jornalística,  especialmente  do  chamado  ‘jornalismo 
investigativo’.
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No assassinato da menina Isabella Nardoni, a mídia esteve presente em todas as fases 

do caso,  desde a notícia  da morte até a divulgação da conclusão do inquérito do caso e, 

posteriormente,  no  julgamento  dos  réus.  A imprensa  também  esteve  presente  durante  a 

reconstituição do fato criminoso, assim como simulações sobre o crime. No artigo ‘Jornal 

Nacional  apresenta  em  36  capítulos  a  novela  Isabella  Nardoni’,  Guedes  (2008)  destaca 

estratégia principal utilizada pelo Jornal Nacional, a novelização, mostrando o crime como 

uma notícia-mercadoria: um produto a ser vendido aos telespectadores. A mediação de deu a 

partir  do  telejornal  que,  através  de  repetições  de  imagens,  ápices,  detalhamento  de 

depoimentos e matérias emotivas, conseguiu vender seu produto. O artigo traça 36 dias de 

cobertura do caso Isabella apresentado pelo JN. Ele diz: “Até mesmo, quando o caso não tinha 

novidades, um dos preceitos básicos de notícia em jornalismo, o telejornal tinha algo a dizer a 

os seus telespectadores” (GUEDES, 2008, p.2).Bortoli (2011), em sua tese de mestrado, fala 

sobre redundância e repetição no caso Isabella.  Para achar respostas, a autora realiza uma 

análise  comparativa de diferentes  telejornais,  onde ela  constata  uma cobertura  jornalística 

redundante e repetitiva, onde, mesmo sem novidades sobre o caso, os fatos são noticiados 

incessantemente. Segundo a autora, era utilizada “a operação técnica repetitiva do  stand up 

com  informação  jornalística  sem  mais  novidades  em  frente  à  delegacia” 

(BORTOLI,2011,p.113).  Ainda  sobre  o  assunto,  Bortoli  (2011)  acrescenta  que  esses 

fenômenos  de  linguagem  funcionaram  como  marcadores  para  a  construção  técnica 

diferenciada nos telejornais, ou seja, “uma mesma informação passou pela manchete,  stand 

up,e reportagem, numa tentativa de mostrar como se fosse o novo com formatos diferentes” 

(BORTOLI, 2011, p.114). As repetições serviram como um impedimento da realização de 

uma cobertura jornalística objetiva, baseada no inédito e novo. A autora enfatiza que

o esgotar do acontecimento midiático significou espichá-lo ao máximo para que o 
tema agendado estivesse no ar desde o inicio até o final dos telejornais, seja pelo 
discurso ou pela repetição excessiva de imagens da menina, da mãe, do pai e da 
madrasta.  Essa  prática  aparenta  ter  funcionado  com  a  intenção  de  criar  no 
telespectador  a  expectativa  de  que  algo  novo  estava  sendo  apresentado  com  o 
agendamento do tema de  maneira  predominante  nos  telejornais  não  apenas  pelo 
tratamento dado a sua construção , mas também, pelo tempo destinado ao mesmo na 
televisão (GUEDES, 2008, p.17).

Piana (2010, p. 131), também em tese de mestrado, reflete sobre a formação do sentido 

proposto no material,este que se configura de acordo com o posicionamento da mídia, “seja 

com tendências  apelativas  ou  de  pré-julgamentos,  acenando  para  uma  tomada  brusca  de 

posição, como foi percebido com relação à revista Veja”.  Piveta e Boni (2008), ao realizarem 
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análise  das  imagens  apresentadas  pela  revista  Veja,  no  artigo  ‘Caso  Isabella  Nardoni:  a 

condenação  premeditada  na  cobertura  fotográfica  da  Veja’,  afirmaram  que  Veja  exibiu, 

imageticamente, o posicionamento que achou verdadeiro, muito antes de uma conclusão por 

parte da polícia. 

Oliveira e Santos(2009) acusam Veja de usar estratégias sensacionalistas na construção 

das reportagens e capas sobre a morte de Isabella. Acusar um veículo de comunicação, ou um 

jornalista, de realizar um jornalismo sensacionalista, é sugerir que ele esteja mais preocupado 

em chocar, emocionar e causar sensações ao seu leitor, ao invés de produzir matérias com 

intenção de contribuir para a sociedade e dar a possibilidade de seu leitor desenvolver uma 

opinião pessoal. Agrimani (1995) explica que o sensacionalismo trata de ‘sensacionalizar’ 

aquilo  que  não  necessariamente  é  sensacional,  usando,  para  isso,  um  tom  escandaloso, 

espalhafatoso.   Pedroso  (1983  apud  AGRIMANI  SOBRINHO,  1995,  p.  14)  define  esse 

gênero como:

Modo de produção discursivo da informação de atualidade, processado por critérios 
de intensificação e exagero gráfico, temático, lingüístico e semântico, contendo em 
si valores e elementos desproporcionais, destacados, acrescentados ou subtraídos no 
contexto de representação ou reprodução de rede social”.

Outro ângulo analisado nos trabalhos selecionados é o uso da espetacularização na 

cobertura  do  caso  Isabella.  A palavra  espetáculo  está  ligada  a  algo  fictício,  que  tem por 

objetivo causar algum tipo de emoção naquele que assiste o que tenta ser transmitido. Ao 

buscar uma forma de atrair a atenção do público, o jornalismo tem apelado para os mesmos 

recursos utilizados nas artes e nos espetáculos, dando-se ai a espetacularização. Para Debord 

(2003),  a  “sociedade  do consumo” se  transformou em a  “sociedade  do  espetáculo”,  uma 

sociedade no qual os homens se submetem a espetáculos consumistas se abstendo de sua 

própria história. 

Ao aproximar o conceito de espetacularização ao caso Isabella, lembramos a forma 

como as informações sobre violência estão sendo divulgadas pela mídia. O jornalismo policial 

é tão abordado porque o público dá audiência, vai às bancas atrás de revistas com matérias 

que envolvam sangue. Bucci (2000), em seu livro ‘O espetáculo não pode parar’ fala sobre 

essa plateia, dizendo: “[...] mas o fato é que o espetáculo é uma forma de organização da 

cultura e das comunicações que impõe para si mesma. Mais que isso é uma premência pela 

plateia.  No espetáculo  tudo se  destina  ao prazer,  até  mesmo as  notícias”  (BUCCI,  2000, 

p.201).  Provocar  sentimentos  e  transformar em algo espetacular  é  o  principal  objetivo da 
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espetacularização de uma notícia e do jornalismo sensacionalista. Arbex Junior (2001), em 

seu livro ‘Showrnalismo: a notícia como espetáculo’, relata sobre os fatores que transformam 

o jornalismo em show, entre eles, a informação abundante, a concorrência, a busca incessante 

por furos, o imediatismo e a exaltação da novidade, são responsáveis por decompor a notícia 

em mercadoria altamente perecível.  

Vaz  e  França  (2009)  utilizam,  no  estudo  sobre  o  assunto,  citações  dos  livros  ‘As 

aventuras de Alice no País das Maravilhas’ e ‘Através do espelho e o que Alice encontrou lá’, 

de Lewis Carroll. Exemplificam a obra de Gilles Deleuze como uma referencia que se utiliza 

deste autor para desenvolver o conceito de acontecimento e a noção de produção de sentido 

no seu  livro ‘Lógica do Sentido’. Vaz e França (2009, p. 5) explicam que Alice está sempre 

àfrente de situações paradoxais:

O  universo  fantástico  de  Alice  nos  dá  a  ver  o  poder  de  significação  de  um 
acontecimento, coloca-nos frente a situações tão absurdas que fogem do esperado, 
quebrando as expectativas. A lógica necessária para se mover através do espelho é 
oposta  àquela  que  estamos  acostumados.  Essa  poderia  ser  também  a  lógica  do 
acontecimento. Quando mais nos afastamos do ‘núcleo’- fato principal que provoca 
seu desencadeamento-, mais próximos ficamos de seu sentido.

Vaz  e  França  (2009)  fazem  uma  análise  de  capas  e  reportagem  da  revista  Veja 

envolvendo o caso Isabella Nardoni, trabalhando com as noções sobre produção de sentidos e 

a  diferença  entre  designação  e  indicação.  “A designação  ou  indicação  é  a  relação  da 

proposição  a  um estado  de  coisas  exteriores”  (DELEUZE,  1982,  p.13).  Os  autores,  que 

desenvolvem essas ideias numa obra que articula filosofia e comunicação, concluíram que ”o 

caso Isabella permitiu uma proposição coletiva, onde a mídia oferecia a designação, e a partir 

dela,  os  sujeitos  trabalhavam  a  manifestação  e  significação  do  acontecimento”  (VAZ; 

FRANÇA, 2009, p.14). 

Em monografia na qual reflete sobre as funções sociais da televisão e do jornalismo, 

Souza(2009) diz que a mídia, ao lado do jornalismo, tem papel essencial na regulamentação 

da sociedade e das instituições: “Uma denúncia é capaz de prejudicar a imagem da pessoa ou 

da instituição que cometeu erros ou infringiu normas” (SOUZA,2009, p.3). Alerta que os 

prejuízos podem ser ainda maiores se a comunicação for televisiva, pois “a imagem da TV 

funciona como uma prova que atinge o público de massa” (SOUZA,2009, p.3)

Sodré (2002) reflete sobre acusações feitas à televisão. Apesar de suas funções sociais, 

a  televisão  é  acusada  por  muitos,  principalmente  pelo  meio  acadêmico,  de  manipular  a 
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sociedade, ditando regras e impondo valores. Souza (2009) aponta as ações efetivas feitas por 

cidadãos, movidos por um sentimento de justiça em relação ao assassinato de Isabella. Em sua 

monografia, o autor exemplifica essas ações efetivas, citando redes sociais em que podem ser 

encontradas mais de 1000 comunidades com o nome Isabella Nardoni, e aproximadamente o 

mesmo número de vídeos no site do youtube. “As manifestações revelam a sensibilização por 

parte das pessoas, que pedem por justiça, discutem quem é o assassino, protestam, fazem 

homenagens  e  abaixo-assinados  contra  a  violência”  (SOUZA,  2009,  p.11).  Devido  à 

proximidade com o espectador,  causada por matérias de apelo sentimental,  neste  caso,  os 

brasileiros se sentiram envolvidos com a tragédia,  emitiram opiniões e buscaram soluções 

imediatas para o crime. 

Klein e Tavares (2010) analisam, em artigo,  a perspectiva da midiatização do caso 

Isabella.  Explicam que a própria  cobertura  da mídia se tornou algo noticiável,  tamanha a 

aglomeração das equipes de televisão, jornais, revistas, rádios, agências, Internet. No artigo, 

mostram exemplos de como, além do caso ser acompanhado incessantemente, a rotina dos 

jornalistas envolvidos na cobertura do mesmo, também virou notícia. Um dos exemplos é o 

plantão da TV Record, no dia 18 de abril de 2008. Conforme podemos observar abaixo: 

Na  área  exclusiva,  cada  espaço  foi  disputado  no  corpo  a  corpo  (repórteres, 
cinegrafistas  e  fotógrafos).  “Você  tem  que  estar  preparado,  fisicamente  e 
mentalmente também, acho que é um estresse isso aqui” (cinegrafista entrevistado). 
Cinegrafistas  e  fotógrafos  em  busca  das  melhores  imagens  se  equilibram  nos 
telhados das casas vizinhas à delegacia e improvisam um lugar para registrar todos 
os detalhes. “Essa escada, ela deve ter, três, quatro, seis degraus, e eu peguei do 
pedreiro lá da minha vizinha para poder subir e ficar num ângulo acima do pessoal 
de  tevê,  entendeu?”  (fotógrafo  entrevistado).  Repórteres  levam  a  informação  ao 
público em tempo real.  ‘Houve um tumulto aqui,  o pai está saindo da delegacia, 
aqui, agora, o seu Antônio’. BOLETIM: são pelo menos duzentos profissionais de 
comunicação  envolvidos  na  cobertura  do  caso  Isabella  só  aqui  no  nono  distrito 
policial.  E  para  garantir  que  este  trabalho  seja  feito  com  segurança,  a  polícia 
acompanha tudo de perto (mostra policial observando curiosos). Quarenta policiais 
militares e vinte homens do GOE, o Grupo de Operações Especiais da PM mantém o 
público  distante  dos  jornalistas  e  dos  suspeitos  de  matar  a  menina  Isabella. 
“Tecnicamente, eu tenho que assegurar as pessoas que moram no entorno do distrito, 
aos trabalhos profissionais, da imprensa e da polícia, entendeu? E a liberdade de ir e 
vir de todo mundo.” Entrevista com Luiz Antônio Pinheiro (supervisor do GOE- o 
que é goe) (KLEIN; TAVARES,2010,p.69).

Em um segundo  momento,  Klein  e  Tavares  (2010)  começam a  comentar  sobre  a 

mudança da mídia. A cobertura sobre a ação da mídia começa a era autointerpretativa. Os 

autores  transcrevem  notícias  dadas  em  telejornais,  para  mostrar  essa  mudança  de 

comportamento da imprensa,  eles mostraram trechos  transcritos do programa SBT Brasil, 

também do dia  18 de abril,  a abordagem foi  crítica:  parecia um espetáculo (imagens das 
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equipes de tevê). O melhor lugar era de quem estava sempre nas alturas, trabalhando (equipes 

de tevê), espiando pela janela, ou na laje, que aqui virou camarote, ao preço de R$ 700,00. E 

fonte de renda para a dona do salão, que hoje deixou de ser de beleza. “Tô alugando minha 

sacada e minha laje. Foi uma forma que encontrei para minimizar o prejuízo” (dona do salão). 

Dois banheiros foram instalados na rua. A imprensa ganhou uma tenda. Mas, nos bastidores, o 

custo da operação não foi divulgado pela secretaria de segurança pública.

Em artigo  para  o  site  de  Veja,  Azevedo  (2008),  fala  sobre  as  criticas  deferidas  à 

imprensa, sobre a cobertura massiva do caso Isabella Nardoni. Afirma que criticar a mídia 

pelo excesso de notícias sobre um caso é bobagem, essa estratégia faz parte do jogo, desde 

que ela não avance em condenações prévias e sumárias. O autor demonstra a sua indignação 

ao falar que o caso se tornou uma demanda pública: “As dores individuais não têm mais lugar 

e se convertem em causas. Até o sofrimento mais insuportável, o inominável, o que melhor 

realiza o sentido da palavra ‘nefando’- a perda de um filho- transforma-se numa demanda 

pública”(AZEVEDO,2008,). O autor acrescenta que a banalização da morte, nada mais é que 

a banalização da vida, e essa é uma das faces do triunfo do mal. 

‘O crime que chocou o Brasil’,  é assim que Moretzsohn (2008), logo no título,  se 

refere  ao assassinato  da menina Isabella  Nardoni.  A autora  inicia  seu artigo resumindo e 

transformando o caso Isabella, em uma pequena historinha simples mas com um conteúdo 

forte.

Uma menina bonitinha,  risonha e branca,  uma madrasta  ciumenta,  insegura,  que 
briga e fala palavrões, um pai aparentemente apático mas que já teve arroubos de 
agressividade. Uma criança no meio de um casal em constante conflito. Uma criança 
esganada  pela  madrasta  e  atirada  pelo  próprio  pai  da  janela  do  apartamento  da 
família, num bairro de classe média de São Paulo: a história oficial do caso Isabella 
Nardoni é essa espécie de conto de fadas com final infeliz que se presta à perfeição 
para a exploração midiática da comoção pública (MORETZSOHN, 2008, p.1).

Através deste capítulo, podemos verificar que não estamos sozinhos ao estudarmos o 

caso Isabella Nardoni, diversos autores também se interessaram e analisaram os diferentes 

enquadramentos da cobertura jornalística de um dos casos policiais de maior repercussão no 

país e um dos maiores em espaço na mídia. Percebemos que existe uma proeminência da 

mídia na construção deste acontecimento. Observo alguns pontos que devem ser destacados, 

sendo eles, os diferentes ângulos abordados pelos autores, os ângulos mais encontrados nos 

trabalhos  que  estão  dentro  deste  capítulo,  são  o  sensacionalismo,  a  especatularização,  as 

questões éticas, o agendamento e o pré-julgamento da mídia. 
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1. O sensacionalismo aparece, nos estudos sobre o caso Isabella, na forma em que 

os autores concluem que a mídia  transformou a morte  de uma menina em um 

acontecimento espetacular. O sensacionalismo explora uma notícia até onde ela 

exponha totalmente os seus envolvidos, passando por cima do sofrimento e dos 

limites éticos. Um jornalismo sensacionalismo tem como objetivo chocar,  levar 

sensações ao seu espectador, como o próprio nome diz, as sensações fazem parte 

deste  ‘gênero  jornalístico’.  Emoções  é  o  que  mais  podemos  constatar  nas 

coberturas do caso Isabella, palavras e imagens que comovem, e deixam os leitores 

sensibilizados. 

2. A espetacularização é muito presente nas análises das coberturas jornalísticas 

do caso Isabella. O imediatismo, a busca incessante por furos e a exaltação pela 

novidade  são  alguns  dos  responsáveis  por  decompor  a  notícia  em mercadoria 

altamente perecível. Espetacularizar uma tragédia é transformá-la no mais atrativo 

possível  para  seus  receptores,  frases  de  impactos,  fotografias  marcantes, 

manchetes contundentes são algumas das estratégias de transformar um fato em 

um  espetáculo.  A  espetacularização  tem  sérias  consequências,  uma  delas  é 

banalização da violência. 

3. Questões  éticas  são  questionadas  pelos  autores  dos  trabalhos  apresentados 

neste capítulo. A mídia, ao se precipitar em um julgamento moral e dar adjetivos 

aos  acusados,  passa  por  cima  da  ética.  No  caso  Isabella  Nardoni,  o  pai  e  a 

madrasta da menina foram condenados pela mídia antes mesmo de serem julgados 

pela justiça. E se eles fossem inocentes? A imagem de Alexandre Nardoni e Anna 

Carolina Jatobá já teria sido manchada de uma forma irreversível. Além de a ética 

profissional ter  sido deixada de lado,  a ética do ser humano também deixou a 

desejar na cobertura do caso. 

4. O agendamento engloba todos esses ângulos citados nos itens acima, agendar é 

direcionar  o  pensamento  do  receptor  e  causar  reações  da  parte  dele.  O 

agendamento da mídia cria diretrizes para formar opiniões. A imprensa, ao criar 

agendas,  transforma os fatos em atrativos para seus espectadores,  incluindo ou 

excluindo  fatos.  Uma  das  principais  consequências  do  agendamento,  é  o  pré-

julgamento da mídia, onde a imprensa aponta culpados antes mesmo da justiça, 

podendo causar danos irreversíveis. 
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Com essa revisão de literatura nos trabalhos relacionados ao caso Isabella Nardoni, 

fica evidente a importância do caso para o desenvolvimento dos estudos da mídia sobre casos. 

Devido  à  maioria  dos  trabalhos  se  tratar  de  estudos  acadêmicos,  podemos  notar  que  a 

academia  se  ocupa  de  um  caso  que  impactou  para  aprofundar  análises  a  respeito  das 

estratégias utilizadas pela mídia.

