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RESUMO 

Esta pesquisa tem a finalidade de ressaltar as características de espetacularização no caso 

Eliza Samudio/Goleiro Bruno a partir da abordagem feita pela revista Época, publicação da 

editora Globo. O caso foi tratado mais intensamente na mídia entre junho e agosto de 2010. O 

corpus deste trabalho é formado por três edições da revista Época, todas do mês de julho de 

2010, respectivamente de números 633, 634 e 635. Pelo método Análise de Conteúdo, foi 

feito um mapeamento das publicações, de modo a localizar as primeiras características de 

espetacularização nos exemplares mencionados. Ao refletirmos sobre até que ponto a 

linguagem jornalística é trabalhada nas reportagens e onde inicia o espetáculo jornalístico, 

trata-se também da tematização do caso em Época. Notamos que, a revista atribui uma série 

de características às principais personagens apresentadas. O goleiro Bruno é visto como herói, 

líder, suspeito, rico, pobre, monstro, entre outros. Eliza Samudio é tratada como vítima, mãe, 

ex-amante, namorada, modelo, entre outros.   

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo, espetacularização, revista Época, caso Eliza 

Samudio/Goleiro Bruno. 

 

ABSTRACT 

This research has the purpose to point out the spectacle characteristics in the case Eliza 

Samudio/goalkeeper Bruno from the approach done by Época magazine, Globo publisher. 

Publication. The case was more intensely treated by the media between June and August 

2010. The corpus of this work is based in three July editions of Época magazine 2010 

numbers 633, 634 and 635 respectively. A mapping of the publications was made usine the 

content methid analisys in order to locade the first spectacle characteristics in the mentioned 

copies. As we reflect on to what extent the journalistic is used to report and where the 

journalistic spectacle initiates. The subject matter of the case is also dealt in Época. We notice 

that the magazine attributes a serie of characteristic to the main characters. The goalkeeper 

Bruno is seen as herd, leader, suspect, rich, poor, monster and others. Eliza Samudio is treated 

as victim, mother, ex-lover, girlfriend, model and others. 

 

KEY-WORDS:  journalism, spectacle, Época magazine, case Eliza Samudio/goalkeeper 

Bruno. 
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INTRODUÇÃO 

Apresentar temas que despertem a atenção do público e que tragam informações de 

qualidade é um desafio constante para todos os veículos de comunicação. Pode ser tênue a 

linha entre noticiar e espetacularizar. Assim, a valorização de certos acontecimentos em 

alguns meios de comunicação faz com que paremos e pensamos por que daquele excesso de 

abordagem. Sabemos que o compromisso com a verdade é do jornalista e do veículo, mas, de 

acordo com a linha editorial, público alvo, noções éticas e uma série de outros fatores, a 

cobertura a determinados acontecimentos pode ser drasticamente diferente de um veículo para 

outro. Um mesmo fato pode ser contado de diversas maneiras, com focos distintos.  

Alguns os veículos de comunicação passam por uma reunião de pauta para escolher os 

assuntos que serão divulgados. O que nem todo leitor sabe é o processo pelo qual uma pauta é 

apurada, para que a reportagem seja elaborada e posteriormente editada antes que chegue à 

forma final da publicação. Nesse estágio, ao valorizar um ângulo do acontecimento 

considerado principal, o texto já estará minado de estratégias e direcionamentos de leitura 

que, na maior parte das vezes, têm a pretensão de passar despercebidos por quem lê. 

Retomando nosso pensamento, podemos dizer que as coberturas de alguns meios exploram 

aspectos que já não correspondem apenas aos critérios informativos e de interesse público. 

Isto é, alguns vão além das informações necessárias, publicando muito um único 

acontecimento, e então, ultrapassando os critérios jornalísticos. Portanto, notamos o que se 

pode considerar como uma espetacularização dos fatos.  

O fato selecionado para nossa pesquisa sobre a espetacularização na mídia é o caso 

Eliza Samudio/Goleiro Bruno, que se tornou público a partir de maio de 2010. No entanto, o 

caso analisado foi abordado exaustivamente na mídia entre junho e agosto do mesmo ano, 

com a imprensa acompanhando passo a passo dos acontecimentos; um agendamento midiático 

que, na maioria das vezes, não significou necessariamente um incremento informativo, mas 

colaborou para que as personagens da história fossem construídas dia a dia. Vários meios de 

comunicação noticiaram este episódio, pois nele estava envolvido Bruno Fernandes das Dores 

de Souza, na época goleiro e capitão de um dos maiores times do Brasil, o Flamengo. O ex-

atleta foi acusado de – com a ajuda de amigos – ser responsável pelo sumiço de sua ex-amante 