E, indiscutivelmente, o caso foi um marco para o jornalismo, devido à intensidade com 

que foi noticiado. O assassinato de Isabella também marcou a mídia devido à sua audácia ao 

taxar  os  acusados  pela  autoria  do  crime,  como precocemente  já  condenados,  tornando-se 

assim uma mídia sentenciadora.  

Considerando tais apreciações, nos ocuparemos, no próximo capítulo de desenvolver o 

quadro teórico sobre o qual elegerei alguns autores dos quais vou me valer para a produção da 

análise sobre o meu objeto. 
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2 AGENDAMENTO DA MÍDIA

Neste  capítulo,  aprofundarei  o  foco  deste  trabalho,  através  de  reflexões  sobre  o 

conceito de agendamento da mídia, com objetivo de examinar como tal conceito mostra o 

trabalho  das  mídias  jornalísticas  no  caso  Isabella  Nardoni.  Para  isso,  serão  recuperados 

autores cujos conceitos trabalhados sejam úteis para minha análise, que vai  ser realizada no 

próximo capítulo.  Além de visitas aautores  que firmam conceitos  sobre o agendamento e 

acontecimento jornalístico.

O primeiro passo de uma notícia é a necessidade de existir um acontecimento e, nestas 

condições,  este  é  um dos  critérios  de  noticiabilidade.  Conforme  lembra  Alsina  (2009),  a 

produção  da  notícia  é  um  processo  complexo  que  inicia  com  um  acontecimento.  Para 

conceituar  acontecimento,Rebelo(2006)  afirma  que  nem  todas  as  ocorrências  são 

acontecimentos. Para que seja um acontecimento, toda a ocorrência aliase a seu potencial de 

atualidade e pregnância. Ser atual está relacionado com a ‘produção’” do acontecimento no 

nosso espaço e no nosso tempo. “A ocorrência tem mais probabilidade de ser considerada 

acontecimento quando nos incita a reconstruir esse nosso quadro de vida momentaneamente 

perturbado pela ocorrência inesperada”(REBELO,2006,p.17). Ainda dentro deste pensamento, 

Alsina(2009) acrescenta que um fenômeno se torna acontecimento quando o sujeito se aplica, 

sobre  um  determinado  fenômeno.  “O  ecossistema,  ou  melhor  dizendo,  suas  normas,  é 

fundamental para definir um fato como acontecimento”(ALSINA,2009,p.140). Para que um 

fato  se  torne  um  acontecimento,  é  necessário  que  exista  algum  senso  comum  de  que 

determinado fato mereça atenção, além disso, Alsina(2009) afirma que a cultura é que decide 

o que vai atrair a nossa atenção. 

Sodré(2002)  também  fala  da  diferenciação  de  um  fato  para  um  acontecimento 

explicando:

[...] a diferença entre os fatos brutos, objetos da realidade histórica indeterminada, e 
o acontecimento jornalístico, que ocorre sempre depois dos fatos, isto é, quando se 
produz o trabalho logotécnico de determinação das  circunstâncias-  apuração  dos 
detalhes, realização de entrevistas, portanto, mobilização de parcelas do público, que 
são também ‘atores’ do acontecimento. (SODRÉ, 2002, p.35)

Portanto, é a apuração jornalística que vai transformar um fato em um acontecimento, 

que ainda poderá se tornar um caso perante a mídia. É através dos ângulos mostrados pelos 

meios de comunicação, que irão instigar os leitores e espectadores a acompanharem o assunto 

e consolidá-lo como um acontecimento midiático. 
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Mendonça(2006), compartilhando da mesma opinião dos autores acima, afirma que, 

para  ser  acontecimento,  não  é  apenas  necessário  ser  um fato,  pois  “a  própria  noção  do 

acontecimento  parece,  muitas  vezes,  reduzidas  à  ideia  de  fato:  aquilo  que  se  passou  no 

mundo, sendo causado por ocorrências determinadas e tendo conseqüências apreensíveis e 

mensuráveis”(MENDONÇA, 2006,p.119). A hipótese sustentada por diversos autores é que o 

acontecimento é a sombra projetada de um conceito construído pelo sistema da informação, o 

conceito do “fato”. Voltando à Alsina(2009, p. 134), “todo fato social é um acontecimento em 

potencial para a sociedade”. A mídia lança acontecimentos sociais como matéria-prima para 

notícias, “e ao mesmo tempo, constrói e transmite um produto que pode chegar a se tornar um 

acontecimento  social”  (ALSINA,  2009,p.134).  A  matériaprima  para  acontecimentos  é 

renovada todos os dias com fatos das mais variadas esferas, vai depender da mídia agendar ou 

não o assunto. 

Segundo Leal e Antunes(2011), o acontecimento não se constitui como algo efêmero e 

pontual, sendo produzido como um fato noticioso, feito pela ação dos jornalistas, ao sabor das 

qualidades das especificidades dos meios de comunicação e dos processos de produção aos 

quais se encontram integrados. “O jornalismo desenvolve mecanismos e formas tradicionais 

para responder às demandas de sentido dos acontecimentos que narra, gerando, com isso, a 

notícia  como  acontecimento  e  lugar  de  experiências  para  seus  públicos”(LEAL; 

ANTUNES,2011,p.27).

Seguindo a ideia de que a mídia é autônoma e se auto-organiza, Alsina(2009, p. 137) 

afirma  que  “o  duplo  princípio  do  sistema  auto-organizador  implica  que  a  mídia  utiliza 

matéria-prima os  acontecimentos  sociais  e,  por  sua  vez,  são  geradores  de  notícia  que  se 

tornarão acontecimentos sociais”. Esta questão tratada na afirmação acima, é comprovada na 

cobertura  do caso Isabella  Nardoni,  onde  um fato  isolado,  uma notícia  da morte  de  uma 

menina, se transforma, devido à sua grande exposição na mídia, em um acontecimento social. 

Um  acontecimento  não  necessariamente  precisa  ser  extraordinário,  inédito,  ou 

inesperado. Porém, acontecimentos como o assassinato da menina Isabella, costumam chocar 

mais  os  espectadores  devido  à  sua  improbabilidade  e  crueldade.  Não  é  rotineiro  ligar  a 

televisão ou ler um jornal e descobrir que uma garota de seis anos foi jogada pela janela pelo 

seu próprio pai. Rodrigo(1991) comenta sobre a existência de acontecimentos que se realizam 

unicamente para se tornarem notícia, como por exemplo, o terrorismo.

Benneti(2007) conclui seu artigo afirmando que o jornalismo é o acontecimento e, 

nesse caso, a questão deve ser pensada dentro de um quadro mais amplo e problemático, 

através de um campo das repercussões sobre os indivíduos e valores de uma sociedade.
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O jornalismo é acontecimento, portanto, quando se pode ser tomado com índica de 
um presente  social,  do  imaginário  que  une  os  homens  em uma rede  comum de 
questões existenciais, como índice de uma época e dos valores hegemônicos desta 
época.  O  jornalismo  é  um  acontecimento  por  si,  quando  ocupa  lugar  único  na 
organização e compreensão da vida cotidiana,  quando escreve parte da história e 
quando  adquire  o  estatuto  de  uma  disciplina  tomada  como  objeto  de  pesquisa 
científica(BENNETI,2010,p.162-163).

Quere  (2005,  p.  53)  fala  sobre  a  importância  do  acontecimento  para  a  sociedade, 

desenvolvendo o seguinte ponto de vista:   

[...] produz-se contra toda expectativa ou previsão. Abre possíveis e fecha outros. 
Revela eventualidades e potencialidades que não estavam prefiguradas no mundo 
antes do acontecimento- nunca se imaginado que tais coisas pudessem passar-se com 
tais consequências. Reconfigura o mundo, passado, presente e futuro.

Vaz  e  França  (2009),  já  abordados  no  capítulo  anterior,  discorrem  sobre  o 

acontecimento em relação ao caso Isabella. Os autores refletem sobre a natureza paradoxal do 

acontecimento,  buscando  relacioná-la  ao  com cobertura  da  revista  Veja  no  caso  Isabella 

Nardoni.  Averiguam  o  acontecimento  que  comoveu  todo  um  país  e  produziu  sentidos 

enfatizando, por exemplo, a propagação do caso no campo midiático: “O caso Isabella dá a 

ver  a  propagação  do  acontecimento  e  os  modos  operatórios  do  sujeito  fazer  sua  contra-

efetuação: através de suas experiências anteriores, seja por uma busca de causalidade ou por 

outras referências”(VAZ; FRANÇA, 2009,p.13). A revista Veja utilizou, em suas edições que 

abordavam o caso Isabella,  inúmeras simulações,  construções por vias próprias, do crime, 

através de infográficos e historinhas em quadrinhos.Para eles, esse excesso de significantes 

tinha  um único  significado:  o  sentido  do  acontecimento.  Como  o  caso  não  possuía  um 

culpado, autor confesso, e a suspeita recaia sobre o pai da menina, fugindo de um ‘senso 

comum’,  o  crime se tornou uma busca  coletiva,  uma demanda pública.  “O caso  Isabella 

permitiu uma proposição coletiva,  onde a mídia oferecia a designação,  e a partir  dela,  os 

sujeitos  trabalhavam  a  manifestação  e  significação  do  acontecimento”(VAZ;  FRANÇA, 

2009,p.14). Os espectadores e leitores, faziam suas interpretações do que era divulgado na 

imprensa e criavam um fechamento de sentido para o caso. Análises essas que os autores 

alertam que o texto das matérias era “fragmentado, confuso, contraditório” (VAZ; FRANÇA, 

2009,p.14).

Sobre essa busca incessante pelo sentido do acontecimento, Deleuze(1982) considera 

inválida,  pois,segundo  ele,  o  sentido  é  o  próprio  acontecimento.  Dessa  maneira,  Vaz  e 
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França(2009)  afirmam  que  o  acontecimento  pode  ser  visualizado  na  linguagem,  onde  o 

sentido expresso mostra suas dimensões de efetuação sobre o texto.

Para a construção destes textos, o acontecimento é eleito e construído pelos jornalistas 

de  acordo  com  os  valores-notícias.  Com  base  nesses  valores,  citados  por  Nelson 

Traquina(2005), a relevância deve ser levada em conta, sendo que o autor explica da seguinte 

forma: “[...] tem a ver com capacidade de um acontecimento incidir ou ter impacto sobre as 

pessoas”(TRAQUINA,2005, p.80).  No caso do assassinato de Isabella,  entra ai  um valor-

notícia  muito  importante  na  concepção  de  Traquina  (2005,  p.  79),  “onde  há  morte,  há 

jornalistas. A morte é um valor - notícia fundamental para esta comunidade interpretativa”. 

Outro valor que pode ser atribuído ao caso em estudo é a notabilidade, ou seja, a capacidade 

de um acontecimento ser visível, de ser tangível. 

Ao  lado  do  conceito  de  construção  do  acontecimento,  existem  autores  que  se 

preocuparam com outra  terminologia,  ou seja,  o  conceito  de  produção do acontecimento. 

Segundo  Berger(2002)  o  jornalismo  não  somente  noticia  o  acontecimento,  tornando-o 

público, mas também atua em sua construção. O jornalista, além de lapidar o fato, precisa 

construir uma narrativa que mostre sentido no acontecimento, apresentando para o leitor um 

texto que possa ser interpretado e decodificado. 

De acordo com Arquembourg-Moureau (1996), a compreensão da estrutura temporal 

de construção do acontecimento jornalístico pode ser  referida a três  níveis,  sendo eles:  a 

temporalização proporcionada pela trama da narrativa; a perspectiva temporal verificada ao 

nível  de  enunciação;  e  as  referências  temporais  acionadas  para  a  caracterização  do 

acontecimento. 

A construção do acontecimento jornalístico é constituída por várias fases,  entre elas: a 

seleção  da  pauta,ou  seja,  quais  os  fatos  que  serão  vinculados  e  a  abordagem  que  será 

escolhida, o grau de destaque conferido a uma notícia, para que depois se inicie a produção 

textual, onde se chega à seleção de palavras e à formação da notícia em si. Logo após do texto 

pronto, ainda é preciso passar pela análise do editor para que ai,  então,  a publicação seja 

efetivada. Depois do fato ‘cair’ na mídia, ele está suscetível a diversos tipos de interpretações 

e repercussões, e até mesmo pode desencadear outro acontecimentos construídos a partir dele. 

De acordo com Traquina(2005), os acontecimentos são tipificados.Berger e Tavares (2009, p. 

12) refletem  sobre  a  tipologia  citada  por  Traquina:  “Uma  tipologia  do  acontecimento 

jornalístico  diz  desta  necessidade  classificatória;  utilizando-se  ‘tipos’  como  ferramenta 

metodológica  de  compreensão  do  acontecimento  podemos  avançar  nos  estudos  do 

acontecimento jornalístico”.
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Os autores comentam sobre a existência de diferentes tipos de acontecimentos a serem 

construídos,  sendo um deles os acontecimentos inesperados,  nomeado pelos autores como 

acontecimentos dimensionados. Estes são os acontecimentos que, dentro do jornalismo, se 

referem à “repercussão que um acontecimento pode causar frente à ‘normalidade’ cotidiana 

por  ele  irrompida”  (BERGER;  TAVARES,2009,p.10).  Casos  policiais,  crimes  como  o 

assassinato  de  Isabella,  quebram  rotinas  esperadas  e  fazem  parte  dos  acontecimentos 

dimensionados.

Ainda dentro da lógica de configuração do acontecimento na mídia,  incluindo seu 

“dimensionamento”  pelos  meios,  Charaudeau(2006)  aponta  para  um  processo  de 

transformação dentro da construção do acontecimento, que vai do “acontecimento bruto” ao 

‘processo evenemencial’, o que, segundo o autor, diz respeito ao reconhecimento, à percepção 

e reintegração do acontecimento em uma lógica de significação.  

Na tipologia do acontecimento, podem ser apontados, ainda, de acordo com Berger e 

Tavares(2009, p. 11), os acontecimentos projetados, podendo ser considerados esperados:

Em contraponto  à  irrupção  dos  ‘acontecimentos  puros’,  que  se  transformam em 
notícia  pela sua notoriedade ‘natural’,  há também acontecimentos julgados como 
previsíveis.  Estes,  assim como o primeiro,  dentro da cadeia jornalística,  também 
possui algumas definições e tipologias.

Charaudeau(2006) comenta sobre dois outros tipos de acontecimentos utilizados para a 

produção  do  acontecimento,  sendo  eles,  o  acontecimento  programado  (um advento,  algo 

conhecido  agendado, ou anunciado antecipadamente) e o acontecimento suscitado (preparado 

e induzido por algum setor da sociedade que não deixa de ser uma forma de agendamento. 

Realizado  por  um  determinado  campo  social.O  autor  reflete  sobre  a  construção  do 

acontecimento, dizendo-nos que “o acontecimento será selecionado e construído em função 

de  seu  potencial  de  ‘atualidade’  de  ‘socialidade’  e  de  imprevisibilidade” 

(CHARAUDEAU,2006,p.101). 

A grande  repercussão  dos  acontecimentos  mostra  a  existência  do  agendamento  da 

mídia, conceito que aqui aparece com toda significação para nosso estudo. O agendamento 

corresponde, basicamente, ao efeito social da mídia sobre a sociedade. Toda agenda tem por 

função repercutir o ponto de vista da construção do acontecimento, por parte de uma edição 

jornalística.  Ou seja,  a  notícia  leva uma realidade,  uma versão,  um lado explorado pelos 

jornalistas, isso faz com que as pessoas possam adotar pontos de vistas que até então não 

tinham  sobre  determinada  questão.  É  nesse  sentido  que  agendar  significa  tematizar  um 
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problema,  chamar  atenção  sobre  o  mesmo  e,  por  fim,  desenvolver  a  possibilidade  de 

repercussão. 

Este  paradigma,  que  começou  sendo  nomeado  como  agenda-setting,  vem  sendo 

mencionado em 1972 por McCombs e Shaw, apesar de sua primeira versão ter surgido em 

1922,  com  Walter  Lippmann.  O  jornalista  Lippmann(1922)  acreditava  que  os  meios  de 

comunicação exerciam um importante  papel  de  mediador  na relação dos  cidadãos  com o 

mundo real, para a apreensão de fatos e ideologias, formando, assim, a opinião pública. Os 

pesquisadores começaram a discutir e levantar esta teoria depois da publicação de uma revista 

acadêmica  norte-americana,  cuja  edição  foram analisados  assuntos  referentes  à  campanha 

midiática dos candidatos à presidência que influenciavam a agenda pública. McCombs (2009) 

caracterizaram o agenda-setting como um processo de seleção de notícias pela mídia. “Quanto 

maior a necessidade de orientação que as pessoas têm no âmbito de assuntos públicos, maior é 

a probabilidade delas atentarem para a agenda da mídia”(MC COMBS,2009,p.94). O autor 

acredita que a mídia transforma a realidade social, mostrando para seu receptor como ele deve 

pensar e o que ele deve consumir de informação. O agenda-setting é um termo que se refere a 

“uma lista de questões e acontecimentos que são vistos num determinado ponto no tempo e 

classificados  segundo  uma  hierarquia  de  importância”(ROGERS,1988,  apud 

TRAQUINA,1999,p.15). Sobre esta convicção de que a mídia faz a cabeça das pessoas, há 

muitas versões contrárias, especialmente aquelas que apontam que a agenda da mídia é uma 

dentre outras, nas quais o leitor se encontra afetado, porém, se o leitor está predisposto a 

algum tema suscitado pela mídia, é possível que a versão desta produza algum efeito, cuja 

identificação não se sabe a priori. 

Logo quando começaram a desenvolver a teoria do agenda-setting, McCombs e Shaw 

(2009)  era  categóricos  ao afirmarem que a  mídia  escolhia  o  que  a  sociedade  iria  pensar. 

Porém, anos depois, os pesquisadores revisaram seus estudos e chegaram a conclusões mais 

distintas.  Em  1990,  concluíram  que  as  notícias  publicadas  pela  mídia  não  diziam  aos 

indivíduos apenas sobre o que pensar, mas também como pensar sobre determinado tema. 

Questão essa que já havia sido levantada na década de 1960, por Bernard Cohen, quando 

Cohen(1969) dizia que a imprensa pode não ter êxito ao dizer o que pensar, porém,  o êxito 

era muito grande quando a mídia mostrava sobre o que pensar. Com essa nova versão do 

agendamento, alguns perigos foram destacados, como a responsabilidade e ética na prática 

jornalística. Traquina(1999) traduz agenda-setting como agendamento. O autor explica que  o 

conceito  do  agendamento  começou  sendo  apresentado  de  uma forma  muito  limitada  por 

McCombs e Shaw, porém, depois de vinte anos de existência esta categoria  evoluiu muito, 
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tornando-se  mais complexo e com maior poder que aquele formulado em seu início quando 

os autores acreditaram de uma forma mais distinta, em termos teóricos. 

A capacidade dos mídia em influenciar a projeção dos acontecimentos na opinião 
pública confirma seu importante papel na figuração da nossa realidade social, isto é, 
de um pseudo-ambiente fabricado e montado quase completamente a partir do mass 
media (MCCOMBS E SHAW, 1977, apud TRAQUINA,2001,p.14).

Traquina(2001)  afirma  que  os  precursores  do  agenda-setting  acreditavam  que  o 

ambiente  em que uma sociedade vive era,  de certa  forma,  criado pela  mídia,  a  imprensa 

permeando os assuntos da agenda da população ela estará fabricando seu “universo”. 

Sobre o surgimento do agenda-setting, Sousa(1999, p. 98) reflete:

O  aparecimento  da  teoria  do agenda-setting representa  uma  ruptura  com  o 
paradigma funcionalista sobre os efeitos dos meios de comunicação. Até então, e 
sobretudo nos EUA, prevalecia a ideia de que a comunicação social  não operava 
directamente sobre a sociedade, já que a influência pessoal relativizaria, limitaria e 
mediatizaria esses efeitos. A teoria do agenda-setting mostrava, pelo contrário, que 
existiam efeitos sociais directos, pelo menos quando determinados assuntos eram 
abordados e estavam reunidas um certo número de circunstâncias.

Na mesma época da criação da hipótese do agenda-setting, Noelle-Neumann (2002) 

estruturou uma hipótese completar ao agendamento. Para a autora, a mídia diz sobre o que a 

sociedade deve pensar e como devem pensar. Este fenômeno Neumann (2002) chamou de 

Espiral do Silêncio. A denominação foi escolhida devido à velocidade e à forma com que a 

notícia  transmitida  na  mídia  tende  a  crescer  em uma espiral,  atingindo  muitas  pessoas  e 

impondo opiniões. 

Pettenuci(2009),  em sua análise  sobre o caso Isabella  Nardoni,  já  referenciado no 

capítulo anterior, explica sobre o poder do agendamento e o controle do mesmo sobre um 

acontecimento:

O agendamento é a operação que possibilita aos veículos de comunicação o poder de 
predição  e  de  vigilância,  já  que  são  eles  que  controlam  a  informação  e,  por 
conseguinte,  conduzem  o  processo  de  construção  das  notícias.  Os  veículos  não 
apenas predizem os acontecimentos,  mas também convertem-se no próprio olhar 
vigilante que se subjetiva no olhar do cidadão (PETTENUCI, 2009, p.78).

Porém, este autor tem um ponto de vista mais enfático sobre o agendamento, mais 

radical do que o próprio McCombs (2009). Pettenuci(2009) ainda propõe que o agendamento 

faz com que os consumidores incorporem a mesma relevância dada pela mídia a certos fatos, 

ignorando  elementos  históricos,  sociais  e  culturais,  que  também  poderiam  influenciar 
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receptores para sua aceitação ou não. O autor diz que, mesmo com as preferências individuais, 

os consumidores optam por seleções de fatos e temáticas já previamente estabelecidos pela 

mídia.  Pettenuci (2009) fala sobre o agendamento no caso Isabella,  citando outros crimes 

ocorridos no mesmo período do assassinato de Isabella, como exemplo,  o assassinato dos 

irmão de Ribeirão Pires, um crime com até maior brutalidade do que a morte de Isabella, 

envolvendo  também  familiares.Porém,  o  autor  faz  a  indagação  de  por  que  a  mídia  não 

acompanhou o fato da mesmo forma como o caso envolvendo a família Nardoni? O autor 

interpreta que um dos motivos é o caso não ter um mistério envolvendo os autores do crime, a 

polícia desvendou o caso e os assassinos confessaram a autoria do crime. Outro motivo citado 

por  Pettenuci(2009)  é  o  fato  de  Isabella  pertencer  a  uma  família  de  classe  média.  Na 

reportagem ‘3.999 Isabellas anônimas’, publicada na Revista Imprensa, Thaís Naldoni, mostra 

um trecho da entrevista com o jornalista Boris Casoy, que faz a seguinte declaração sobre o 

caso Isabella: 

Quando acontecem nas camadas menos favorecidas da população, tragédias como 
essa  merecem apenas  um pequeno registro  da  imprensa.  Na verdade,  há  muitos 
‘casos Isabella’ pelo Brasil afora, mas o que mais sensibiliza a imprensa é o fato do 
caso atingir alguém da classe média, já que a maior parte dos jornalistas pertence a 
esse grupo sócio-econômico (NALDONI,2008,p.234).

De um modo  distinto  ao  autor  acima,Wolf(1999)  diz  que  o  agenda-setting  é  uma 

hipótese e que não sustenta que a mídia tente persuadir a sociedade. O autor afirma que a 

mídia apresenta e descreve uma realidade externa, mostrando ao público uma lista de fatos no 

qual eles podem pensar e discutir.  Em contrapartida, o autor diz que “a compreensão das 

pessoas  em  relação  à  grande  parte  da  realidade  social  é  modificada  pelos  meios  de 

comunicação  de  massa”(WOLF,  2005,p.143).  Entende-se  que  a  mídia  decide  o  que  será 

notícia e, a partir de como o fato é tratado pela mídia, as pessoas formam suas opiniões.

Hohlfedt(2001, p. 201-203) conta dez conceitos básicos que permitem a análise, sendo 

eles: 

1. a acumulação, que é a capacidade da mídia de dar relevância a determinado 
assunto em detrimento de outros acontecimentos diários;

2. . a consonância, que analisa as semelhanças que diferentes tipos de veículos 
apresentam na maneira de transformar o fato em notícia;

3. A onipresença, que se dá quando o assunto sai do espaço normal em que é 
publica;

4. a relevância, quando o assunto está em diversos veículos, independente do 
enfoque;

5. o frame temporal, que é o quadro de informações que se forma ao longo de um 
determinado período de tempo nas duas agendas (dos veículos e do receptor) e 
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que permite a interpretação contextualizada do acontecimento de validade do 
assunto;

6. o time-lag, que é o intervalo de tempo entre o agendamento da mídia e o do 
receptor;

7. a centralidade, que analisa a posição da informação entre as outras existentes;
8. . a tematização, que observa se há variedade do tema e desdobramento no seu 

enfoque;
9. a saliência, ou seja, a valorização individual que o receptor dá ao tema; e
10. a focalização, que é a atenção dada pelo veículo de comunicação ao assunto.A 

hipótese do agenda-setting conta com dez conceitos básicos que permitem a 
análise. 

No  meio  acadêmico,  inúmeros  estudos  são  realizados  com  base  na  hipótese  do 

Agenda-Setting,  sendo alguns desses trabalhos foram selecionados e apontados no capítulo 

anterior.  Diante dos estudos sobre o agendamento,  podemos constatar  que as informações 

veiculadas  pelos  meios  de  comunicação têm importância  para  a  sociedade,  uma vez  que 

notícias  contribuem para  a  construção  da  opinião  pública.   Esteves  (2003) afirma  que  a 

linguagem performativa da linguagem pública tem-se afirmando com tanta força nos últimos 

tempos,  que  até  o  circunspecto  New  York  Times  não  pode  ficar  indiferente  à  situação, 

chamando  para  título  de  sua  primeira  página  a  emergência  de  umagrande  super-potência 

mundial, a Opinião Pública. A opinião pública é uma referência para as sociedades modernas. 

E são essas opiniões da sociedade que levaram centenas de pessoas para frente da casa dos (na 

época) apenas acusados do assassinato de Isabella Nardoni, é essa opinião pública que levou 

cartazes  e  pichou prédios  chamando o pai  da menina de assassino,  antes  mesmo de uma 

decisão da justiça, é essa opinião pública que, de alguma forma, pode ter influenciado jurados, 

é essa opinião pública que dá sentenças. Julgamentos esses, que são também consequências 

do trabalho massivo da mídia em explorar ao máximo um crime. O pré-julgamento da mídia, 

tema abordado por inúmeros autores, como Pettenuci (2009) e Magalhães (2008), citados no 

capítulo anterior, pode ser considerado como um trabalho de agendamento natureza midiático. 

Fausto  Neto  (1994),  em  sua  análise  sobre  o  impeachment  de  Collor,  refere-se  ao  pré-

julgamento como um discurso antecipatório que cria sentenças. 

Ainda segundo Fausto Neto(2002) em outro estudo sobre ética, cidadania e imprensa, 

o autor apresenta um artigo no livro de Paiva(2002), que ao realiza um ‘estudo de caso’ sobre 

a  renúncia  do  senador  Antônio  Carlos  Magalhães,  com  isso  reflete  sobre  a  economia 

discursiva que caracteriza a atualidade, condensa de forma quase sempre articulada o ‘espírito 

agenda’ que será ofertado ao mundo dos  leitores.  Fausto Neto (2002,  p.  149)  afirma que 

existem questões muito complexas no exercício do poder na própria esfera do jornalismo 

como prática social, “na medida em que nesta divisão social do trabalho existem processos 

hierárquicos nos quais se dá a estratificação do próprio processo de construção da realidade”.
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De acordo com a hipótese do agenda-setting, o público define sua agenda pessoal de 

discussão  levando também em conta o que está sendo mostrado na mídia:

A teoria do agendamento defende a idéia de que os consumidores de notícias tendem 
a  considerar  mais  importantes  os  assuntos  que  são  veiculados  na  imprensa, 
sugerindo  que  os  meios  de  comunicação  agendam nossas  conversas.  Ou  seja,  a 
mídia nos diz sobre o que falar e pauta nossos relacionamentos (PENA,2006, p.142).

Nessa  mesma linha  de  pensamento,  Barros  Filho(1995)  diz  que  o  agendamento  é 

responsável por selecionar e definir  pautas em discussão.  “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, 1995, p.169). Wolf (1999) acredita que a 

pessoa molda seu conhecimento através do conteúdo veiculado pelos mass media (meios de 

comunicação), e que eles também têm a função de classificar a importância de um fato e 

definir se um assunto fará ou não parte de seu diaadia, hierquizando temas abordados pela 

mídia que construirão a realidade social do público. A seleção de assuntos tem como objetivo 

facilitar  a  leitura  que  o  individuo.  “A triagem temática  não  é  apenas  decorrente  de  um 

determinismo técnico do meio. Também o receptor necessita de uma seleção informativa do 

universo  crescentemente  complexo  que  está  imerso”  (BARROS FILHO,  1995,  p.185).  A 

hipótese  do  agenda-setting,  depois  de  anos,  evoluiu,  e  não  enfoca  a  influência  e  a 

manipulação,  mas  sim  como  os  meios  de  comunicação  constroem  a  realidade  social, 

mostrando  quais  assuntos  farão  parte  do  diaadia  da  população  e  influenciarão  nos 

pensamentos e decisões de leitores e telespectadores. 

Segundo Maia e Agnez(2010), o agenda-setting surgiu como uma hipótese e não como 

uma teoria fechada,  por isso,  é um conceito que  precisa ser testado.  Os estudos sobre o 

assunto se intensificaram nas eleições presidenciais americanas de 1968 e no caso Watergate, 

em 1973. Dois anos após a publicação do artigo inaugural, Weaver, McCombs e Spellman 

(2000, p. 65) analisaram o agendamento do caso Watergate, explicando como: 

[...]  acentuada  relação  positiva  entre  as  ênfases  da  cobertura  mediática  e  a 
importância assumida por esses assuntos para os indivíduos que compõe o público. 
Mais, esse principio é formulado em termos casuais: a saliência acrescida de um 
assunto nos media provoca o aumento da importância desse assunto na consciência 
das pessoas. 

Para  muitos,  o  caso  Isabella  foi  semelhante  a  uma  novela,  onde  cada  dia  era 

apresentado  um novo  capítulo,  com mais  notícias  e  especulações  sobre  o  assassinato  da 
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menina.  Herculano(2008,p  .23)  em seu  artigo,  ‘A morte  de  Isabella  Nardoni:  um grande 

espetáculo’, faz uma comparação com o caso Isabella:

Terminada mais uma edição do Big Brother Brasil, entra no ar uma outra novela da 
vida real. Só que, desta vez, ao invés das trivialidades do dia-a-dia de um grupo de 
jovens, a trama do espetáculo é a morte trágica de uma menina de 5 anos de idade: 
Isabella Nardoni.

A abordagem da imprensa no caso Isabella sofreu diversos tipos de críticas. Em termos 

positivos, pode-se constatar que a mídia conseguiu manter um assunto no ar por um bom 

tempo, o que não é comum, porque geralmente um assunto é explorado e logo em seguida já 

dá espaço para que o agendamento seja mudado. Por outro lado,existe uma cobrança muito 

grande, e até mesmo uma vontade própria por parte dos jornalistas de buscarem cada vez mais 

informações  e  notícias  novas  sobre o caso,  o  que  pode proporcionar  um desvio do foco, 

elucidando o caso. 

Hohlfeldt  (2001) afirma que Lippmann, o precursor da hipótese do agenda-setting, 

dizia que a nossa relação com a realidade não acontece de maneira direta, a percepção dela 

não é direta, mas sim sempre mediada por imagens que formamos em nossa mente. Desta 

forma,  percebemos  que  a  realidade  não  enquanto  tal,  mas  sim  enquanto  imaginamos. 

Hohlfeldt(2001 p. 45), em outras palavras, diz que somos todos vulneráveis à mídia:

Portanto, dependendo da mídia, sofremos sua influência, não a curto, mas a médio e 
longo prazos, não nos impondo determinados conceitos, mas incluindo em nossas 
preocupações  certos  temas  que,  de  outro  modo,  não  chegariam  a  nosso 
conhecimento e, muito menos, torna-se-iam temas de nossa agenda.

A teoria  do  agenda-setting  é  uma  grande  promotora  de  grandes  debates  públicos. 

Aoagendar  algum  fato  ou  assunto,  a  mídia  oferece  aos  espectadores  pautas  para  serem 

refletidas.  Segundo Pena(2008),  a  hipótese  do  agendamento  não  defende  que  a  imprensa 

pretende persuadir. O autor afirma que a influência da mídia nas rodas de conversas advém 

dadinâmica organizacional das empresas de comunicação, com sua própria cultura e critérios 

de noticiabilidade. 

Quando a notícia passa a ser explorada demais, tornando-se uma espécie de novela da 

vida real, o fato acaba entrando no âmbito da espetacularização. A notícia só irá virar um 

espetáculo quando ultrapassar os objetivos do jornalismo investigativo. Para o autor, é essa 

ficção  real  que  remete  à  sociedade  do  espetáculo.  “Tudo  vivido  diretamente  tornou-se 

representação” (DEBORD,2003,p.13). De acordo com Maffesoli (2004), a representação não 
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deixa  de  ser  um  elemento  presente  na  comunicação  e  na  informação,  em  que  pessoas 

compreendem a  mensagem,  ou  seja,  identificam natransmissão  da  mensagem fatores  que 

agregam em seu  dia-a-dia.  Fausto  Neto(1991,  p.  41)  afirma  que  as  teorias  que  tratam o 

jornalismo como uma representação do real estão equivocadas:

Como todo  exercício  da  fala  é  singular  a  cada  sujeito,  nossa  hipótese  é  que  a 
despeito do registro de ocorrências reais, estas só tomam configurações quando são 
submetidas  e  mediatizadas  pelas  enuciações.  Neste  contexto  é  que  o  discurso 
jornalístico,  pelas  suas  mais diferenciadas  estratégias  de enunciações,  constitui  o 
lugar da “objetivação”. 

No final dos anos 1980, Debord (2003) chamou o espetáculo criado pelos meios de 

comunicação  como  ‘domínio  da  mídia’.  O  conceito  de  espetacularização,  na  literatura 

acadêmica e jornalística, passou a ser simplesmente designado como ‘excessos midiáticos’. 

“O espetáculo nada mais seria que o exagero da mídia, cuja natureza indiscutivelmente boa, 

visto que servepara comunicar, pode ás vezes chegar a excessos” (DEBORD, 2003, p.171). 

Outro aspecto observado por Debord (1997, p. 14), diante da ‘sociedade do espetáculo’, é o 

fato do autor acreditar que oespetáculo serve como um “instrumento de unificação”. Segundo 

o autor, o espetáculo é um objeto que compõe todo olhar e toda consciência. 

O espetáculo surge na mídia sem informar se é bom ou ruim. As pessoas aceitam e, na 

maioria das vezes,‘prestigiam’ a espetacularização.  O espetáculo aproxima a sociedade da 

notícia. Algo espetacular fascina e comove. Maffesoli (2004, p. 27) destaca a importância 

dessa emoção:

Os jornais, as emissoras de rádio, a televisão, internet, todos fornecem torrentes de 
material, mas cada um absorve algo, um fragmento que faz sonhar, estabelecendo-se 
uma comunidade espiritual, um grupo virtual de afinidades. Certas cenas tocam o 
coração, atingem o estômago, provocam reação. Essa vibração, mais uma vez, cria 
comunidade. 

Talvez  até  mesmo por  conta  da  emoção,  a  sociedade,  muitas  vezes,  é  passiva  ao 

espetáculo. Debord(2003, p. 162) reflete sobre essa aceitação por parte de espectadores: “[...] 

cada qual é filho de suas obras, e do jeito que a passividade faz a cama, nela se deita”. Não 

existe contestação.

Ao  voltarmos  para  o  agendamento,  podemos  encontrar  outro  conceito  dentro  do 

mesmo, o enquadramento, é ele que trabalha com ângulos a serem escolhidos de um fato. A 

teoria do enquadramento é uma espécie de seleção,  ou seja,  como a notícia é contada ao 

público. A imprensa apresenta à sociedade os principais acontecimentos do país e do mundo, 

mas cada mídia tem um diferente tipo de abordagem para um mesmo assunto. Neste estudo 
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que estou realizando sobre o caso Isabella Nardoni, vamos ver no capítulo seguinte como a 

revista Veja abordou o caso, quais os enquadramentos foram dados ao fato. A função dos 

meios de comunicação de massa está sempre associada com o conceito de enquadramento. 

Mouillaud (1997) afirma que o enquadramento é um fragmento extraído de uma totalidade 

que,  por si  só,  não pode ser compreendido.  O autor  reflete que a  moldura é posterior ao 

quadro,  mas  o  quadro  procede  de  um  enquadramento  que  o  precedeu.  Ao  comparar  o 

enquadramento com uma moldura Mouillaud (1997, p. 61), afirma que:

A moldura opera ao mesmo tempo um corte e uma focalização: um corte porque 
separa um caminho, e aquilo que o envolve; e uma focalização porque, interditando 
a  hemorragia  do  sentido  para  além da  moldura,  intensifica  as  relações  entre  os 
objetos e os indivíduos que estão compreendidos dentro do campo e os reverba para 
o centro. O produto do corte e da focalização institui o que se chamará (dando-lhe 
amplo sentido) de “cena”.

Enquadrar, criar molduras, é como apontar apenas um ponto de vista.

As pessoas apenas enxergam o mundo através de uma moldura de uma janela. se a 
moldura é muito pequena, as pessoas já exergarão uma pequena parte do mundo. se 
a janela na parede é voltada para o oeste, as pessoas apenas enxergarão o oeste. em 
outras palavras, a mídia pode mostrar apenas uma parte do mundo a partir de um 
particular ponto de vista (PARK, 2003,p. 145)

O  conceito  da  teoria  do  enquadramento  se  fundamenta  em  como  os  meios  de 

comunicação tratam os fatos. 

A análise do enquadramento nos fornece os instrumentos para analisar os padrões de 
apresentação,  seleção,  ênfase e  exclusão textuais através  dos quais os  jornalistas 
organizam  o  discurso,  escolhendo,  separando,  excluindo  ou  enfatizando 
determinando  aspectos  de  uma  realidade,  desenhando  uma  angulação  especifica 
(SILVA, 2005, p.2).