Eliza Samudio, com quem teria um filho cuja paternidade não teria sido assumida. Estavam 

reunidos todos os elementos necessários para uma prolífera midiatização e espetacularização 

do caso. 
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Este estudo é feito com base em um veículo impresso, a revista Época. Nosso corpus 

engloba três exemplares da revista, do mês de junho de 2010, respectivamente de números 

633, 634 e 635. O critério adotado para a escolha dessas edições foi que o caso deveria estar 

presente na capa, seja como manchete sobre a reportagem principal, ou como uma pequena 

chamada. Para guiar a pesquisa, colaboram autores como Felipe Pena, Muniz Sodré e Maria 

Helena Ferrari, Sergio Vilas Boas, Michael Kunczik, Mauro Wolf, Nelson Traquina, Jorge 

Duarte e Antonio Barros, José Arbex Jr., Guy Debord e Eliseo Verón.  

À luz das teorizações sobre a informação e os critérios de noticiabilidade, bem como 

de conceitos sobre a espetacularização na mídia, o questionamento dirige-se a uma linha 

tênue: até que momento o caso é apresentado de acordo com os critérios jornalísticos, e a 

partir de quando inicia o tratamento espetacular às informações? Paralelamente a isso, o 

estudo da tematização permite que se observe a construção das personagens ao longo do 

trabalho enunciativo em torno da cobertura. As representações das personagens se dão de 

acordo com algumas características e adjetivos empregados pela revista, para enquadrar o 

tema e cada um de seus atores. Com isso, descobrimos um perfil para cada personagem, 

traçamos as características e disponibilizamos em uma tabela final, até mesmo para uma 

melhor compreensão. Para o encaminhamento das análises, optou-se pelo método da Análise 

de Conteúdo (AC). 

Para seu desenvolvimento, esta pesquisa foi construída em duas partes. Na primeira 

apresenta-se o suporte teórico, apoiado nas teorias do jornalismo, do espetáculo e em um 

histórico da revista Época. A segunda parte apresenta o percurso metodológico, em que 

buscamos esclarecer as diretrizes do estudo, além do trabalho analítico.  
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PARTE I 

1  DA PAUTA À REPORTAGEM EM REVISTA 

 

A cada minuto podemos dizer que há algum fato acontecendo, isto é, notícias são 

produzidas a todo o momento. E estas informações que são transmitidas para o cidadão, é 

dever dos jornalistas. Mas afinal, o que é jornalismo? Para Nelson Traquina (2004, p.20) 

“Poder-se-ia dizer que jornalismo é um conjunto de ‘estórias’, ‘estórias da vida’, ‘estórias’ das 

estrelas, ‘estórias’ de triunfo e tragédia”. E essas ‘estórias’ são contadas de acordo com cada 

veículo de comunicação. 

Em outro trecho, o autor cita ainda que jornalismo seja “a vida, tal como é contada nas 

notícias de nascimentos e de mortes, tal como o nascimento do primeiro filho de uma cantora 

famosa ou a morte de um sociólogo conhecido mundialmente. É a vida em todas das suas 

dimensões, como uma enciclopédia”. Resumindo jornalismo é todo e qualquer acontecimento, 

pois tudo pode ser notícia. 

Já para a jornalista Olga Curado (2002, p.12), jornalismo é “um caminho que nos leva 

a desvendar segredos que, revelados, ajudam a melhorar as condições da vida coletiva”. Não 

podemos esquecer que nem sempre esses segredos serão notícias agradáveis para todos, 

naturalmente haverá os dois lados, o lado bom para um e o ruim para outro, mas a população 

ficará sabendo da notícia.  

A principal função do jornalista é informar a sociedade, sempre com fatos verídicos. 

Notícias de nível regional, nacional ou internacional. Pesquisando e buscando diariamente os 

acontecimentos mais importantes e que merecem ser noticiados. Ana Carolina de Araújo 

Abiahy (2005, p. 6 - 7) afirma que 

 

A função do jornalismo frente à sociedade vem sendo alterada ao longo do 
tempo paralelamente às mudanças das estratégias de produção jornalística. 
Quando iniciou, o jornalismo cumpria a função de expressão ideológica, 
sendo os jornais eminentemente políticos, o jornalista era um articulista, e a 
informação era destinada a uma doutrinação, uma forma de panfletagem 
intelectual. (...) Entretanto o jornalismo sempre procurou atingir públicos 
amplos, cumprir esta função de unir as pessoas em torno de uma informação 
comum. 