Mesmo  com  alguns  fundamentos  do  conceito  apontados,  não  existe  um  conceito 

definido para o termo.  Erving Goffman (1986) desenvolveu alguns estudos e articulações 

teóricas em que aplicava interações sociais. Partindo desses pressupostos, Porto(2004, p. 78) 

definiu  que  “enquadramento  são  entendimentos  como marcos  interpretativos  mais  gerais, 

construídos  socialmente,  que permeiam às pessoas  dar  sentido aos  eventos e às situações 

sociais”. Porto (2004) alerta que é imprescindível medir os espaços dados paraos assuntos que 

apresentam  dois  lados  de  confronto.  Como  é  o  caso  de  homicídios,  política,  casos  que 

envolvam o jornalismo investigativo. 

Goffman(1986) era preocupado em compreender como os indivíduos classificavam e 

organizavam  suas  experiências  de  vida  e  como  as  atribuíam  sentidos,  produzindo, 
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assim,‘esquemas de interpretação’ ou ‘quadros de sentido’. A autora se destacou nos estudos 

do  jornalismo há  mais  de  trinta  anos.  A socióloga  Gaye  Tuchman(1973)  inaugurou  uma 

vertente de análise com maior consistência teórica nas últimas décadas. Tuchmman (1973) foi 

a primeira a escrever um livro sobre as aplicações do enquadramento.A autora define que “as 

notícias impõem um enquadramento que define e constrói a realidade” (TUCHMAN, 1973, 

35). O estudo estabelece uma relação entre as práticas de enquadramento e os processos de 

produção  da  notícia.  O  discurso  é  um dos  responsáveis  por  passar  a  mensagem que  os 

jornalistas escolheram, é através dele que são feitas as interpretações.Van Gorp (2005, p. 503) 

fala sobre o significado das linguagens, “uma mensagem meta-communicativa persistente que 

específica o relacionamento entre os elementos conectados em uma notícia particular e desse 

modo dá às notícias coerência e sentido”.

De acordo com Tuchman (1973), o jornalismo produz tipificações baseadas nos fatos 

ocorridos, transformando-os em notícias a serem publicadas. A autora afirma que tipificações 

estão ancoradas ou encaixadas no uso do tempo, e são esses encaixes que formam valores-

notícias. O “conjunto de valores-notícia que determina um acontecimento, ou um assunto, é 

susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em 

matéria noticiável” (TRAQUINA, 2005, p.63). 

Tuchman  (1973),  apoiando-se  sobre  as  afirmações  de  Goffman  (1986)  sobre  o 

interacionismo, reflete sobre a abordagem das notícias dentro do enquadramento. 

Tuchman  sustenta  essa  categorização  de  notícia  como  enquadramento  no  ritmo 
temporal,  em  torno  de  questões  como  irrupção  do  evento,  a  urgência  da 
disseminação da notícia, as influências da tecnologia disponível e a possibilidade de 
as prever. Assim, as  soft news  são notícias cuja data de publicação seria decidida 
pelos profissionais, ao contrário das restantes. As  hard news  são feitas sob grande 
pressão do tempo, de caráter previsível ou imprevisível e disseminação urgente; as 
spot news e as notícias de desenvolvimento são também imprevisíveis, ao contrário 
das histórias de continuidade. (PONTE, 2005, p.129).

Combinar  enquadramento  com  agenda-setting  é  bastante  recorrente  no  meio 

acadêmico. Porém, há estudiosos que confundem a aplicação de ambas as teorias. Segundo 

Scheufele (1999), apesar de o enquadramento ter sido considerado por alguns pesquisadores 

como um segundo nível do agendamento, é importante diferenciá-los. A hipótese do agenda-

setting se preocupa com a seleção do material veiculado, o objeto, enquanto o enquadramento 

preocupa-se  com  a  seleção  de  termos  veiculados,  sendo  eles  atributos  de  transmissão, 

diferentes do objeto. Pode-se dizer que, nesse caso, conceitos diferentes lidam com diferentes 

perspectivas  dentro  de  um  mesmo  corpus.  Colling  (2004,  p.  68)  também  abordou  as 

diferenças entre o agendamento e o enquadramento:
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As  hipóteses  do  agenda-setting  fazem  parte  dos  estudos  norte-americanos  em 
comunicação,  pertencentes  ao  paradigma  funcionalista,  que  reúne  pesquisas 
preocupadas em analisar e detectar as funções dos meios e os efeitos causados sobre 
a audiência [...] O framing, de modo geral é como que temos que pensar os temas já 
estabelecidos pela agenda. 

A teoria do enquadramento consiste em dar mais evidência a determinados assuntos. 

Após agendado, o fato terá algum ponto de vista enaltecido.  

Lima (2001) relata sobre uma tendência assentada,sendo ela: a construção da notícia 

(newsmaking), o poder de definição de pauta pública (agenda-setting) e o enquadramento da 

notícia (framing). O pesquisador afirma que os estudos sobre a construção da notícia têm 

relevado  que  a  ‘distorção  involuntária’  é  inerente  à  produção  de  notícias.  Já  o 

agendamento,vem trabalhando na “definição dos mapas cognitivos que orientam a tomada de 

decisões cotidianas do cidadão comum e o do poder público” (LIMA, 2001, 11). 

A análise de um enquadramento a partir de um texto jornalístico não pode prender-se 
à identificação de uma idéia principal sob pena de produzir um reducionismo na 
compreensão dos processos pelos quais o sentido se constrói na notícia. Dependendo 
do recorte, uma mesma matéria pode conter em diferentes passagens várias idéias-
chave, no interior do próprio material significante que a compõe (ANTUNES,2009, 
p. 97).

O  enquadramento  midiático  é  formado  através  de  escolhas,  as  escolhas  criam  as 

molduras nos acontecimentos que já foram agendados pelos jornalistas. 

Enquadramentos  noticiosos,  como  padrões  persistentes  de  cognição,  interpretação, 

apresentação,  ênfase  e  exclusão,  através  dos  quais  aqueles  que  trabalham  os  símbolos, 

organizam tanto  o discurso verbal  como discurso  visual.  É  possível  efetuar  a  abordagem 

quantitativa sobre os processos de enquadramento simbólico, procurando as palavras a chave 

e  a  linguagem  comum  que  nos  permitem  identificar  um  frame  (GITLIN,1980  apud 

CORREIA, 2009). 

Valiverronen (1998) realiza estudos de comunicação científica, destacando a existência 

de cinco tipos de enquadramentos midiáticos. Sendo eles apresentados da seguinte forma: 

1. “Divulgação”: tem o sentido de divulgar e explanar conhecimentos científicos 

e de natureza tecnológica, informações sobre tecnologia e novas tecnologias.

2. “Impacto  Social”:  ressalta  principalmente  assuntos  que  se  referem  a 

repercussões(reais) de caráter tanto positivo, como material de natureza negativa.
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3. “Política científica”: situa-se principalmente com base em material de cunho 

político  trazendo  questões  a  um  quadro  mais  amplo  sempre  contraponto  com 

relações de política científica ou assuntos jurídicos. 

4. “Legitimação/deslegitimação  da  ciência”:  contrapontos,  enquadramentos 

opostos  pautando debate  da validez da ciência,  mostrando assim seu Status  de 

honra ou do contrário suas falhas e contradições. 

5. “Outro”: assuntos, textos, matérias que não se encaixam em algum dos outros 

quatro enquadramentos, pautados não em Tecnológico, Impacto Social, Política e 

Ciência, enfim, todos os assuntos referentes a outras causas. 

Portanto, os enquadramentos encontram ângulos e prescrevem os conteúdos que serão 

salientados na notícia. Enquadrar é diferente dos critérios de noticiabilidade que, em muitos 

casos, são involuntários. Os enquadramentos não necessariamente precisam estar ligados à 

produção da matéria, e com frequência são escolhidos de acordo com ideologias e opiniões 

pessoais. Para Wolf (1999, p. 195), a noticiabilidade é um conjunto de elementos em que os 

meios de comunicação, controlam e gerem a quantidade e o tipo de acontecimentos, “os quais 

há que selecionar as notícias, podendo definir os valores/ notícia (news values) como sendo 

um componente de noticiabilidade”.

McCombs (2009), precursores da hipótese do agenda-setting, aliaram o agendando ao 

paradigma do newsmaking e ao conceito teórico e metodológico de equadramento. Para os 

estudiosos, a seleção de objetos, como a seleção de enquadramentos para pensar esses objetos 

são  poderosos  papéis  dentro  do  agenda-setting.Como  podemos  constatar  neste  capítulo 

teórico, a teoria do enquadramento é muito próxima ao agenda-setting, configurando assim 

interligações dentro das teorias do Jornalismo. 

Lautenschleger(2010,  p.  2)  alerta  sobre  os  perigos  da  falta  de  atenção  e  devida 

interpretação em uma análise de enquadramento:

O cuidado ao efetuar a análise aos assuntos é muito grande, devido ao fato de não 
nos  deixarmos  levar  pela  imaginação,  em  muitas  vezes  as  informações  estão 
“maquiadas” de tal forma que só com uma análise muito dedicada o enquadramento 
do programa ou jornal pode ser visto.

Lautenschler(2010), em seu artigo, diz que mesmo o enquadramento sendo utilizado 

em muitos estudos de comunicação, o mesmo vem sofrendo mudanças e observações quanto 

ao seu entendimento. Koenig(2004) complementa, afirmando que as teorias utilizadas hoje 
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não têm mais relação alguma com o conceito criado por Goffman (1986) nos anos setenta. 

Porto (2004) concorda com a afirmação de Koenig (2004), e diz que as divergências estão no 

uso do próprio conceito de enquadramento. O autor reflete que, mesmo com o uso crescente 

em  estudos  de  processos  e  teorias  da  comunicação,  as  primeiras  revisões  sobre 

enquadramento apontam que ainda existe  uma falha no que se  diz  respeito  à clareza nos 

diversos usos do conceito. Porto(2004) enfatiza que ainda há muito que precisa ser realizado 

para que haja uma teoria coerente e abrangente. 

Neste  capítulo,  pudemos  entender  como  é  realizada  a  construção  de  uma  notícia, 

começando pela necessidade de existir um acontecimento, que vai ser tornar uma pauta para 

jornalistas. Um fato se torna um acontecimento jornalístico depois que existe uma apuração e 

uma avaliação dos valores notícias, critérios de noticiabilidade, assunto também explorado 

neste capítulo teórico. Alsina(2009), um dos autores citados, reflete que todo o fato social, 

tudo que ocorre dentro que uma sociedade, chamando a atenção de uma forma ou de outra, é 

um acontecimento em potencial à ser noticiado. Além disso,o autor afirma que é a cultura que 

vai decidir o que despertará a atenção de cada individuo. Mas para que um acontecimento vire 

notícia  e  venda  revistas,  é  necessário  que  este  seja  bem construído.  A construção  de  um 

acontecimento exige que o fato seja lapidado conforme a sensibilidade do jornalista, por isso, 

é essencial que exista uma narrativa que mostre sentido no acontecimento apresentado, para 

que o leitor ou espectador faça sua interpretação e comece a decodificar. Após a produção da 

notícia (do acontecimento), ela é publicada e gera repercussão. Essa repercussão é causada 

devido ao agendamento da notícia, que nada mais é do que eleger fatos, incluir ou excluir 

assuntos  da  agenda  midiática,  tendo  como  consequência  a  escolha  do  assunto  que  será 

discutido em uma agenda pública.  O agendamento mostra  sobre o que a  população deve 

pensar, aponta um assunto que poderá ser discutido pela sociedade. Dentro do processo da 

construção  da notícia,  existe  o  conceito  do enquadramento,  que de uma certa  forma está 

nterligado com o agendamento. O enquadramento mostra o ângulo no qual a notícia deve ser 

vista, qual o viés em que ela será retratada na mídia. Com o aprofundamento destes conceitos 

nesse capítulo, terei um apoio para realizar as minhas análises baseadas nas teses e idéias 

apontadas por diversos autores. 

Através da explanação de ideias deste capítulo, podemos concluir que o agendamento 

mostra para uma sociedade o que ela deve pensar, qual assunto fará parte de seu cotidiano por 

um terminado tempo,  podendo até  arriscar  dizer,  acompanhando o pensamento de alguns 

estudiosos da comunicação, que o agendamento ainda mostra como pensar sobre o assunto, 

que conclusões tirar do fato. Para que um acontecimento seja agendado, ele necessita ter uma 
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visão escolhida, um ângulo privilegiado, e é esse enquadramento que vai ser decisivo para a 

influência da mídia perante os indivíduos. Através do capítulo anterior, já pudemos ter uma 

pista  do que  iremos nos  deparar  nas  análises  deste  trabalho,  o  agendamento é  uma forte 

hipótese do que encontraremos daqui pra frente. No capítulo, seguinte irei analisar as edições 

da revista Veja que abordaram o caso Isabella Nardoni, analisando como a revista abordou o 

caso e quais foram as estratégias utilizadas, com isso, poderei perceber se as teorias citadas 

neste capítulo aparecem de forma implícita ou explícita nas páginas da revista. 



42

3 ANÁLISE 

Neste capítulo, apresentaremos a análise do objeto escolhido nesta pesquisa, a revista 

Veja e sua cobertura jornalística do caso Isabella Nardoni, com a finalidade de descrever as 

estratégias  discursivas/midiáticas utilizadas  pela  publicação para enunciar  a construção do 

acontecimento da morte de Isabella. Viemos com este trabalho de leitura responder à pergunta 

central instigada no problema desta monografia, ou seja, como Veja desenvolveu uma posição 

sentenciadora no caso Isabella Nardoni, segundo processos de agendamentos que podem ter 

sido desenvolvidos em suas estratégias. A análise do material empírico será apresentada de 

acordo  com  as  teorias  exploradas  no  capítulo  anterior,  de  modo  que  a  base  teórica  dê 

sustentação para as conclusões extraídas da análise. Seremos norteados pelas teorizações de 

autores sobre os conceitos de acontecimento,  agendamento e enquadramento.  Além destas 

teorias já apresentadas, utilizaremos os conceitos de enunciação, afim analisar o modo com 

que a revista “fala” a respeito deste caso, seguindo parâmetros e regras que são as próprias ao 

seu estilo de anunciar fatos. Ao analisarmos a fala através de textos e de imagens da revista, 

estaremos  verificando  se  a  revista  realiza  um pré-julgamento  enquanto  o  processo  ainda 

estava nos trâmites judiciais. E ainda, se Veja agenda o caso,no sentido de mostrar o que seus 

leitores  devem  pensar  e  como  pensar  sobre  este  caso.  Buscaremos  marcas  textuais  que 

denotem as escolhas de abordagens que a revista apresenta, de maneira em que esta espécie de 

‘voz condenatória’ da revista sobre os acusados será levada em consideração, comprovando, 

assim, a hipótese de Veja ter agendado o caso Isabella Nardoni. 

O trabalho de leitura se fará junto a um conjunto de edições da revista Veja, do período 

de 9 de abril de 2008 até o dia 31 de março de 2010, que mostram toda sua cobertura do caso, 

desde que Isabella morreu até o julgamento da justiça. Utilizarei métodos qualitativos que irão 

descrever a organização e o funcionamento da cobertura no período aludido,  mostrando de 

que modo a mídia jornalística escolhe um acontecimento e o explora, podendo realizar sobre o 

mesmo um determinado processo de agendamento. Serão analisadas cinco capas da revista e 

oito reportagens, que dão um panorama completo da cobertura de Veja ao caso Isabella. Neste 

estudo,  será  enfatizada a  análise  qualitativa,  a  qual  irá  aprofundar  o  conteúdo da revista, 

podendo ver o caso de uma maneira completa, como um todo. As edições foram escolhidas 

por conterem reportagens sobre o caso Isabella, e quatro das cinco capas trouxeram o fato 

como tema central da publicação. 
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Como iremos analisar a abordagem de um caso, noções sobre estudos de caso também 

nortearão esta pesquisa, algo que cuidamos de explicitar agora. A pesquisa qualitativa pode 

assumir formas, uma delas é o estudo de caso. Segundo Duarte (2005, p. 234), “o estudo de 

caso é o método que contribui para a compreensão dos fenômenos sociais complexos, seja 

individuais, organizacionais, sociais ou políticos”. Compreender o caso Isabella poderá estar 

fora do alcance do jornalismo, mas entender a maneira e as intenções que estão por trás do 

discurso da revista Veja será o objetivo deste capítulo. O estudo de caso, segundo Duarte 

(2005),  é ideal quando o pesquisador  pretende entender  como e por que um determinado 

fenômeno ocorreu, causas, consequências e implicações. Através das análises que iniciaremos 

no decorrer  deste  capítulo,  procuramos  entender  como o  caso foi  abordado,o  porquê  das 

estratégias  discursivas,  especialmente  aquelas  que  envolvem um determinado  trabalho  de 

agendamento do mesmo. Além de uma análise ajudar a compreensão do caso pela leitura das 

imagens que compõem as reportagens selecionadas, o estudo de caso se constitui, conforme 

Bogdan  e  Biklen(1994),  em  um  método  que  consiste  na  formação  e  na  investigação, 

necessitando de uma observação detalhada e todos os aspectos de um contexto ou de um 

individuo, ou ainda, um acontecimento específico.

O caso foi escolhido para essa análise devido à sua grande repercussão na mídia. O 

trágico assassinato de uma menina de cinco anos defenestrada do sexto andar comoveu o país 

e pode ser acompanhado etapa por etapa de sua investigação policial através da mídia. O fato 

passou a ter ainda mais destaque na mídia quando a polícia passou a suspeitar que a menina 

foi  morta  pelo  pai  e  a  madrasta.  A cobertura  jornalística  diária  perdurou  até  a  prisão 

preventiva do casal, e depois ainda voltou a repercutir dois anos mais tarde, no momento em 

que o caso ganhava seu desfecho na justiça, a sentença do julgamento na integra, ao vivo, em 

diversas emissoras de televisão. 

Crimes,  apesar  de  serem acontecimentos  que  fazem parte  da  rotina  da  sociedade, 

sempre  causam  impacto  na  população.  O  assassinato  de  Isabella  Nardoni  traz  algumas 

características  da  notícia  como  drama,  impacto,  conflito  e  suspense.  Esses  temas  se 

entrecruzam na cobertura de Veja1. Devido à sua grande exposição na mídia, o caso Isabella 

Nardoni  se  fez  presente  no  cotidiano  de  milhões  de  brasileiros  que  acompanhavam  o 

desdobramento. A população brasileira conheceu a vida da criança e dos acusados do crime 

1 Veja é uma revista semanal brasileira, publicada pela Editora Abril,  tendo como público alvo a população 
adulta. Segundo informações obtidas no site da Editora Abril, Veja é a maior revista no número de vendas da sua 
categoria e em assinaturas. A revista foi criada em 1968, pelos jornalistas Victor Civita e Mino Carta. E ainda, de 
acordo com informações da Abril, a publicação é a terceira maior revista semanal de informação em circulação 
no mundo e a maior fora dos Estados Unidos. Disponível em: <www.abril.com.br>. Acesso em: 7 de setembro 
de 2012..
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através  de representações  simbólicas  produzidas  pelo  jornalismo.  O assassinato  da  garota 

repercutiu na esfera pública, sendo o assunto mais falado por meses na imprensa e nas rodas 

de conversas dos brasileiros. 