 

Segundo Traquina (2004, p. 22), a profissão de jornalista talvez seja uma das mais 

difíceis e com maiores responsabilidades sociais. Complementando este pensamento, o 

professor ainda menciona que: 
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Basta um olhar distraído aos diversos produtos jornalísticos para confirmar 
que é uma atividade criativa, plenamente demonstrada, de forma periódica, 
pela invenção de novas palavras e pela construção do mundo em notícias, 
embora seja uma criatividade restringida pela tirania do tempo, dos 
formatos, e das hierarquias superiores, possivelmente do próprio dono da 
empresa. 

 

Na conduta ética do jornalista, há várias sugestões que um profissional deve seguir, 

uma delas é manter-se imune ao fazer suas matérias e o cuidado com a veracidade dos fatos. 

Barbeiro e Lima (2005, p. 24) deixam bem claro quando citam que “o jornalista só deve dizer 

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

informação de interesse público e tem a obrigação de buscar sempre a isenção”. 

Entre muitas das propostas para um jornalista seguir, há a questão dos erros ou de 

informações não verdadeiras. Uma das maneiras mais apropriadas para a correção deste 

deslize Barbeiro e Lima (2005, p. 25) descrevem da seguinte maneira: 

 

É obrigação do jornalista corrigir qualquer informação errada que divulgue. 
Nenhum jornalista está livre de cometer erros, por menores que sejam. Cabe 
a ele buscar o melhor meio de reparação. Também é dever ético do jornalista 
garantir o direito de reposta aos atingidos por suas reportagens. 

 

Segundo Kunczik (2002, p. 104), “existe um grande perigo em produzir informação 

incorreta, em vez de jornalismo de precisão de informações, devido à má interpretação. (...) 

no jornalismo, o tempo e os recursos financeiros são muito escassos. Os jornalistas estão sob 

permanente pressão para produzir e selecionar”. 

No entanto, percebemos que é comum o ser humano cometer erros, mas há 

possibilidades e maneiras de reverter este descuido. No meio jornalístico, os veículos de 

comunicação impressos acrescentam uma nota para corrigir o erro do dia anterior, se caso 

necessite. Quando o jornalista cita o nome das pessoas envolvidas no acontecimento ou das 

fontes, é importante ter cautela, pois na maioria das vezes estes veículos são de grande 

circulação e conseqüentemente mais leitores terão conhecimento do “erro”.   

Em relação às fontes, o jornalista precisa prestar muita atenção e ponderar quais 

deverão ser utilizadas em suas reportagens. A relevância e veracidade das fontes são de 

extrema importância. Os autores descrevem que é necessário “cuidado com o relacionamento 

das fontes. Vez por outra no exercício da profissão o repórter pode desagradá-la. O jornalista 

não divulga notícias para agradar ou desagradar as fontes; seu compromisso é com a 

verdade”.  
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A importância das fontes é inquestionável, pois são elas que passam significáveis 

informações para que uma notícia fique completa. O cuidado em protegê-las é imenso. Como 

diz Michael Kunczik (202, p. 45), “se os informantes não são protegidos, as fontes de 

informação se calam; convém, portanto, para o jornalista, proteger essas fontes”.  

Um jornalista precisa saber como escolher suas fontes, acreditar que elas podem dar 

boas e verdadeiras informações. De acordo com Traquina (2004, p. 191) “para avaliar a 

fiabilidade da informação, os jornalistas utilizam diversos critérios na avaliação das fontes, 

nomeadamente 1) a autoridade; 2) a produtividade; e 3) a credibilidade”. 

No entanto, Felipe Pena (2006, p. 57), lembra que “a fonte de qualquer informação 

nada mais é do que a subjetiva interpretação de um fato”. Isto é, por você ser jornalista, às 

vezes, e dependendo das fontes, ela poderá omitir ou inventar informações. Pena faz a 

seguinte comparação: 

 

Sua visão sobre determinado acontecimento está mediada pelos “óculos” de 
sua cultura, sua linguagem, seus preconceitos. E, dependendo do grau de 
miopia, a lente de aumento pode ser direcionada para seus próprios 
interesses. Pergunte a um corretor de bolsas de valores quais são as opções 
mais confiáveis e notará a “coincidência”: são exatamente as que ele tem 
para vender. 

 

 Em uma redação, seja lá qual for o número de funcionários, cada um deve saber das 

suas responsabilidades, seus deveres de cada dia. A produção final não depende de uma só 

pessoa, mas sim de todos. Olga Curado (2002, p.29) expõe que “a produtividade numa 

redação de TV depende da boa comunicação dentro da equipe, Daí advém o claro 

entendimento e, naturalmente, a eficiência e a qualidade no trabalho”. Curado cita uma 

redação de TV, mas podemos esclarecer que, qualquer meio de comunicação não é produzido 

por apenas uma pessoa.  