Outro aspecto levado em consideração na escolha do veículo foi o número de capas e 

páginas destinadas à cobertura do caso Isabella. Contando com as capas, a revista destinou 42 

páginas de suas publicações semanais para falar sobre o caso Isabella, isso contanto apenas 

capas e reportagens, pois o assunto está presente nas seções ‘Cartas’ e ‘Veja Online’. Essas 

páginas foram destruídas em oito edições que abordaram o assassinato de Isabella. Durante a 

cobertura, 39 fotografias foram utilizadas para acompanhar os textos das reportagens, mesmo 

que, em algumas vezes, essas imagens fossem repetidas, mas editadas de formas diferentes.   

A metodologia utilizada neste capítulo será a análise de discurso, afim de descrever  o 

‘modo de dizer’ utilizado pela revista, denotando, possivelmente, a sua parcialidade. Como o 

próprio nome desta técnica indica, não trata da língua, não trata da gramática, embora todas 

essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem 

em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é, assim, palavra 

em  movimento,  prática  de  linguagem:  com  o  estudo  do  discurso,  observa-se  o  homem 

falando. No caso, a revista é uma espécie de sujeito que nos fala todas as semanas através de 

discursos  sobre  a  atualidade  no  mundo  e  no  país,  recobrindo  assuntos,  segundo  vários 

expedientes de linguagens. 

Vejamos  como  alguns  autores  definem a  Análise  de  Discurso  como  uma  técnica, 

Conforme Orlandi (1999, p. 15): “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”.  Esses  sentidos  serão  apontados  nas  análises  deste  trabalho, 

mostrando como foi construído o acontecimento pela revista. Para Pinto (1999), a Análise de 

Discurso procura analisar produtos culturais produzidos em instuições comunicacionais, seja 

de teor publicitário, televisivo, radiofônico, capas de revista, textos jornalísticos, enfim, tudo 

que, de alguma forma, comunica algo a alguém (enunciatário/receptor) com o propósito de 

avaliar criticamente o consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos na sociedade. Ainda 

segundo o autor, um analista de discurso não se importa tanto ao que o texto diz ou mostra. 

Não se atém a uma interpretação semântica de conteúdo, mas sim em como e porque diz e 

mostra. Orlandi(1999) acrescenta que, ao analista do discurso interessa, a materialidade do 

texto, as suas condições em relação à memória ideológica, ao contexto situacional, imediato e 

cultural  ao  esquecimento,  ao  inconsciente,  à  falha,  ao  equívoco  (metáforas,  polissemias, 

ambiguidades), que são as formas constitutivas do intradiscurso, concretizado no texto. 
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A referida  autora  afirma  que  é  considerado  a  materialidade  texto,  a  materialidade 

textual  como  exterioridade  social,  que  contribui  para  a  elaboração  de  uma  atividade 

linguística-discursiva (ORLANDI,1999). Diferentemente da Análise de Conteúdo, que pode-

se dizer que é “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento  que  se  aplicam  a  discursos  (conteúdo  e  continentes)  extremamente 

diversificados” (BARDIN, 1977, p.7). Bardin (1977) explica que, entre as funções da análise 

de conteúdo, é comprovar alguma tese, ou hipótese que já foi levantada, porém, com o auxílio 

da Análise de Discurso, e não da Análise de Conteúdo, nossa pesquisa pretende comprovar 

que Veja assumiu um papel de mídia justiceira, sendo condenatória no caso Isabella Nardoni, 

particularmente,  mostrar  como,  em  termos  de  discursos,  a  Veja  constrói  sua  agenda 

sentenciadora. 

O capítulo será de natureza descritiva-análitica, onde as reportagens e suas análises 

serão apresentadas de modo individual. Este cuidado vem ao encontro das preocupações de 

Fausto Neto(1988), quando este faz considerações sobre o papel que tem na observância de 

mecanismos em função de obtenção dos resultados da análise. Assim, faz considerações de 

ordem didática sobre o desenrolar da pesquisa:“[...] a pesquisa procura se esforçar no sentido 

de  reunir  elementos  e  um  certo  conjunto  de  procedimentos  metodológicos  que  possam, 

finalmente,  proporcionar  uma  compreensão  dos  mecanismos  de  produção  de 

realidade”(FAUSTO NETO, 1988,p.14).

Nosso trabalho de análise envolve a reunião capas e reportagens referentes ao caso das 

edições de Veja de número 2055, 2056,2057,2058,2060,2061, 2088 e 2158, que reportam o 

caso  Isabella  Nardoni.  Este  trabalho  visa  a  importância  das  estratégias  discursivas  na 

construção do acontecimento. As edições foram publicadas no período de abril de 2008 até 

março de 2010, ou seja, no período de mais de dois anos. Mas, vale lembrar que a primeira 

edição contendo matérias sobre o assunto foi às bancas pouco mais de uma semana depois da 

morte de Isabella, já trazendo o caso na capa, e perdurou em dois anos sucessivos, conforme 

dissemos mais acima, indo até o julgamento dos réus. As análises serão dividas por conjuntos 

e subconjuntos, agrupadas de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos, o fato, a 

sentença de Veja e a condenação, desta vez, da justiça. 

Em  sequência  destas  considerações  referentes  aos  métodos  utilizados  na  análise, 

partiremos para o trabalho de leitura de cada capa e reportagem, procurando constatar neste 

discurso  o  que  o  autor  Fausto  Neto(1991)  nomina  com  o  termo  ‘espírito  de  agenda’, 

permeando  a  cobertura  da  mídia  jornalística,  no  caso  particular,  como Veja  trata  o  caso 

Isabella Nardoni em páginas de suas edições semanais. 



46

3.1 CONJUNTO 1 — O NASCIMENTO DO CASO ISABELLA

3.1.1 Veja o assassinato de Isabella pelos olhos da Veja 

O caso Isabella nasce na mídia informativa semanal exatamente 11 dias após a sua 

ocorrência.Isto se manifesta através da  edição de número 2055 da revista VEJA que  foi às 

bancas no dia 9 de abril de 2008. Passados estes dias mencionados, esta publicação optou por 

trazer o assunto na capa. 

Figura 1 – Capa da Veja, ed. 2055.

Apesar do pouco material para uma reportagem especial,conforme mostra a imagem 

da capa de número 2055, que ela foi toda construída sobre um tom de preto, cor denotada de 

modo negativo,  que  simboliza  a  morte  estando associada  a  coisas  ruins,  ao  temor.  Ela  é 

ilustrada com um olho onde Isabella está inserida dentro da pupila deste olho, ao lado da qual 

se apresenta uma manchete em letras maiúsculas,  com a frase “O MAL”. No subtítulo,  a 

revista dá a entender, como pista, que irá se referir sobre a violência contra seres humanos, 

principalmente  crianças.Esta  opção  é  feita  devido  a  cada  caso  ter  sua  singularidade,  sua 

origem, sua manifestação e seus impactos. O caso Isabella Nardoni pertence a uma família de 

casos, cujo nascimento ocorreria ali naquele momento no qual arevista resolve agendar o tema 

do  mal  a  criança.A mistura  de  uma capa  escura  com a  imagem de  Isabella  causam um 
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contraste, deixando bem claro ser um olhar maldoso, principalmente pelas sombras utilizadas 

na edição da imagem. Este olhar com fragmento do corpo de Isabella — um rosto sorrindo — 

visto de outro ângulo, pode remeter ao olhar da própria revista, que começa a enquadrar o 

caso, sendo este seu primeiro passo, ainda que sutil, para preparar o leitor a uma cobertura 

intensa sobre o fato. Neste primeiro momento, a morte de Isabella ainda está dentro do tema 

“O mal”. A imagem de Isabella pequena, distante e sorrindo, é o único registro explícito da 

capa  sobre  o  caso,  mas,  sem dúvidas,  o  toque  decisivo  para  compor  conceitualmente,  a 

imagem. Ou seja, a imagem de Isabella dentro do olho já é um operador de identificação do 

ângulo que a revista vai dar a matéria. Com a montagem da capa, percebemos que a revista 

quer mostrar o caso mais recente e em evidência, dentro do rol de assuntos sobre maldades e 

violências. É preciso fazer um apanhado geral no assunto, para depois inserir o caso mais 

recente.  Neste  caso,  a  mostra  sutilmente  o  assunto  delicado que  é  o  assassinato  de  uma 

criança, tema este que será inserido aos poucos depois de uma introdução sobre maldades e 

tragédias envolvendo crianças. A capa já demonstra o interesse da revista em dar destaque ao 

caso, já que nenhuma outra manchete de variados assuntos, que normalmente aparecem na 

parte superior da capa. Esta capa prioriza como tema de sua cobertura semana este caso, pois 

nenhum outro assunto nela aparece como ocorre rotineiramente.

Na reportagem interna, onde aparece do dia 9 de abril de 2008, na página 90, que 

acompanha o assunto da capa, são encontradas fotografias de um bebê abandonado em uma 

lagoa por sua própria mãe, imagens de ferimentos de um menina de 12 anos que era agredida 

por sua mãe adotiva, fotografia de uma prisioneira colombiana (Figura 2) das FARC, além da 

imagem de uma mulher torturada a mando do namorado e a foto de Madaleine, a menina 

americana, desaparecida desde 2007.

Figura 2 – Fotografia de uma prisioneira colombiana das FARC



48

Intitulada como ‘Quando o mal triunfa’ a matéria põe o ‘caso Isabella’ na rua, pois 

começa descrevendo que a morte de uma menina de cinco anos comoveu o país. No decorrer 

da reportagem, a  revista  faz a seguinte indagação:  “Como entender que o sorriso lindo e 

angelical de Isabella possa ter sido substituído pela máscara da morte no frescor de seus 5 

anos de vida” (VEJA, ed. 2055, p. 90). Além de fazer esta pergunta, a revista se propõe a 

entender o porquê de maldades como estas podem acontecer. Ao traçar uma linha histórica 

sobre  teorias  de  filósofos,  Veja  mostra  diversos  argumentos  e  ainda  faz  um  texto  onde 

‘conversa’ com as teses sobre o tema.  A revista,  por  si  só,  cria  hipóteses,  ou até  mesmo 

possíveis diagnósticos, ao dizer que uma empresária que maltratava regularmente sua filha de 

12 anos, é um psicopata. Veja levanta a hipótese de uma psicopatia sem estar apoiada no 

discurso de um psicólogo, e ainda vai além, ao dizer que: “contrariando a ilusão de certo 

humanismo que acredita na possibilidade de reeducar qualquer criminoso, indivíduos assim 

são irrecuperáveis” (VEJA, ed. 2055, p. 91).

Em vários trechos da reportagem, a revista coloca tons sentimentais, fazendo com que 

o leitor sinta-se ainda mais sensibilizado devido ao ângulo adotado pela matéria. Utiliza-se 

também trechos de cunho poético: “Esse tipo de mal parece ser uma zona de sombra que 

aprisiona a alma humana” (VEJA, ed. 2055, p. 90). 

A imagem que abre a matéria(Figura 3), na página, 90 é uma montagem com aspectos 

de pessoas violentadas, e da própria Isabella, bem como de Madeleine. Trata-se de fotografias 

de casos que geraram repercussão, sendo uma espécie de ‘galeria das crueldades’.

Figura 3 – Montagem de abertura da reportagem de Veja
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O discurso  é  mesclado  com informações  históricas,  fazendo  uma  relação  com as 

torturas de hoje em dia e as torturas já existentes há muitos séculos atrás, afirmando que essa 

prática já existia muito antes de Cristo. Durante seu discurso, são descritas várias torturas no 

qual  crianças  foram submetidas.  A revista  é  detalhista  e  ainda mostra  os  ferimentos  com 

imagens. Uma das fotografias publicadas na reportagem destaca a mão de uma menina que 

era agredida diariamente por sua mãe adotiva, a legenda ‘crueldade sem freios’ acompanha a 

imagem. Veja descreve no texto algumas das torturas que a menina de 12 anos era submetida 

pela  empresária  que  a  adotou,  “marcas  de  ferro  quente  na  pele  e  necrose  embaixo  das 

mãos”(VEJA, ed. 2055, p. 91).

Durante toda a reportagem, um Box de espécie de texto de fins didáticos, na parte 

inferior da página, mostra marcos na história do pensamento sobre o mal, como: o mal na 

religião, o mal da natureza, até chegar ao mal do homem. O quadro conta com imagens de 

santos  e  filósofos.  A própria  revista  afirma  que  notícias  envolvendo  crueldades  causam 

interesse e criam um fascínio sobre o mal. A revista, porém, cai em contradição ao dizer que 

notícias com fatos violentos acabam criando uma certo fascínio nos leitores, sendo que a 

própria Veja faz uma capa e uma reportagem contendo seis páginas falando sobre atos de 

crueldade,  em que medida  isso não  é  uma forma de  cultuar  o  assunto?  Trata-se  de uma 

estratégia para que todas essas questões e todas essas metáforas e pensamentos de filósofos 

permaneçam na mente do leitor para que ele faça a leitura da reportagem que vem uma página 

depois do término dessa, com um olhar mais sensível e critico. Ao apresentar todos esses 

casos de violências  e  discutir  bastante  as  questões  que giram em torno da maldade,  Veja 

prepara seu leitor para a próxima reportagem, essa sim factual,  e falando especificamente 

sobre o caso Isabella Nardoni. Veja já deixa claro o seu ângulo de enquadramento sobre o 

caso, ao falar sobre a violência de outros, pois, além da morte de Isabella, a revista já mostra 

todo o apelo emocional e os juízos de valores que dará ao caso. O agendamento começa na 

capa da edição já indicada, através de uma tematização indireta do acontecimento, onde o 

olho que é a imagem central da capa já é alusivo ao mal sofrido por Isabella. 

3.1.2 Iniciam os adjetivos 

Na reportagem que aparece na sequência, o título ‘O anjo e o monstro’ (VEJA, 2055, 

pg. 97) é genérico e  não aponta um fato, destacando como sua ambiguidade ou generalidade. 

Através da manchete  com dois adjetivos,  a revista  mostra sua posição opinativa.  O título 

evoca uma imagem religiosa, na qual o anjo é algo celestial e o monstro vem das trevas. 
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A imagem que aparece acima do título (Figura 4), é uma fotografia de Isabella sentada 

em uma sacada e, novamente,  sorrindo. A imagem deixa bem claro um cenário de classe 

média.  Chama atenção o fato de ser uma fotografia tirada em algum ambiente familiar,  e 

também o fato do detalhe de Isabella estar numa situação de pose. Para quem ela posa? Talvez 

para os leitores que guardariam com ela o status social de classe média. Possivelmente, esse 

aspecto desenvolvido pelo agendamento visa comover os leitores desse segmento dizendo que 

aquela menina poderia ser a filha de qualquer um deles. 

Figura 4 – Isabella fazendo pose ao ser fotograda

Em outras fotografias (Figura 5), ainda da edição de número 2055, uma construção 

diagramática  reúne  duas  fotos  dos  acusados,  mesmo  sendo  tiradas  individualmente,  elas 

aparecem unidas para reiterar a ideia de uma dupla de cúmplices. 
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Figura 5 – Montagem de fotografias do pai e da madastra de Isabella
O que mais a atenção na foto de Anna Jatobá é o seu olhar, um olhar distante e sem 

nenhuma expressão, nem dedor, arrependimento, medo, ou qualquer tipo de sentimento. A 

fotografia mostra total indiferença de Anna no momento em que foi fotografada ao ser presa. 

Outro elemento que deve ser destacado é um pano enrolado nas mãos da mulher, o que 

provavelmente era para esconder as algemas que a ré utilizava naquele momento. A revista 

certamente tinha várias fotografias deste momento da prisão do casal, mas escolheu publicar a 

foto em que os acusados pareciam extremamente indiferentes com o acontecimento. Piveta e 

Boni  (2008,  p.  7),já  citados  no  capítulo  teórico  deste  trabalho,  que  realizam  análises 

fotográficas em um artigo,  acrescentam sobre o assunto dizendo que: “[...] o fotógrafo volta 

para a redação com várias fotografias do mesmo sujeito ou ambiente retratado [...] O critério 

de seleção está diretamente relacionado ao ponto de vista do editor e do veículo”. O ponto de 

vista que é ‘montado’ por escolhas, pelo fato de excluir ou incluir fatos, assim se constitui o 

agendamento. 

A ligação entre as imagens e o título é evidente, o anjo seria Isabella, e o pai e a 

madrasta, os monstros. Nesta situação, podemos levantar duas questões, uma delas é que antes 

do julgamento — da justiça — Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá não podem (ainda) 

ser considerados como autores do crime e, ainda que tivessem  sido condenados através de um 

júri,  fugiria  da  ética  do  discurso adjetivar  alguém como monstro,  mesmo sendo ele  uma 

assassino  extremamente  cruel  que  tenha  cometido  atrocidades.  A  mídia,  muitas  vezes, 

condena as pessoas enveredando por julgamentos, ou mesmo se antecipam àqueles que são 

feitos pelos órgãos policiais de investigação.Ainda sobre questões éticas, Cornu (1998, p. 64) 

acrescenta dizendo: 
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Para  que  seja  considerada  boa,  a  imprensa  deve  corresponder  às  exigências  da 
verdade: informações exatas, verificadas, apresentadas de modo equânime, opiniões 
expostas  com honestidade  livre  de  preconceitos,  relatos  jornalísticos  verídicos  e 
ciosos de sua autencidade.

Veja  afirma  que  a  polícia  está  sendo  cautelosa,  devido  ao  perigo  de  um  pré-

julgamento:  “[...]  o  dano ao  casal  pode  ser  irreparável  caso  não  se  prove a  culpa  deles” 

(VEJA,  ed.  2055,  p.  97).  Porém,  a  revista  faz,  ao  seu  modo,  sua  própria  investigação, 

chegando a mesma a afirmar a preocupação da polícia em não ser precipitada no que se diz 

respeito  a  informações  que  condenem  antecipadamente  o  casal.  Um destes  momentos  é 

quando  Veja  utilizaadjetivos  para  traçar  um  perfil  psicológico,  dizendo  que:  “Alexandre 

Nardoni é dito como uma pessoa violenta” (VEJA, ed. 2055, p. 97). No entanto , ela não cita 

suas  fontes,  apenas  dizendo,  de  modo  lacônico,  que  são  depoimentos  de  pessoas  que 

conviveram com o pai de Isabella,a acusação é genérica, dando a impressão que a matéria 

possui uma voz autônoma, que se baseia em informações extraoficiais, já que a investigação 

esta no início, coletando informações e mantendo alguns sigilos do inquérito. Neste caso das 

citações, o agendamento é indireto, ou seja, Veja utiliza-se de terceiros para afirmar algo. 

Em vários momentos, a revista afirma algo e, na frase posterior, alerta a hipótese de 

não ser ‘bem aquilo’, invertendo a ordem. Ou seja, deveria alertar primeiro, para depois dar a 

informação,  desobedecendo uma ordem básica dos  textos  jornalísticos  onde a  informação 

mais importante é sempre a primeira a ser dada. A matéria conta com citações de policiais sem 

nenhuma  referência  a  pessoas  específicas.  O  que  coloca  em  dúvida  a  credibilidade  e 

veracidade da fala, conforme se destaca por exemplo neste trecho: 

Os policiais que investigam o caso contam que o pai de Isabella não se abateu. ‘Ele 
não chorou durante o depoimento’ disse um investigador. A matéria é encerrada da 
mesma maneira como começou, com adjetivos, e apelo sentimental, “o assassinato 
cruel de Isabella, dona de um lindo sorriso angelical(VEJA, ed. 2055, p. 97).