Importante ressaltar que dentro do jornalismo são grupos trabalhando juntos, não 

apenas uma pessoa responsável por todas as tarefas. Um carece do outro. Vimos isso 

claramente quando a autora afirma que “uma reportagem em televisão é sempre o resultado 

do trabalho feito por uma equipe multifuncional. O que vai ao ar acontece porque várias 

pessoas trabalharam juntas e não apenas uma obra e graça de algum super-homem (...)”. 

Para que uma notícia seja feita, é indispensável ter uma pauta em mãos. A pauta é a 

orientação que os repórteres recebem descrevendo que tipo de reportagem será feita. Então é 

construído o lead, que segundo a descrição de Pena (2006, p. 42) nada mais é do que o relato 

sintético do acontecimento logo no começo do texto. Respondendo às seis perguntas básicas: 
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quem, o que, como, quando, onde e porque da notícia de fato. A pauta não necessariamente é 

escrita e nem sempre é premeditada.   

Para Olga Curado (2002, p. 40), “a pauta é um conjunto de dados que dão partida a 

uma reportagem. A pauta não é genérica ou evasiva (...)”. Toda matéria tem uma pauta, seja 

pré definida ou de algo inesperado. Ela tem extrema importância, pois o pauteiro pode não ser 

a mesma pessoa que irá produzir o texto. 

Não podemos esquecer que o texto deve ser escrito com clareza, para que todos os 

leitores possam entender. Conforme Vilas Boas (1996, p. 17) diz, “o mais importante é 

construí-lo de forma clara e organizada, encadeando as peças determinadas no projeto inicial 

(...) isto nada mais é do que um imprescindível roteiro”. 

Lembrando que cada meio de comunicação possui seu público alvo, com horários, 

termos e reportagens adequados ao seu objetivo. No entanto, os autores Barbeiro e Lima 

(2005, p. 89) destacam a seguinte definição para pauteiro:  

 

É aquele que na imensidão dos acontecimentos na sociedade capta o que 
pode ser transformado em reportagem pensa o assunto por inteiro e indica os 
caminhos que devem ser percorridos para que a matéria prenda a atenção do 
telespectador e atinja o público-alvo da emissora.  

 

Uma das funções do pauteiro é manter-se muito bem informado, pois quando menos 

perceber poderá surgir uma boa reportagem. A relação com pessoas também é super 

importante, pois em conversas formais, poderá surgir uma pauta interessante. Possuir um 

leque de contatos, com variado tipo de fontes. Olga Curado (2002, p. 41) escreve que: 

 

 A leitura diária e cuidadosa dos jornais do dia é feita bem cedo. O pauteiro 
lê além do óbvio que está estampado nas primeiras páginas dos jornais; 
percorre as colunas, cartas de leitores, os anúncios publicitários, 
classificados. Numa pequena nota pode estar uma pista para uma grande 
reportagem. 

 

Também é citado pelos autores Barbeiro e Lima (2005, p. 89) que “a informação é um 

bem precioso e por meio dela as pessoas têm condições de desenvolver o espírito crítico e 

entender melhor a sociedade em que vivem. Cabe ao pauteiro distinguir com clareza o que é 

jornalismo e entretenimento”. Compreendemos que as informações que recebemos todos os 

dias são relevantes, podendo ou não influenciar em nossas vidas.  
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1.1  A notícia e seus valores 

 

A notícia é uma das principais ferramentas do jornalista, pois é ela que passa a 

informação à população. Fontcuberta, mencionada por Vizeu (2005, p.64), garante que “a 

notícia é uma forma de ver, perceber e conceber a realidade. É um autêntico sintoma social e a 

análise de sua produção lança muitas pistas sobre o mundo que nos cerca”. 

Este sintoma social citado acima pode remeter a sociedade noticiada ou daquela 

comunidade que noticia. Há os dois lados. Sodré e Ferrari (1986, p.18) trazem Herraiz 

alegando que “notícia é o que os jornalistas acreditam que interessa aos leitores (...) portanto, 

notícia é o que interessa aos jornalistas”. Para os autores Barbeiro e Lima (2005, p. 69) “a 

busca constante da isenção jornalística é a melhor forma de passar as informações para que o 

telespectador [leitor] possa tirar suas próprias conclusões sobre o fato relatado”.  

Vizeu (2005, p.64) também cita Schudson (1996, p. 205) e diz que “a informação 

ganha cada vez mais importância na contemporaneidade. Um cidadão mais informado criará 

uma melhor e mais completa democracia”. As informações estão em todos os meios de 

comunicação, basta selecionar em qual você se adapta melhor, seja por meio da internet, 

televisão, impresso ou rádio. Vai de cada pessoa selecionar o que seja interessante para si 

próprio.  

Sabemos que as notícias possuem alguns pontos de compreensão, isso irá depender do 

leitor/telespectador, Vilas Boas (1996, p. 21) comenta que “há uma pequena diferença entre 

angulação e ponto de vista: o ponto de vista admite interpretação. (...) A angulação é o 

“rumo”, a escolha de uma – ou várias – “nuances” do fato.”. Uma melhor explicação para 

estes dois tópicos abordados a cima, o autor descreve da seguinte maneira: 

 

Qualquer assunto ou tema demanda uma angulação, pois envolve um 
número significativo de “nuances” (desdobramentos). Portanto, a angulação 
vale para os dois estilos jornalísticos – revista e jornal. Já o ponto de vista é 
um propósito, não necessariamente explicito – de se chegar a algum lugar, 
de propor alguma coisa para o leitor. Como? Por meio da interpretação dos 
“desdobramentos” do fato. Daí outra razão para elaborar ou fazer um roteiro 
do que será produzido. O ponto de vista é mais ou menos a “moral da 
história”. 

 

As notícias veiculadas em qualquer meio de comunicação, antes de serem transmitidas 

à população, passam por uma seleção, isto é, os acontecimentos já são pré definidos pela 

imprensa. São escolhidos quais dos fatos do dia serão noticiados, neste caso, já existe uma 
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preferência por tais episódios. A importância que o episódio tem para a sociedade ou a 

veracidade dos acontecimentos são alguns dos tópicos para esta seleção. De acordo com 

Duarte (2004, p. 108) esse processo resulta na construção da notícia: 

 

É a reciprocidade entre a informação e a notícia que dá forma a essas 
informações, enquadrando os acontecimentos numa organização que resulta 
na construção da notícia. A seleção das informações a serem veiculadas, bem 
como as formas de estruturação desse material informativo, são (...) opções 
estratégicas que consideram as lógicas mercadológicas, tecnológicas e 
discursivas: ao determinar o grau de noticiabilidade dessas informações.  

 

Nestas seleções de notícias que serão repassadas ao público-leitor, lembramos do 

conceito de Gatekeeper, onde Wolf (2003, p. 180) nos mostra no seguinte contexto: “as zonas 

filtro são controladas por sistemas objectivos de regras ou por Gatekeeper. Neste último caso, 

há um individuo, ou um grupo, que tem o poder de decidir se deixa passar a informação ou se 

a bloqueia”. 

Sobre a seleção que a imprensa faz para a escolha/seleção da notícia que vai ser 

divulgada, citamos novamente o autor Wolf (2003, p. 240), mas com outras argumentações: 

 

Na realidade, o afluxo do material para seleção está já regulamentado e 
estabilizado de uma forma bastante firme: os modos, os processos e os 
hábitos que provocam essa regulamentação são já uma primeira forma 
importante de selecção. (...) é congruente com o conjunto dos valores/notícia 
que têm por objectivo tornar possível a parte restante da selecção dos 
acontecimentos. 

 

Na classificação dos valores-notícia, Pena (2006, p. 72) cita Wolf, que os define da 

seguinte maneira:  

 

- Categorias substantivas: Importância dos envolvidos, quantidade de 
pessoas envolvidas, interesse nacional, interesse humano, feitos 
excepcionais; 
- Categorias relativas ao produto: Brevidade (nos limites do jornal), 
atualidade, novidade, organização interna da empresa, qualidade (ritmo, ação 
dramática), equilíbrio (diversificar assuntos);  
- Categorias relativas ao meio de informação: Acessibilidade à fonte/local, 
formatação prévia/manuais, política editorial; 
- Categorias relativas ao público: Plena identificação de personagens, 
serviço/interesse público, protetividade (evitar suicídios etc.); 
- Categorias relativas à concorrência: Exclusividade ou furo, gerar 
expectativas, modelos referenciais. 
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Pena (2006, p. 73) explica como evidenciar os valores-notícia: “é preciso colocar 

ordem a imprevisibilidade. É nesse momento que os critérios de noticiabilidade, usados como 

um conjunto de instrumentos e operações que possibilitam ao jornalista escolher os fatos que 

vão se transformar em notícias (...)”. 

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

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

encontram, assim, profundamente enraizados em todo o processo informativo”. Estes valores 

são diariamente usados para a seleção das notícias, de extrema importância para a publicação 

das mesmas.  