3.1.3 Veja instiga a sede por seu ‘modelo de justiça’

Na edição de número 2056, publicada no dia 16 de abril de 2008, Veja afirma que o 

crime continua sem culpados, passando a impressão que teria recuado após indicar que o pai 

de Isabella seria um monstro na edição passada. Desta vez, a revista vem com mais cautela, 

aliviando um pouco o papel de sentenciadora. E realiza um agendamento indireto, onde apoia-

se em depoimentos de terceiros para continuar mantendo o caso Isabella como o assunto mais 

falado  do  momento,  segundo  ângulos  e  tematizações  por  ela  enfatizados.  O  título  da 
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reportagem (Figura 6) é uma montagem que se faz da seguinte maneira: a cor branca do fundo 

página da página em contraste com o preto que aparece de fundo das letras do título dá um 

efeito de um papel rasgado, fazendo uma ligação com a tela de proteção que foi corta antes de 

Isabella ser arremessada do sexto andar do prédio onde seu pai morava. A montagem remete o 

leitor à cena do crime.

Figura 6 – Título ‘resgado’ da reportagem de Veja
No subtítulo, a revista afirma que as“revelações aumentam a suspeita em torno do pai 

e da madrasta, mas até agora, a morte da criança permanece em crime sem culpados” (VEJA, 

ed. 2056, p. 94). Através deste título, a revista continua a colocar sentimentalismo em suas 

manchetes, estimulando a comoção e a angústia do leitor pelo desenrolar do caso, o que o 

instiga  a  continuar  acompanhando  a  cobertura  da  revista  sobre  o  caso.  A  linguagem 

sensacionalista não mede esforços para chocar, pois, quanto mais impacto causar, melhor. 

Em  contraste  com  a  manchete  escura  e  editada,  a  edição  2056  apresenta  uma 

fotografia de Isabella (Figura 7).

Figura 7 – Fotografia de Isabella sorrindo

A fotografia de Isabella visivelmente com um brilho no olhar e com seu sorriso, que já 

é  marca  registrada,  é  um  foto-poster.  A revista  optou  em  colocar  menos  conteúdo  na 
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reportagem para dar espaço a uma grande fotografia da menina assassinada aos cinco anos de 

idade. Ao fazer essa opção, Veja não chama só atenção dos olhares do leitor, mas também que 

afetar o coração dele. A fotografia, ocupando toda a página, fica próxima ao tamanho real de 

um rosto e funciona como se o leitor pudesse tocar na menina. A revista quer familiarizar 

Isabella  com seus leitores,  operando como um mediador para a construção deste vínculo, 

deixando-os cada vez mais próximos do drama que gira em torno da menina assassinada e, 

ainda, alimentando a sede de justiça. A fotografia mostra Isabella com os cabelos molhados e 

as alças indicam que ela estaria utilizando trajes de banho, o leitor irá associar com qualquer 

criança que lhe seja  próxima após um dia  feliz  de brincadeiras  na praia  ou napiscina.  O 

agendamento não está apenas nas fotografias tiradas pelos fotógrafos da revista, mas também 

resulta de fotos que foram cedidas e escolhidas do acervo pessoal da família de Isabella. Tais 

escolhas produzem como efeito de aproximação entre o caso e o mundo do receptor, uma vez 

que  tal  operação  da  ao  caso  referências  de  veracidades.  Nestas  condições,  como lembra 

Fausto Neto (1991, p. 30): “A linguagem é a condição pela qual o sujeito poderá evocar e 

construir um real, isto é, um real mediatizado”.

Além da fotografia de Isabella, outras duas imagens ilustram a matéria (Figura 8). A 

primeira é uma fotografia tirada de um vídeo gravado pelo supermercado onde a Alexandre e 

Anna Jatobá faziam compras com seus dois filhos e Isabella, horas antes da morte da menina. 

Esta imagem é relevante,  pois é o último registro antes da morte de Isabella e mostra as 

roupas que Alexandre e Anna Carolina Jatobá supostamente estariam usando no momento do 

crime,  roupas  estas  que  são  importante  para  a  perícia.  A outra  imagem abaixo  destaca  o 

momento em que Anna Carolina Jatobá estava sendo solta, devido à aceitação do pedido de 

Habeas Corpus. 

Como a própria fotografia mostra, havia muita gente em torno da soltura do casal, o 

que  fez  com que  o  fotografo  tivesse  dificuldades  de  registrar  o  momento,fato  este  que, 

associado  ao  ângulo  escolhido  pelo  fotografo,  produziu  uma  distorção  da  imagem.  Na 

fotografia, Anna Carolina Jatobá ficou com uma das mãos muito maior que o normal, fazendo 

com que o leitor fique a imaginar a relação desta mão com a mão que realizou a esganadura 

em Isabella. A imagem que Anna Jatobá tem a ‘mão distorcida’ está na direção do pescoço de 

Isabella, que aparece na fotografia da esquerda da página. 
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Figura 8 – Anna Jatobá momentos antes do crime e após a soltura

3.2 CONJUNTO 2 — O PRÉ-JULGAMENTO

3.2.1 Veja dá seu veredicto 

Na capa da edição de número 2057, que foi às bancas no dia 23 de abril de 2008, Veja 

apresenta o caso Isabella como o tema principal de sua edição capa(Figura 9). A imagem, 

novamente é escura, mas mostra o pai e a madrasta de Isabella, em uma fotografia tirada do 

interior  do  carro  da  polícia,  em close  de  seus  rostos  no  momento  em que  foram presos 

preventivamente. A sombra preta sobre suas cabeças lembra capuzes utilizados por bandidos.
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Figura 9 – Pai e madrasta de Isabella no interior do carro da polícia

 Veja foca muito na questão do olhar, vindo de uma capa onde o olhar do mal era a 

ilustração e o tema central  do ângulo da matéria  inaugural sobre o assunto.  Desta vez,  a 

revista  traz  olhares  do  pai  e  da  madrasta  de  Isabella,  olhares  que  não  interpelam e  nem 

encaram o leitor, se fixando em outros ‘horizontes’. A ausência de expressões no semblante 

dos acusados já começa a se tornar uma marca da cobertura de Veja sobre o caso.  

A frase de impacto que mais aparece na capa é ‘Foram eles’ e, novamente, a revista dá 

mais ênfase nas condenações do que às circunstâncias reais. Entretanto,acima do título, em 

uma  espécie  de  antetítulo  construído  em  letras  inferiores,  Veja  explica  que  quem  faz  a 

afirmação  é  a  polícia.  Acima  da  frase,  em letras  bem inferiores  no  que  diz  respeito  ao 

tamanho, Veja explica que quem faz essa afirmação é a polícia, dizendo que “para a polícia 

não há mais dúvidas sobre a morte de Isabella” (VEJA, capa) . Mas fica bem claro que essa é 

uma opinião da revista, já que não existe, por atrás do discurso da revista, nenhuma fonte 

oficial que seja responsável pela matéria. Além disso, pode-se fazer uma ligação do titulo da 

matéria com a palavra ‘Veja’ sempre em destaque no alto da página de todas as edições da 

publicação, daí resultando, como efeito desta articulação, o enunciado seguinte: “Veja foram 

eles”. Tal construção não deixa de ser uma mensagem que está sendo passada pela edição da 

revista.  

A matéria, que está na Editoria Especial da edição de número 2057, e tem o título de 

“Frios e dissimulados”, explicitamente é um enunciado que está sendo atribuído aos acusados. 

O subtítulo da reportagem afirma que o pai e a madrasta mataram Isabella. A imagem que 
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ilustra as duas primeiras páginas é uma montagem com a foto de Isabella, Anna Jatobá e 

Alexandre Nardoni. As fotografias escolhidas pela revista novamente mostram Alexandre e 

Anna  Jatobá  com  olhares  sem  expressões,  enquanto  Isabella,  em  contraste,  sempre  está 

sorrindo. Esta construção induz mais ainda a culpa do casal. Estes olhares não se cruzam e, 

mesmo Isabella estando no meio da montagem, as fotografias indicam que Alexandre e Anna 

não estão ligados com a menina. E, neste caso,Isabella é a única que encara o leitor.  

A ilustração  abaixo  (Figura  10)  mostra  o  rosto  dos  três  através  de  uma  imagem 

montada, resultado de fragmentos de fotografias. A articulação entre as imagens do rosto e 

dos  corpos  dos  três,  esta  mostrada  em forma  de  desenho,  faz-nos  lembrar  as  resoluções 

gráficas das histórias em quadrinhos. 

Figura 10 – Montagem em forma de desenho dos rostos de Isabella, Anna e Alexandres

O desenho é uma prévia do que vem pela frente, quando começam os ‘passo a passo’ 

transformando o crime em uma verdadeira história em quadrinhos (Figura 11), com direito até 

a madrasta malvada.  Na terceira página da edição 2057, começam as ilustrações, que são 

intituladas como ‘O crime passo a passo’, mostrando a descrição detalhada da ocorrência do 

crime e das suas evidências. Veja parece estar permanentemente querendo provar que ‘contra 

fatos  não  há  argumentos’ sendo que,  no  caso,  esses  fatos  e  versões  são  construídos  pela 

própria revista. Mas é importante lembrar que esta sendo falado de evidências e indícios e não 

provas.

Veja conta a sua versão, afirmando que Isabella já teria começado a ser mal tratada em 

uma festa, algumas horas antes de sua morte, versão essa que não foi confirmada pela polícia. 
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Figura 11 – Ilustração em forma de desenho de Alexandre maltratando Isabella em uma festa

Segundo Porto (2004, p. 160), Veja utiliza essas reconstituições que costuma fazer de 

crimes que geraram repercussão como um “tipo de tribunal do júri, antecipando ou dando o 

tom, em termos de condenação ou absolvição de um suspeito”.

Nos  próximos  quadrinhos  (Figura  12)  das  ‘historinhas  da  vida  real’,  a  família  já 

aparece no carro, sendo que os rostos de Alexandre e Anna Jatobá são sempre de vilões de 

historinhas. Ao contrário das fotografias em que eles aparecem sempre sem expressões, nesta 

simulação ilustrativa, os desenhos têm expressões até demais. De alguma maneira, este passo 

a passo é uma reprodução de construções feitas sobre o crime, seja a da revista, seja a da 

própria polícia. 

Figura 12 – Passo a passo do crime em forma de desenho

As  designações  qualificativas  —  frios  e  dissimulados,  que  compõem  o  título  da 

reportagem  —  já  deixam  bem  claro  o  tom  decisivo  de  mecanismos  do  agendamento 

condenatório  da  revista.  Além  destes,  ao  longo  da  matéria,  nos  deparamos  com  outros 

adjetivos impostos para os acusados co-monomeados que são  como ‘culpado e mentiroso’, 

‘monstro’, ‘brutalidade’. Isto é feito pela revista antes mesmo de os réus irem a julgamento. 

Toda essa adjetivação faz parte da revista Veja no papel de justiceira. 
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O discurso de Veja afirma que o pai de Isabella “arremessou a filha para a morte” 

(VEJA,  2057,  p.  86).  Nessa  frase  anterior,  a  revista  mostra,  de  forma  explicita,  seu 

enquadramento  sobre  o  caso  e  seu  posicionamento  com um veredicto  que  chegou  antes 

mesmo  da  justiça.  Para  o  leitor,  segundo  esta  construção  de  agenda,  já  não  pode  haver 

maisnecessidades de constatar a veracidade dos fatos, já que a revista já impôs sua verdade, 

segundo  a  versão  de  sal  estratégia  de  agendamento.  É  através  de  frases  como  está  que 

podemos constatar que a revista utiliza figuras de linguagens para explorar o caso e o deixar 

ainda mais dramático, o que denota a presença do sensacionalismo.

A revista inicia afirmações sobre o crime, na página 86 da edição 2057, dizendo que 

elas são dadas pela policia, mas depois discorre seu texto com voz autônoma, sem lembrar ao 

leitor que aquelas afirmações ‘não são’ da revista, deixando bem claro sua parcialidade. Ainda 

na página 86, Veja faz a seguinte afirmação: “Em seguida o casal deu inicio ao seu espetáculo 

de  frieza  e  dissimulação”  (VEJA,  ed.  2057,  p.  86).  Utilizando  novamente  de  adjetivos 

tornando sua cobertura em algo sensacionalista. 

A revista traça um perfil psicológico dos acusados, afirmando até que Alexandre tinha 

fama de “filhinho de papai” (VEJA, ed. 2057, p. 88), e ainda diz que Alexandre já mantinha 

um relacionamento com Anna Carolina Jatobá enquanto ainda namorada Ana Oliveira, a mãe 

de Isabella. A partir da afirmação de um adultério, Veja especula ainda mais sobre o perfil de 

Alexandre Nardoni. E a revista vai mais além e ainda coloca em jogo os registros policiais 

que a própria revista afirma que o pai de Anna Jatobá possui na delegacia, afirmando que 

Anna  Jatobá  já  teria  dado  queixa  contra  o  pai  sobre  lesões  e  ameaças.  Todas  essas 

informações não possuem fontes evidenciadas na reportagem, aparecem  simplesmente de 

acordo com a seguinte frase: “[...] em 2004 e 2005 Anna Carolina prestou queixa à polícia 

contra o pai por lesão corporal, injúria e ameaça” (VEJA, ed. 2057, p. 88). Na matéria, não 

existe  nenhuma  prova  destes  registros.  Com  essas  afirmações,  Veja  tenta  colocar,  no 

inconsciente do leitor, que Anna Jatobá era sim uma mulher descontrolada e violenta, a ponto 

de matar a enteada, porque havia sido criada por um pai que a agredia. Da mesma forma que 

Veja tenta explicar o fato,ela quer afirmá-lo ainda mais através dessas relações entre pai e 

filha. 

Na página 88 e 89, os desenhos de simulações do crime continuam, desta vez com um 

desenho ainda maior que a média dos outros. Veja continua não apresentando de quem é 

aquela versão, se trata-se de uma simulação da polícia ou elaborada por ela mesma. E ainda já 

aponta, de maneira explícita, como se deu a sua ocorrência e qual foi a participação de cada 



60

um neste assassinato. Veja mostra quem cortou a tela (Figura 13), indicando o pai de Isabella, 

mas apenas em meio à especulação.  

Figura 13 – Desenho de Alexandre cortando a tela da janela

Na página 89, os desenhos tomam conta da sua superfície (Figura 14). Desta vez, Veja 

tira  as  feições  do rosto  de  Alexandre,  que  aparece  vazio,  sem nariz,  olhos  e  boca.  Mais 

próxima  de  uma  caricatura,  sem feições  próprias,  ele  é  mostrada  nessas  condições  para 

evidenciar ausência de sentimentos, no momento em que, segundo Veja, ele atirava sua filha 

pela janela. 

Figura 14 – Desenho de Alexandre jogando Isabella pela janela

http://4.bp.blogspot.com/_ISMLOZkWz8Y/SAso5XJtd6I/AAAAAAAAAco/QGg6HoNegY8/s1600-h/especia
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Na  parte  inferior  das  páginas,  Veja,  mais  uma  vez,  puxa  para  um  grande  apelo 

emocional, colocando um foto de Isabella ao lado da fotografia de sua mãe que, por seu turno, 

chora e veste uma camiseta com a fotografia de Isabella (Figura 15). 

Figura 15 – Montagem com fotografia de Isabella 
sorrindo e sua mãe chorando, após sua morte

Trata-se  de  uma  foto-montagem  em  que  Veja  apoia  sua  argumentação  de 

agendamento. As fotografias possuem a legenda “Amor incondicional” e, no pequeno texto 

que a segue, aparecem as declarações da mãe de Isabella afirmando que a garota tinha um 

amor incondicional pelo pai. Nesta hora, Veja surpreende seus leitores que, provavelmente 

acreditam que o amor incondicional referido pela revista na legenda das fotografias tratava-se 

do  sentimento  nutrido  entre  mãe  e  a  filha,  porém,  no  caso,  o  amor  incondicional  era  o 

sentimento  que  Isabella  nutria  por  seu  pai.  Com essa  legenda,  Veja  aumenta  seu tom de 

sentimentalismo e tenta gerar indignação nos leitores. Falar da pureza de um sentimento da 

filha  que,  segundo  o  agendamento  de  Veja,  foi  assassinada  pelo  pai,  causa  ainda  mais 

comoção  ao  leitor.  Nesta  fotografia,  Veja  agenda  o  caso  Isabella  passando  por  cima  e 

utilizando da dor de uma mãe que perdeu sua filha, quando o choro de uma mãe estampa 

revistas e jornais o sensacionalismo impera e o a banalização do sofrimento passa por cima 

dos limites éticos para vender mais.  

3.2.2 O relógio ou Veja? 

Na edição de número 2058, o tema principal da capa (Figura 16) deixa de ser o trágico 

caso  e  é  substituído  pelo  tema  da  alimentação,  ilustrado  por  um gráfico  sobre  o  corpo 

humano. Porém, o caso Isabella não é esquecido e aparece em uma ‘chamadinha’ no alto da 
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página.  Nela,  a  revista  chama  atenção  para  o  fato  de  que  os  horários  divulgados  no 

‘cronograma do crime’ apontam que só o pai e a madrasta teriam tempo de matar Isabella.

Figura 16 – Capa de Veja onde o caso ganha apenas uma pequena chamada

O caso permanece na revista na edição de número 2058, em uma seção independente, 

na seção crime. O título da matéria é ‘Ainda mais acuados’, afirmação totalmente opinativa, o 

que faz com que o caso continue sendo agendado pela revista. Veja, já que escolheu dar um 

foco opinativo ao caso, poderia dizer que eles estão acuados,  mas preferiu reiterar com a 

expressão  ‘ainda  mais’,  o  que  mostra  traços  sensacionalistas  de  dar  mais  intensidade  ao 

assunto. 

A imagem que ilustra a matéria é uma entrevista concedida à Rede Globo de Televisão 

por Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá (Figura 17). Novamente, Veja optou por uma 

imagem em que os acusados não olham em direção ao leitor. Os olhares deles, apresentando 

expressão cansada, estão focados em um ponto no qual não encontra o olho da recepção do 

leitor. Na legenda da imagem, a revista afirma: “a defesa faz o que pode”(VEJA, ed. 2058, p. 

85), claramente desdenhando da entrevista do casal, quero dizer que eles estariam apelando. 
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Figura 17 – Alexandre e Anna em entrevista à Rede Globo

A reportagem  possui  duas  páginas  e,  na  parte  inferior  delas,  apresenta  um  Box 

mostrando  os  horários  e  a  distância  de  tempo  entre  um acontecimento  e  outro  desde  o 

momento em que o carro da família estacionou na garagem do prédio até a primeira ligação 

para o resgate, ligação esta que não foi feita pelo casal, e sim por um vizinho. Além disso, 

Veja ainda faz um quadrinho dentro do Box,com a seguinte afirmação em tom  conclusivo: 

“Portanto, o tempo que o suposto invasor teria tido para” (VEJA, ed. 2058), p. 85), daí, então, 

cita tudo o que julga que o ocorreu na noite do crime:

Espancar  Isabella;andar  pelo  apartamento  com  a  menina  no  colo;  asfixiá-la; 
encontrar  uma faca  e  uma  tesoura;  cortar  a  tela  de  proteção  da  janela  de  onde 
Isabella caiu; arremessar a menina; deixar o apartamento e trancá-lo a chave sem ser 
visto por ninguém e sem deixar vestígio algum de sua passagem pelo local (VEJA, 
ed. 2058, p. 85).