Nos pequenos veículos de comunicação ou em cidades do interior o recurso não é de 

muita tecnologia, o investimento em profissionais é precário. Podemos concordar com Pena 

(2006, p. 65) quando diz que “hoje, um bom repórter é também apurador, pauteiro e editor da 

própria reportagem”. Em veículos de grande porte, já se tem pessoas mais especializadas para 

cada função e também maiores condições financeiras para uma infra-estrutura mais avançada.  

Um telejornal ou jornal impresso podem ser diários, semanais ou até mesmo mensais. 

Quando falamos em revistas, normalmente elas são semanais ou mensais. As semanais são as 

que trazem novidades sobre os acontecimentos da semana que passou, procurando alterar a 

maneira que a notícia já foi divulgada. Aprofundando os fatos, para que não se torne 

repetitiva. Em relação à periodização das notícias, Silvana Gontijo (2004, p. 202) lembra que:  

 

Saber a última notícia, a fofoca mais apimentada, a informação oficial, as 
novidades do comércio, as novas tendências, enfim, tudo que signifique estar 
bem informado foi sempre um atributo de valor para o individuo e para o 
grupo. (...) A notícia pode ser definida como uma nova informação a respeito 
de um assunto que possui algum interesse público e que é transmitida aos 
subgrupos. 

 

As notícias estão por todos os lados e a todo o momento. A rapidez com que as 

informações são repassadas ao público é quase que momentâneo. Hoje em dia os veículos de 

comunicação online principalmente, tentam noticiar quase que ao vivo. Arbex (2005, p. 88) 

menciona que:  

 

Para a atividade jornalística, velocidade é cada vez mais importante. A 
notícia é, por sua própria natureza, uma mercadoria altamente perecível, 
torna-se antiga no instante mesmo de sua divulgação, especialmente em um 
mundo interconectado por satélites e bombardeado, a cada segundo, por uma 
imensa montanha de novos dados. (...) 
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A união do texto com as fotografias é muito importante para uma notícia completa. 

Todos os elementos que fazem parte da construção de uma notícia precisam estar 

entrelaçados. Notamos isso, quando o autor Rezende (2000, p. 72) descreve que “o mesmo 

entrosamento entre imagem e palavra, que se requer no momento da reportagem jornalística, é 

imprescindível na construção da notícia”. 

Já Vilas Boas (1996, p. 35) considera que “se, na TV, o texto completa a imagem, na 

revista semanal de informações, a imagem completa o texto”. A imagem vem ocupando seu 

espaço, ela dá brilho e deixa o fato mais real, as pessoas procuram por fotografias nos textos, 

até mesmo para melhor compreensão.  

 

1.2 O espetáculo reportado 

 

Podemos imaginar que algumas reportagens sejam mais favorecidas que outras. Os 

meios de comunicação, às vezes, aproveitam algum acontecimento que esteja diariamente na 

mídia, e então acaba divulgando menos outros assuntos e prioriza a notícia do momento, 

assim nos cansamos de ler tantas reportagens sobre o mesmo tema, pois provavelmente tal 

fato já esta ultrapassando seus limites. Muitas vezes, os veículos não mudam nem o foco das 

reportagens, chegando a divulgar as mesmas entrevistas algumas vezes. A esse respeito, Pena 

(2006, p. 88) ressalta que “a espetacularização da vida toma o lugar das tradicionais formas de 

entretenimento. Cada acontecimento em torno de um indivíduo é superdimensionado, 

transformando em capítulo e consumindo como um filme”. 

Seguindo uma mesma linha, sobre o espetáculo jornalístico, percebemos que a mídia 

brasileira prioriza reportagens em que é obrigatório usar a criatividade, pois é preciso ter a 

atenção dos receptores. Rezende (2000, p. 36) deixa bem claro quando diz que “(...) hoje se 

cumpre o velho ditado do circo: o espetáculo não pode parar. Na televisão, o espetáculo se 

desenrola continuamente hora após hora, dia após dia. Sempre”. O autor cita a TV como 

exemplo, mas se observarmos algum fato que repercutiu por alguns dias nos veículos de 

comunicação, compreendemos que a citação pode ser aproveitada para qualquer veículo. 

As informações são chamadas de código por Sodré (1972, p. 11 - 6) e comunicação é a 

troca desses códigos. E essas informações carecem estar ao alcance de todos, ela precisa ser 

consumida por todas as classes sociais. No parágrafo a seguir o autor explica o porquê de 

tantos subsídios, ao mesmo tempo, chegam aos leitores.  
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Na cultura de massa, a parte cognitiva (a informação do tipo jornalístico, por 
exemplo) e a estética (os espetáculos, as diversões destinadas a provocar a 
evasão onírica do consumidor) costumam situar-se em níveis muito 
superficiais com relação à cultura elevada – daí o menosprezo das elites 
pelos produtos culturais de massa. No entanto, a relação estética entre o 
consumidor e a obra é geralmente mais viva do que na cultura elevada atual. 
Isto porque existe maior participação psicoafetiva da parte do espectador – e 
toda relação estática é poderosa quando alimentada pela participação. O que 
tem acontecido na cultura de massa é que esta relação é, ao mesmo tempo, 
intensa e anódina. Por quê? Porque o fenômeno é provisório, e a sua 
influência é micromutacionista: milhares de fragmentos culturais 
bombardeiam o individuo na sociedade moderna (...), sem formar um corpo 
sistemático e coerente de conhecimentos, como na cultura tradicional. 
(ibidem, p. 17 - 8) 

 

Entre muitos dos significados que o autor Guy Debord (2003, p. 161 - 2) atribui a 

“espetáculo”, uma das definições é “a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta na 

sua plenitude a essência de qualquer sistema ideológico: o empobrecimento, a submissão e a 

negação da vida real”. No espetáculo é mostrado além da realidade, algo a mais, talvez um 

pouco de exagero. A mídia transporta suas informações ao leitor, conseqüentemente, 

tornando-o saturado com tantos dados sobre um único assunto.    

Outras citações de Debord (2003, p. 14) complementam suas teorias:  

 

O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 
pessoas, mediatizada por imagens [e] o espetáculo não pode ser 
compreendido como abuso do mundo da visão ou produto de técnicas de 
difusão massiva de imagens. (...) É uma visão cristalizada do mundo.  
 

Como poderíamos definir o real? A realidade dos fatos pode variar de acordo com a 

filosofia de cada pessoa, isto é, conforme o pensamento de cada ser humano. Pode depender 

do ambiente em que vive, suas companhias, seus conhecimentos, ou até mesmo seu estilo de 

vida. De acordo com Marilena Chauí (1980, p. 16) temos a seguinte reflexão: 

 

O real não é constituído por coisas. Nossa experiência direta e imediata da 
realidade nos leva a imaginar que o real é feito de coisas (sejam elas naturais 
ou humanas), isto é, de objetos físicos, psíquicos, culturais oferecidos à 
nossa percepção e às nossas vivências. 

 

As pessoas tentam encontrar algo que seja prazeroso em suas leituras, alguma coisa 

que os faça se sentir bem, algo satisfatório naquele exato momento. Há a ideologia neutra e a 

crítica. Do lado neutro, podemos relacionar aos pensamentos, ideias, doutrinas ou visões de 
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um indivíduo ou de um grupo. Do outro lado, o crítico, pode ser avaliado a ideologia no termo 

de dominação, que seria o ato de convencimento, de forma prescritiva, alienando a 

consciência humana.  A ideologia dos indivíduos é estudada por alguns autores. E há 

diferentes definições, abaixo está uma das citações de Chauí (1980, p. 26): 

 

Ideologia é sinônimo de teoria, esta sendo entendida como a organização 
sistemática de todos os conhecimentos científicos, indo desde a formação 
das idéias mais gerais, na matemática, até as menos gerais, na sociologia, e 
as mais particulares, na moral.  

 

Ainda podemos nos apoiar em Debord (2003, p. 160), para outros ensinamentos 

ideológicos, quando o autor diz que “a ideologia é a base do pensamento duma sociedade de 

classes, no curso conflitual da história”, e também na seguinte citação: 

 

Quando a ideologia, tornada absoluta pela posse do poder absoluto, se 
transforma de um conhecimento parcelar numa mentira totalitária, o 
pensamento da história foi tão perfeitamente aniquilado que a própria 
história, ao nível do conhecimento mais empírico, já não pode existir. 
(ibidem, p. 85) 

 

Já para Koff (2003, p.35) a ideologia é “identificada como a ‘falsa consciência’, uma 

vez que contaminaria as classes dominadas, submetidas ao pensamento imposto pelas classes 

dominantes e incapazes de defender ou mesmo de tomar consciência de seus próprios 

interesses”. O individuo pode deixar classificá-lo em alguma classe, e assim, ser influenciado 

pelos ideais do mesmo.  

Todo dia recebemos muitas informações, às vezes alguns acontecimentos são mais 

marcantes que outros, em determinados casos as reportagens são mais detalhadas e no 

decorrer dos dias é notícia diariamente. Em certos momentos até pensamos que um caso se 

torna especial para a mídia, pois há um tratamento diferenciado ou a audiência cresce e aquele 

assunto precisa ser noticiado. De acordo com Marília Denardin Budó (2008, p. 10), o 

estereótipo do criminoso é 

 

alimentado pela mídia e se em regra costuma difundir exageradamente as 
fontes oficiais nas matérias sobre crimes, essa emergência não se construiu 
sozinha. Dessa maneira, a própria constatação midiática de que existe uma 
guerra declarada à bandidagem no interior das grandes cidades é uma 
construção. Essa tendência, entretanto, encontra respaldo em outras 
características marcantes das notícias, o sensacionalismo e a 
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espetacularização, que, muito embora permeiam todas as editorias dos 
jornais, no crime atingem sua máxima significação. 