Os horários  são  mostrados  no  Box são  dados  com muita  exatidão,  mostrando  até 

mesmo os segundos. Como estes horários ainda não são considerados oficiais, Veja se previne 

dizendo: “[...] investigações de homicídios como o de Isabella são mesmo muito complexas e, 

até que sejam concluídas, estão sujeitas a versões contraditórias” (VEJA, ed. 2058, p. 85). A 

própria revista sabe que esses dados não são seguros,mas resolve publicar mesmo assim, por 

isso, faz esta ressalva para se escapar das contradições que ela mesma possa cair. 

Através  deste  quadro,  podemos  perceber  que,  além  de  a  revista  mostrar  os 

acontecimentos em ordem cronológica, ela ainda faz a interpretação para o leitor. Agendando 

não somente o que o leitor  deve pensar,  mas também a maneira  como deve pensar.  Esta 

matéria apresenta uma quantidade de julgamentos de valores. Eum dos trechos em que esse 
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juízo fica claro é o seguinte: “Graças aos profissionais experientes e equipamentos de ponta 

da área técnico-científica da polícia paulista, foram reunidos dados que permitiram formar a 

convicção de que Nardoni e Anna Carolina são os assassinos de Isabella” (VEJA, ed. 2058, p. 

84).

Veja  utiliza  expressões  como  ‘experientes’  e  ‘de  ponta’  para  dar  crédito  à  sua 

afirmação que a madrasta e o pai de Isabella cometeram seu assassinato. Mais uma vez, a 

revista se escora em discursos de terceiros para agendar o caso, porém, em nenhum momento, 

essas fontes foram citadas de maneira concreta. Andrade (2007) fala sobre essa estratégia de 

Veja tentar legitimar seu discurso. A autora explica que a repórter coloca na boca de policiais 

os fatos afirmados como verdades finais. Verdades estas que ainda não são finais e muito 

menos absolutas, já que o crime ainda não foi julgado pela Justiça. 

2.2.3 Os réus da mídia

Na edição de número 2060, publicada no dia 14 de maio de 2008, o caso ocupa uma 

página na seção Polícia. O título da matéria faz a seguinte afirmação: “Agora, eles são réus”, 

evidenciando que, só agora, o casal passou a ser de fato acusados perante a justiça. Todas as 

fotografias  utilizadas  até  este  momento eram da prisão preventiva do casal,  ou seja,  para 

justiça,  a  prisão  foi  realizada  para  que  o  casal  não  pudesse  atrapalhar  o  andamento  das 

investigações. A imagem que aparece no alto da página (Figura 18) é de Alexandre e Anna 

Carolina sendo presos para aguardarem julgamento.

Figura 18 – Alexandre e Anna sendo presos 
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Pela primeira vez a fotografia mostra expressões diferentes de Alexandre Nardoni e 

Anna Carolina Jatobá, dessa vez Alexandre não tem mais aquele olhar distante e frio, agora o 

pai de Isabella aparece com uma expressão de surpresa, medo, um semblante de tensão. Ao 

escolher essa imagem Veja sugere através do deslocamento do foco da foto, que a máscara de 

Alexandre está caindo, como se todo aquele equilíbrio e indiferença mostradas nas fotografias 

anteriores, tivesse ‘fugido’, como se seu autocontrole tivesse ido embora no momento em que 

foi preso. Na fotografia de Anna Carolina ela aparece escabelada, com roupas largas e sendo 

segurada provavelmente por um polícia, a interpretação é a mesma, a imagem mostra que a 

madrasta  de  Isabella  perdeu  o  controle  e  o  olhar  distante.  Novamente  as  mãos  de  Anna 

chamam  a  atenção,  presas  por  algemas  em  posição  circular,  remetem  a  esganadura  que 

Isabella foi submetida antes de ter sido jogada pela janela. 

A legenda da fotografia apresenta expressão “vamos linchar”, referindo-se ao tumulto 

no momento da prisão do casal. Além desta,  a revista trás a seguinte frase: “Nardoni e a 

mulher foram presos diante de uma multidão de 1 000 pessoas que pedia o seu linchamento e 

atirava ovos contra os carros de polícia em que eles estavam” (VEJA, ed. 2060, p.104), Com 

essas  afirmações,  Veja  mostra  a  seu  leitor  que  não  é  só  a  revista  que  já  tem  seu 

posicionamento a respeito da culpa do casal,POIS  a sociedade também considera a madrasta 

e o pai de Isabella como culpados. Através disto Veja assegura ao seu leitor que estava certa 

ao condená-los antecipadamente. 

Nesta matéria o caso já começa aparecer em segundo plano e já não é um assunto de 

destaque da edição.        

3.2.4 Caso Isabella e a nova lei

Na edição  de  número  2061,  o  caso Isabella  aparece  dentro  de uma matéria  sobre 

impunidade, na seção Brasil. A reportagem de duas páginas fala sobre uma nova lei que irá 

acelerar o processo de julgamento dos réus no país e ainda eliminará uma segunda chance 

para  os  condenados  por  assassinato.  A  matéria  mostra  uma  fotografia  (Figura  19)  de 

Alexandre e Anna Jatobá algemados dentro do carro da polícia no momento em que foram 

presos, quando foram indiciados pela morte de Isabella. A imagem volta a trazer um olhar 

distante por parte dos réus. No caso de Anna Jatobá o olhar é apreensivo, mas Alexandre tem 

um olhar superior como se encarasse a multidão de mil pessoas que estava no momento das 

prisões com desdém. 
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Figura 19 – Anna e Alexandre algemados no carro de polícia

Em um trecho da matéria, a revista afirma que a nova lei adiantará imediatamente para 

o caso Isabella, “Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá deverão estar sentados no banco 

dos réus, no máximo até o início do ano que vem. Especialistas estimavam que o julgamento 

do pai e da madrasta de Isabella seria realizado em 2010”(VEJA, ed. 2061, p. 71). Neste caso, 

Veja estava errada e os especialistas certos, o julgamento só aconteceu em 2010. 

Veja utiliza outros assuntos para inserir o caso e continuar o agendando, para que ele 

não caia no esquecimento. 

3.2.5 Veja reacende o caso Isabella 

Seis meses depois, a revista lembra a população da existência desse crime, em uma 

capa e matéria especial na qual conta a situação em que o pai e a madrasta de Isabella vivem 

na  cadeia  aguardando  seus  julgamentos.  Não bastasse  estarem presos,  Veja  tenta  chamar 

atenção do leitor com a vida que os réus levam dentro da prisão. A capa (Figura 20) mostra 

Alexandre e Anna Jatobá em primeiro plano e Isabella como uma espécie de pano de fundo. 
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Figura 20 – Capa de Veja após a prisão de Alexandre e Anna

A capa é construída em tons vivos,  utilizando vermelho que remete a emoções.  A 

revista pela primeira vez traz os acusados encarando o leitor, em uma posição confessa, para 

que assim sendo vistos, possamos  interpelá-los. Apesar disso o olhar de Alexandre continua 

mostrando  segurança  e  frieza,  seguindo  uma  certa  postura  de  indiferença.  A fotografia 

utilizada na montagem é uma imagem dos dois no momento em que foram presos, segurando 

placas com seus nomes e identificações, fragmento este que é retirado de seu contexto por 

parte do processo de edição da revista. Anna Jatobá aparece a frente de Alexandre, E  essa 

posição é uma opção da revista, já que as fotografias foram tiradas separadamente, mas como 

dissemos, montada pela edição. O fato de Anna estar na frente mostra que a revista pode estar 

insinuando a hierarquia de culpas. Num outro plano, e apresentando um contraste, Isabella 

aparece sempre sorrindo, como um operador de lembrança e como cenário de fundo para o 

casal.Ao falar sobre a boa vida dos acusados presos Veja faz um agendamento desqualificante, 

querendo dizer que apesar de assassinos, eles levam uma boa vida na prisão;  utilizando o 

adjetivo boa dentro de parênteses, fica explicito o desdém por parte da revista. 

A reportagem de seia páginas tem o título‘A vida atrás das grades’, e esta na seção 

Especial.  Veja  utiliza  novamente  montagens  (Figura  21)  para  ilustrar  a  reportagem.  Na 

primeira página, uma foto do casal dentro do carro da polícia compõe a montagem que em 

primeiro plano apresenta o pai de Anna Carolina Jatobá indo visita-lá no presídio feminino e 

ao lado uma imagem do pai de Alexandre com uma mala e um isopor indo visitar seu filho na 

cadeia. 
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Figura 21 – Montagem com fotos de Anna e Alexandre e o pai de Anna indo visitá-la na 
prisão

A reportagem realiza uma comparação entre a vida de Alexandre e Anna Carolina na 

prisão, como a própria imagem a cima mostra o pai de Alexandre leva comida para o filho e 

todos  os  seus  companheiros  de  cela,  já  o  pai  de  Anna  Carolina  passa  por  dificuldades 

financeiras. Veja não mede esforços ao expor tudo que estiver envolvido no caso, inclusive a 

crise  financeira  de  Alexandre  Jatobá(pai  de  Anna),  relatando  sobre  o  pedido  dele  para  a 

jornalista da revista, “no último dia 12, depois de conversar com Veja, pediu à repórter 5 reais 

para completar o pagamento da diária de 39 reais. Diante da negativa pendurou a dívida e 

pediu carona à reportagem” (VEJA, ed. 2088, p. 96). A diária referida na citação é a diária de 

um carro que Alexandre Jatobá alugava para ir até o presídio visitar a filha. 

Durante a reportagem Veja apresenta desenhos (Figura 22) para ilustrar como é a vida 

do casal dentro dos presídios onde na época viviam há quase sete meses. 
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Figura 22 – Desenho de como seria a vida dentro da prisão para Alexandre

A montagem mostra novamente os olhos dos acusados, fotografia que já foi utilizada 

em outras edições da revista. Veja reutiliza fragmentos da fotografia dos ‘olhares frios’ para 

continuar agendando o caso, utilizando do recurso da repetição, para que o leitor olhe para 

aqueles olhos e lembre-se que Alexandre apesar de ainda não ter sido julgado pela justiça , ele 

já foi condenado particularmente pelos processos de agendamento da revista. 

Na ausência de fotografias, a revista recria através de desenhos (Figura 23) a rotina 

dos acusados de matarem Isabella. 
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Figura 23 – Desenho de como seria a vida dentro da prisão para Anna

Na parte inferior das páginas da reportagem Veja faz, novamente,  como em outras 

edições, um passo a passo do crime, desta vez intitulado como ‘A morte de Isabella’, porém, 

dessa vez a revista utiliza o nome do Ministério Público pela primeira vez, para dar crédito à 

simulação. Veja cai em contradição na sua simulação em relação às versões  apresentadas em 

edições  anteriores.  Desta  vez,  afirma  que  Isabella  sofreu  uma  esganadura  dentro  do 

apartamento, mas na simulação anterior a revista disse que a menina foi esganada dentro do 

carro da família.  Na primeira simulação do crime publicada no dia 23 de abril de 2008, a 

afirmação foi a seguinte:
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Já no carro,  de volta para casa, Nardoni e Anna Carolina começaram a espancar 
Isabella. A madrasta asfixiou-a a ponto de a menina desmaiar. Quando chegaram ao 
prédio, Isabella sangrava. O casal embrulhou a menina em uma fralda de pano para 
evitar que o sangue pingasse no trajeto até o apartamento (VEJA, ed. 2057, p. 89).

Já  na  simulação  descrita  nesta  edição,  Veja  aponta  outra  versão,  modificando  a 

afirmação que Isabella já teria chegado desmaiada no apartamento:

Alexandre jogou a filha com violência no chão. A conclusão é resultado de análise 
das lesões encontradas na bacia,  na vulva,  e no punho direito de Isabella (que , 
segundo a perícia não poderiam ser conseqüência de sua queda pela janela).  Em 
seguinda, Anna Carolina se aproximou de Isabella e lhe apertou o pescoço. O MP 
diz que não pode revelar como chegou à conclusão de que foi a madrasta quem 
provocou marcas de esganadura na menina, que desfaleceu (VEJA, ed. 2088, p. 96).

Como duas versões podem ser tidas como verdades? Veja se precipitou na primeira 

simulação  e  fez  seu  próprio  “passo  a  passo”  do  crime,  mas  na  edição  de  número  2088 

mostrou a versão do Ministério Público, provando para o seu leitor que a primeira versão foi 

prematura e incorreta. 

3.3 CONJUNTO 3 — A AUTOAFIRMAÇÃO DE VEJA

3.3.1 ‘Isabella não continua mais a morrer’

Desta vez, a condenação veio por parte da justiça. Veja apresenta em sua edição de 

número 2158,  publicada no dia 31 de março de 2010,uma reportagem sobre o julgamento e a 

condenação do casal Nardoni. A capa (Figura 24) da revista é ocupada somente pelo caso. 
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Figura 24 – Caso Isabella volta a ser capa da Veja

Nesta capa, há uma inversão dos planos, Isabella que sempre aparecia de fundo agora 

aparece em primeiro plano, numa espécie de lugar especial, e quem aparece como fundo da 

montagem é seu pai e sua madrasta. A capa é construída em cima de tons de azul, dando mais 

leveza em comparação as capas anteriores sobre o caso. No título Veja é informativa ao dizer 

“Condenados!” porém a frase logo abaixo do título já é de opinião da revista, “agora, Isabella 

pode descansar em paz”. Frase essa que pode ser uma resposta ao título de outra matéria 

publicada na edição de número 2056 onde dizia que “Isabella continua a morrer”.

Com a sentença condenatória da justiça, Veja mostra ao leitor que estava certa quando 

agendou  sua opinião a respeito de quem matou Isabella. Acertar ou não, não faz da revista 

menos  antiética.  Os  meios  de  comunicação  são  agentes  que  se  propõem  a  modificar  a 

realidade social, e certamente é por causa dos seus modos de narrar os fatos, que a população 

pedia justiça e tentava linchar o pai e a madrasta de Isabella, em um momento em que não se 

tinha provas claras sobre o envolvimento dos dois no assassinato. Na matéria especial  do 

desta edição de número 2158, Veja novamente apresenta uma fotografia de Isabella que ocupa 

toda a primeira página (Figura 24). E  a imagem é uma montagem cujo efeito de sentido 

sugere que o pai e a madrasta estejam próximos a menina.
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Figura 25 — Isabella volta a ser matéria da Veja

Essa imagem em que Isabella esta com seu rosto escorado nas mãos é uma foto posada 

e que deixa a menina uma criança ainda mais meiga. Enquanto ela nos olha, é olhada de 

maneira atravessada pelo pai, ao mesmo tempo em que o rosto da madrasta é quase totalmente 

encoberto. Fotografia esta que na terceira página em diante da matéria torna-se um selinho no 

alto da página, a imagem é acompanhada do nome da seção: Especial. A junção da palavra 

com a foto da garota, indica “Especial  Isabella”,  o que pode ser alusivo a uma cobertura 

completa, com um apanhado de todo o caso, ou ainda subliminarmente dizer que a menina 

tornou-se  especial  para  Veja,  para  o  leitor  e  para  os  brasileiros  que  acompanharam  o 

assassinado em sua narrativa. 

Na segunda página da reportagem, Veja utiliza, pela quinta vez em toda sua cobertura 

ao caso Isabella, a fotografia de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá dentro do carro da 

polícia.  A imagem  coberta  por  sombras  pretas  que  dá  destaque  aos  olhares  dos  dois,  é 

utilizada diversas vezes porém de formas diferentes. Em  algumas ela é “esfumaçada”  e vem 

como  de  plano  de  fundo,  outras  vezes  é  cortada  e  transformada  em  duas  fotografias 

individuais  dos  rostos  do  pai  e  da  madrasta.  Nesta  reportagem  do  dia  31  de  março,  a 

fotografia é aproximada ainda mais e recortada de uma maneira que só um olho de Alexandre 

aparece e Anna Jatobá ganha destaque ao mostrar mais feições quase encobertas de sombra.

O título ‘A justiça foi feita’ aparece nas páginas 81 e 82 na edição de número 2158, em 

letras maiúsculas e grandes, o que exalta ainda mais intenção de Veja ressaltar para seu leitor 

que a revista estava certa e justiça apenas confirmou suas acusações. A frase “a justiça foi 
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feita” é um clichê, e serviu para mostrar que por trás de todo o agendamento de Veja sobre o 

caso, a intenção era somente chamar por justiça. 

Em um pequeno texto que antecede a reportagem, o periódico diz que “o julgamento 

pode  ser  um  divisor  de  águas  na  Justiça  brasileira”  (VEJA,ed.  2158,  82).  Sobre  essa 

possibilidade, o promotor do caso Francisco Cembranelli afirmou em entrevista ao site UOL, 

no dia 26 de março de 2010, que o Brasil inteiro estaria de olho naquela sala (tribunal do júri) 

e  que  o  caso  servirá  de  referência  para  definir  se  aparelhamos  nossa  polícia  científica  e 

olhamos o futuro ou se olhamos para trás, voltando para a década de 60. Cembranelli ainda 

falou que o uso de tecnologias para a produção de provas técnicas, utilizado no caso Isabella, 

será de grande importância para desvendar novos crimes2. 

Na  página  82  da  reportagem  que  narra  o  desfecho  do  caso  Isabella,  Veja  volta 

apresentar  simulações  para o  crime.  As ilustrações  são intituladas  como “A sequência  da 

tragédia” e segundo a própria revista , trazem a  versão definitiva dos fatos. Desta vez Veja 

tenta dar credibilidade a sua simulação, dizendo sempre antes de cada “quadrinho” da história, 

a frase: “constatações da perícia” (VEJA,e d. 2158, p. 82-83). 

Logo em seguida, na página 84, Veja expõe uma ilustração (Figura 25) que reproduz o 

prédio  que  em  Alexandre  e  Anna  Jatobá  moravam,  o  local  onde  Isabella  foi  morta. 

Acompanhando a reprodução a revista mostra novamente como já havia feito na edição do dia 

30 de abril de 2008, o cronograma do crime.

2 Disponível  em: 
<http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/45868/promotor+cita+csi+e+diz+que+caso+isabella+e+divi
sor+de+aguas+para+justica.shtml>. Acesso em: 19 de outubro.
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Figura 26 – Ilustração do prédio onde Isabella morreu

Na representação a cima pela primeira vez Veja diz que a conclusão é do Ministério 

Público e não da própria revista. 

No decorrer da matéria Veja ressalta que: “Agora pode-se afirmar com certeza que os 

monstros estão identificados” (VEJA, ed. 2158, p. 81). A Afirmação que vai na contramão de 

tudo que a publicação semanal fez durante a cobertura do caso, Veja em diversos momentos 

citados ao longo deste capítulo de análises, mostrou que os monstros eram o pai e a madrasta 

da menina. Veja chegou a utilizar a palavra monstro no título de uma reportagem na edição de 

número 2055, título que vinha próximo a uma fotografia do casal até então nem acusado 

formalmente pela polícia. Com a constatação da revista dizendo que agora  pode-se ter certeza 

que quem são os monstros, a própria Veja nos mostra que não precisou ter certeza antes para 

afirmar a culpa e ainda enquadrar o pai e a madrasta de Isabella como monstros. 

Veja extrapola no sensacionalismo ao mostrar uma fotografia da lápide de Isabella 

(Figura 26).
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Figura 27 – Lápide de Isabella

Fotografias  como essa  costumam ser  utilizadas  na  cobertura  da  morte  de  pessoas 

famosas  e  reconhecidas  pela  sociedade.  Isabella  foi  transformada  em  uma  ‘celebridade 

póstuma’ devido à maneira com que foi assassinada, tornando-se como um mártir nacional. E 

seu pai e sua madrasta transformados em celebridades do mal. Para dar um tom mais leve e 

compor o cenário de um cemitério uma flor branca também aparece na imagem. A legenda da 

foto  tem  o  título  de  “Homenagem”,  e  confirma  esta  transformação  da  menina  morta 

brutalmente pelo pai que deveria protegê-la, em uma pessoa pública que teve sua vida e sua 

morte transformadas em uma “novela” da mídia. Esta confirmação vem através da legenda: 

“Na semana passada o túmulo de Isabella foi visitado por dezenas de pessoas que jamais 

viram a menina, mas, mesmo assim, choraram a sua morte” (VEJA, ed. 2158, 84).

Através dessa análise da cobertura de Veja sobre o caso Isabella Nardoni, podemos 

perceber  elementos relacionados com o  agendamento e  o  poder condenatório  da revista. 

Desde a produção da primeira capa sobre o caso já podemos perceber que o acontecimento 

começou a ser agendado, segundo vários ângulos, especialmente via a emoção, trazendo casos 

de  maldades  e  utilizando-os  como  gancho  para  desenvolver  sua  cobertura  sobre  o  caso, 

visando,  assim,  sensibilizar  o  leitor.  Através  da  opção  em fazer  uma  grande  reportagem 

citando e mostrando imagens de crianças e pessoas que sofreram algum tipo de violência, 

indica que Veja já começou deixando explícito o tom sensacionalista que iria dar cobertura. 

Para tanto,  colocou em cheque embates  como informação versus emoção,  questões  éticas 

versus parcialidade. 

 O fato de uma menina de cinco anos ter sido morta já era chocante o suficiente, por si 

só, mas o caso virou um exemplo de como a mídia fez um determinado tipo de exploração do 
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fato.Um assassinato, a vítima uma criança, uma família de classe média, os suspeitos o pai e a 

madrasta,  toda  essa  “matéria-prima”  foi  transformada  em um espetáculo  nas  páginas  da 

revista mais lida no país. Espetáculo que foi traduzido por inúmeras simulações através de 

desenhos,  o  “crime  passo  a  passo”  de  acordo  com a  estratégias  da  própria  revista.  Veja 

mostrou  o  cronograma  do  crime  antes  da  polícia  divulgá-lo,  ocupando  assim o  lugar  de 

investigadora do crime. Além de investigar, a publicação semanal também assume o papel de 

juíza do caso, dando seus veredictos a respeito da culpa do casal e ainda traçando um perfil 

psicológico do pai  e da madrasta  de Isabella.  Chega ainda a apresentar  no título de uma 

reportagem os  adjetivos  -  “frios  e  dissimulados”.Para  qualificar  os  pais  como culpados e 

assim    destruir ainda mais a moral daqueles que até então eram apenas acusados. A palavra 

“monstro” se fez presente em vários textos durante toda a cobertura da revista,  A fim de dar 

um tom mais sombrio a suas matérias. 

Não só a linguagem verbal da revista foi de cunho sensacionalista, as imagens que 

fizeram parte  da   cobertura  foram decisivas  para  formar  o  julgamento  precoce  sobre  as 

implicações de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá com o fato.Veja aplicou também 

recursos técnicos e elementos da linguagem fotográfica para dar mais ênfase a sua opinião, e 

assim gerar sentidos com o processo de agendamento utilizado. Sentidos esses que ficaram 

explícitos em fotografias com olhares distantes e vazios, e com imagens sempre sorridentes da 

vítima Isabella. Tais   fotografias da menina ocupam  páginas inteiras, enquanto as imagens do 

pai e da madrasta eram cobertas com sombras pretas que remetiam a capuzes de bandidos, 

capuzes que também eram usados por torturadores. Outra estratégia utilizada pela revista são 

as montagens que uniam fotos dos acusados e da vítima, além de planos de fundo muito 

utilizados nas capas sobre o caso. Capas abstratas que visam mais opinar do que informar. 

Isabella sorrindo virou uma marca registrada da cobertura, chegando a virar um selinho no 

alto da página, um selo que remete a lembrança, para que o leitor não se esqueça que aquele 

rostinho é de uma menina que deve sua vida ceifada aos cinco anos de idade. Evidenciando 

um contraste  no  que  a  revista  intitulou  e  dividiu  como o  ‘bem’ e  o  ‘mal’,  o  ‘anjo’ e  o 

‘monstro’.  As escolhas  das imagens mostram o agendamento do caso,  uma vez que Veja 

escolheu  aquelas  fotografias  que  raramente  davam possibilidades  do  leitor  interpretar  de 

alguma forma que não fosse a própria interpretação agendada pela revista.Ou seja, além de 

mostrar qual o assunto que será refletido e debatido pelo leitor, Veja ainda apresenta de que 

forma o leitor deve pensar sobre o fato. 

O agendamento  em alguns  momentos  aparece  de  forma indireta,  quando a  revista 

utiliza como apoio discursos de terceiros para dar crédito a suas afirmações, porém, esses 
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‘terceiros’ nunca são identificados, o que coloca em jogo a veracidade das conclusões de Veja. 

A publicação possui voz autônoma sobre as das outras fontes,  mesmo quando utiliza outras 

falas, e assim a última palavra é sempre da revista. 

A condenação feita pelo meio de comunicação em análise neste trabalho, começa por 

imagens e textos que tentam transmitir ao leitor a falta de arrependimento ou qualquer tipo de 

sentimento por parte do pai e da madrasta de Isabella.Mais adiante, tais olhares de Veja vão se 

intensificando através da escolha da fotografia  do close do casal  na hora da prisão (para 

aguardar julgamento), que é reutilizada mais de cinco vezes. Neste sentido, a repetição é uma 

característica  básica  do  sensacionalismo,  pois  através  dela  o  assunto  é  reiterado.  Três 

simulações do crime são mostradas de formas diferentes pela revista que  se precipitou e criou 

sua  própria  simulação  do  crime,  sendo que  mais  tarde  ao  ser  divulgada  a  reconstituição 

realizada pela polícia , a revista caiu Em contradição, mostrando que errou. Mesmo quando o 

assunto estava sendo esquecido, e os acusados estavam a 200 dias na prisão, o periódico volta 

a agendar o caso dessa vez com um ângulo que evidenciava o desdém da revista perante os 

acusados. O caso Isabella ganhou mais uma capa e uma reportagem especial, que descrevia a 

rotina da vida de Alexandre e Anna Jatobá dentro do presídio, não deixando o assunto cair no 

esquecimento dos brasileiros, e fazendo com que ele rendesse cada vez mais. Em 2010, o ano 

do  julgamento  dos  assassinos  de  Isabella,  Veja  exibiu   já  na  capa  de  sua  publicação,  a 

consagração da revista como se falasse: “viu, nós estávamos certos desde o inicio quando 

insinuamos de todas as maneiras de que eles eram os monstros e os autores do crime”. Veja 

mais uma vez realizou uma cobertura intensa e exaustiva, depois de transformar a morta da 

menina  em um espetáculo,  pois  a  condenação de seus  assassinos  foi  reportada como um 

grande show orquestrado pelo processo de agendamento este que existiu do inicio ao fim da 

cobertura da revista.   
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5. Considerações Finais 

A cobertura da revista Veja sobre o caso Isabella Nardoni é apenas um exemplo de 

como a  mídia  elege  casos  e  os  transforma  em ‘novelas  da vida  real’,  banalizando dor  e 

transformando uma tragédia em espetáculo. Transformar um assassinato em um “show” passa 

por cima dos limites éticos jornalísticos e humanos. Porém a intenção deste trabalho não é 

discutir  como seria  uma cobertura  integra,  e  sim desvendar  as  estratégias  utilizadas  pela 

revista Veja ao abordar o caso. Nossa pergunta em torno da qual este estudo se referenciou 

consiste em descobrir se Veja realizou um pré-julgamento a respeito do caso Isabella, se a 

revista foi sentenciadora e que mecanismo discursivos usou para agendar o caso. Através do 

capítulo de análises ,segundo o exame de várias capas  e dos textos nelas inseridos podemos 

constatar que Veja realizou o papel de mídia justiceira, agendando o caso.

O agendamento pode ser evidenciado dentre outras, nas seguintes características da 

cobertura: Veja explorou esteticamente o caso utilizando cores marcantes e diferenciadas para 

envolver as imagens de Isabella.  Envolver as imagens de Isabella, Alexandre Nardoni (pai) e 

Anna Jatobá (madrasta).  As imagens do pai  e  a madrasta  ganharam contornos  e  sombras 

escuras, simbolizando algo obscuro, já as de  Isabella apareciam sempre em fotografias com 

cores discretas e suaves.Na falta de imagens que pudessem de fato provar a autenticidade de 

algumas informações sobre o assassinato, a revista recriou cenas e reconstituiu o crime por 

diversas vezes através de ilustrações,  desenhos que mostravam expressões caricatas e que 

remetiam o  pai  e  a  madrasta  de  Isabella  a  vilões,  como  aqueles  típicos  personagens  de 

histórias em quadrinhos, dentre outras narrativas. As simulações do crime são de autoria da 

própria Veja, indicando que a revista fez sua investigação independente, contando o caso de 

acordo com especulações.  Para  que  essa  investigação,  a  sua  maneira,  fosse  realizada  por 

diversas vezes Veja realizou operações de agendamento indireto, escorando-se em afirmações 

de terceiros — ou geralmente, as fontes — para agendar o caso e dar credibilidade a suas 

afirmações;   porém  raramente  essas  fontes  foram  divulgadas,  gerando  dúvidas  sobre  a 

veracidade das informações. A publicação semanal abusou do recurso de proximidade com o 

leitor,  exibindo  fotografias  de  Isabella  que  ocupavam  a  página  inteira,  praticamente  do 

tamanho real  do rosto da menina.  As imagens foram decisivas para que Veja criasse este 

processo condenatório do casal Nardoni antes do parecer policial e da Justiça, repetindo por 

mais de cinco vezes imagens dos acusados com olhares envolvidos em ambiência de suspeita 

e de culpa. Tais escolhas dessas imagens caracterizaram o agendamento. 

O excesso de adjetivos e juízos de valores  também colaborou para o agendamento da 

morte de Isabella, segundo a cobertura aqui estudada..  O discurso de Veja não foi cauteloso e 
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fez com que o leitor acreditasse que a verdade da revista era absoluta e definitiva, sendo que 

nem  a  polícia  já  tinha  suas  “verdades”.  As  publicações  destas  matérias  conduziram 

certamente, o leitor a pensar como Veja. Os autores Schons e Fávero(2009, p.  18)enfatizam 

essa característica da imprensa sensacionalista onde com certeza Veja se enquadraria: 

Nas conclusões da mídia sensacionalista não existe nenhuma margem de erro de 
informação.  É  nesse  pretensa  precisão  que  começa  a  se  desenhar  um  traço 
“científico” no fato jornalístico, uma vez que as afirmações do jornalista produzem 
efeito de verdade. 

Uma das vertentes do agendamento é o sensacionalismo,  prática  essa abordada no 

capítulo  teórico  deste  trabalho.  Por  meio  das  idéias  formuladas  por  autores,  podemos 

constatar na prática da análise como a teoria se aplica. É de suma importância entender e 

relacionar conceitos para visualizá-los dentro de um contexto, no caso, dentro da cobertura da 

revista Veja ao caso Isabella Nardoni.

Crimes  de  grande  repercussão  (conseqüência  do agendamento)  transformam-se  em 

casos.  Como se sabe, no jornalismo o caso trata-se da eleição de um assunto que emerge 

quase sempre de  um modo abrupto  e  em função das  suas  implicações,  das  emoções  que 

provocam comoção e  constroem a  opinião  pública.  Casos  esses  que  desencadeiam-se  em 

sucessivos relatos, que seguem normas e regras pois cada jornal tem um modo de dizer . Ou 

seja, narrar o caso significa eleger, nomear, ordenar uma determinada situação e submetê-la a 

uma dinâmica de um processo explicativo no qual estão contidas a motivação e a intenção 

daquele suporte que narra, ou seja, o narrar o caso contém certas operações que tratam de 

enquadrá-lo a um certo ponto de vista. O que tecnicamente se chama agendamento de casos. 

Utilizo aqui neste pensamento efeitos da leitura que tive do texto que Anibal Ford (1999) 

conta sobre a morte de uma jovem e faz considerações sobre o estudo de casos. 

O posicionamento de Veja é constituído através de um trabalho discursivo.Pêcheux 

(1975) lembra que existem sempre mensagens por trás discursos, concluindo que não existe 

discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia. E é apostando nessa discurso tendencioso, 

que a partir das culturas, dos aspectos morais e ideológicos de cada leitor , que os meios de 

comunicação  como é  o caso de Veja,  traçam suas  linhas  a  serem seguidas  durante  suas 

coberturas  jornalísticas,  levando seus  receptores  a  um ou outro  ângulo de  visão sobre  os 

casos. Esse enquadramento é responsável certamente de efeitos junto ao imaginário social. 

Após a sociedade concluir suas “sentenças” baseadas nos ângulos exibidos pelos  meios de 

comunicação,  a mídia ainda irá tomar proveito disso e reiterar que além dela a sociedade 
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inteira também já tem seu veredicto. Ao ser sentenciadora a mídia, e nesse caso a revista Veja 

em especifico, passa por cima da Constituição Brasileira que prevê que enquanto um processo 

ainda estiver na esfera judicial todos são considerados inocentes. Veja poderia ter  causado 

danos irreversíveis ao apontar o pai e a madrasta de Isabella como culpados pela morte da 

menina. E se eles fossem inocentes? E se tudo não passasse de um grande engano? Um pai 

que foi acusado por um país inteiro de atirar a própria filha pela janela, mesmo que não fosse 

provado através de um tribunal de júri, jamais teria sua  dignidade de volta?  Além de sofrer a 

dor  irreparável  de  perder  uma  filha  e  iria  sofrer  por  ser  responsabilizado  pela  morta  da 

mesma.  O caso Isabella  Nardoni  se  “tornaria” a  nova Escola  de Base?  .  Porém isso não 

aconteceu, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá segundo a Justiça Brasileira são os 

assassinos de Isabella. Mas isso independe dos cuidados e valores éticos que a revista Veja e 

talvez a imprensa brasileira de uma forma geral, deveriam ter dito ao condenar o casal antes 

da palavra final do juiz. 

Os  capítulos  anteriores  deste  estudo  serviram  como  pilares  para  as  análises  e 

conclusões finais, através do capítulo de revisão literária onde foram apresentados diversos 

trabalhos sobre o caso Isabella Nardoni, ainda que muitos deles também fizeram  referência 

ao objeto empírico desta monografia, a revista Veja, possibilitando-nos de comparar idéias e 

visões de ângulos diferentes para um mesmo fato. Com o capítulo de revisão, também tornou-

se  possível  notar  que  o  não  estamos  estávamos  sozinhos,  outros  autores  também  já  se 

interessaram pela cobertura massiva que a imprensa, em geral, realizou sobre a relação da 

mídia  com  o  caso  Isabella.  O capítulo  teórico  serviu  para  que  pudéssemos  entender  os 

conceitos  levantados  no  capítulo  de  revisão  literária,  para  que  se  pudesse  apontar  as 

estratégias utilizadas por Veja em sua cobertura do caso Isabella, foi de suma importância 

neste  trabalho,  expor  pensamentos  e  teorias  sobre  acontecimentos,  agendamento, 

enquadramento, e ainda sensacionalismo e espetacularização. No capítulo de análise  a teoria 

adquirida no capítulo teórico, foi colada em prática. 

Durante vários momentos da sua cobertura Veja priorizou ser opinativa,  através de 

títulos, legendas de fotografias e em seus textos. Elaboramos como  uma das conclusões deste 

trabalho que o papel da mídia é o de informar e não o de impor opiniões. Após a elaboração 

desta monografia nos tornaremos profissionais mais conscientes do grande poder colocado 

nas mãos da imprensa e dos jornalistas, poder este que é uma via de mão dupla.Ao  mesmo 

tempo que pode levar informações e o conhecimento para todos os cantos do mundo pode 

também destruir com a vida das pessoas ao cometer julgamentos precipitados e errôneos. Da 
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mesma forma que um médico pode cometer um erro e acabar com a vida de um paciente, um 

jornalista pode destruir em um segundo, em uma linha, uma reputação e uma vida inteira. 

A análise  que  realizamos  sobre a  cobertura  de  Veja  sobre  caso  Isabella  Nardoni, 

poderá quem sabe, servir como fonte de estudos e pesquisas  envolvendo os conceitos de 

acontecimento, agendamento,  enquadramento,  sensacionalismo, espetacularização e valores 

éticos, dentre outros.  Dentre os  estudos  apresentados no capítulo de revisão de estudos 

,neste trabalho, todos eles possuem  opiniões especificas , envolvendo análises de períodos 

menores e mais específicos, distintos portanto, da análise que realizei do surgimento do caso 

Isabella até o julgamento do caso pela Justiça, segundo as estratégias de Veja.   

Concluindo,  agora  lembramos  de  reflexões  de  Guy  Debord  (2003)  sobre  os 

mecanismos de espetacularização desenvolvidos pelas mídias, o autor afirma que sociedade 

que vivemos é a “Sociedade do Espetáculo”. Somos instigados e criamos um fascínio por 

dramas, o que pode ser uma forma de cada um ao se deparar com crimes chocantes com o 

caso Isabella, pensar que sempre existem problemas maiores que os nossos. Ao compararmos 

dores e sofrimentos,  nos  consolamos.  A morte  da menina de classe média e  dona de um 

cativante sorriso virou uma demanda pública.  Milhares de populares cantavam em coro a 

sonora palavra: “assassinos, assassinos” em frente ao fórum e a casa dos acusados, delegacias 

foram transformadas em sets de filmagens, programas de televisão transformaram Isabella em 

sua única e principal pauta por mais de dois meses. Infelizmente,  o  país é repleto de Isabellas 

que são assassinadas  por seus  parentes em todos os  cantos do Brasil,  todos  os dias,  mas 

felizmente nem todas viram protagonistas de `novelas ` criadas  ou coberturas deste estilo 

realizada pela Veja. Coberturas nos moldes da realizada pela revista Veja, depositam em suas 

matérias e capas  cargas sentimentais, pois isso irá manter o público cativo , comovido com o 

assunto, ai então esses meios de comunicação farão com que o tempo de “vida útil” de um 

acontecimento seja prolongado, conseqüentemente explorando ainda mais o caso e vendendo 

ainda mais exemplares. Estratégias como estas de explorar ao máximo um fato, essa sede por 

alimentar compulsivamente seus leitores com informações, acaba fazendo com que a mídia 

ande na frente da polícia, gerando assim o atropelamento da presunção da inocência. Este 

“atropelamento” gera agendamento, prática que podemos concluir nesta monografia, que foi 

utilizado pela revista Veja, conforme aqui descrevemos. 
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