 

Em alguns casos o receptor de notícias pode ser empregado como um comprador de 

informações. Segundo Pena (2006, p. 90) “o público é tratado como um consumidor inserido 

na lógica comercial, que fabrica ícones e veicula situações inusitadas ou irreverentes. Em 

outras palavras, entretenimento e espetáculo”.  

Seguindo esta ideia anterior, vejamos agora outra referência. No entanto, escrito por 

Arbex (2005, p. 60): 

 

A esfera pública foi inundada por publicações jornalístico-publicitárias, que 
adotaram métodos de marketing cada vez mais sofisticados, ampliando a um 
grau fantástico o seu controle sobre os mecanismos que formam e 
condicionam o imaginário da massa de telespectadores [leitores]. (...) A 
publicidade funciona como suporte e alavanca de valores ideológicos, ao 
criar e reforçar fetiches e ideais de felicidade que podem ser adquiridos no 
mercado de consumo. 

 

Além disso, acerca da mercadoria como espetáculo, Debord (2003, p. 29) argumenta 

que “a sociedade [está] sendo dominada por coisas supra-sensíveis embora sensíveis, que o 

espetáculo se realiza absolutamente”. Ele acredita que “o mundo da mercadoria é mostrado 

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

produto global”. Já em outros pensamentos, Koff (2003, p. 57) acredita que: 

 

A redescoberta da imagem como forma de consumo e de espetáculo, 
associada à publicidade e aquecida pelo culto às celebridades é um 
importante ponto de partida para o entendimento das razões pelas quais o 
desejo de ver, ensejado pelas artes plásticas, fotografia e, 
contemporaneamente, pelo cinema, tornou-se progressivamente um desejo 
de ser visto. 

 

A sociedade pode aproveitar algumas oportunidades e trazer a mídia a seu favor. 

Buscando a fama e o reconhecimento nos veículos de comunicação. Observamos esta situação 

quando Pena (2006, p. 87) diz que “no palco contemporâneo, o espetáculo em cartaz é a vida. 

Os ingressos na bilheteria dão direito a entrar na intimidade dos atores, formar alteridades e 

idealizar heróis, mas a platéia não está satisfeita e quer ela mesma encenar o espetáculo”. Por 

outro lado, Koff (2003, p. 90) argumenta que “a informação jornalística vem perdendo 

progressivamente seu espaço para outras estratégicas engendradas com base na 
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espetacularização, na qual os interesses coletivos freqüentemente são esquecidos em função 

da exposição da vida provada”.  

Segundo Benetti e Hagen (2007, p. 11), “a qualificação dos jornalistas e a capacidade 

de selecionar e apurar os fatos estão no centro da imagem de si como instituições que fazem 

um jornalismo competente e profissional”. Com isso, podemos lembrar que o jornalista, além 

de qualquer coisa, precisa levar em consideração sua dignidade e honestidade, através de suas 

reportagens publicadas. Em um fragmento, Debord (2003, p. 165), diz que “se a lógica da 

falsa consciência não pode reconhecer-se veridicamente a si mesma, a procura da verdade 

crítica sobre o espetáculo deve ser também uma critica verdadeira”.  

 

1.3 A reportagem 

 

No jornalismo, a reportagem é uma das funções que mais envolve um jornalista, pois 

ele precisa estar focado no tema e entender bem sobre o assunto. Na definição do que é 

reportagem, Pena (2006, p. 75) cita dois autores. Primeiro vamos ao significado de Corrêa 

para quem a “reportagem é um relato jornalístico temático, focal, envolvente e de interesse 

atual, que aprofunda a investigação sobre fatos e seus agentes”. Já para Lage (2003, p. 112), 

reportagem “é a exposição que combina interesse do assunto com o maior número possível de 

dados, formando um todo compreensível e abrangente”. 

De acordo com Sodré e Ferrari (1986, p. 14), as principais características de uma 

reportagem são: “a predominância da forma narrativa, humanização do relato, texto de 

natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados.”. No mesmo contexto, eles 

argumentam que “será sempre necessário que a narrativa (ainda que de forma variada) esteja 

presente numa reportagem. Ou não será uma reportagem”. 

Entre notícia e reportagem temos algumas diferenças, citadas pelos autores no 

parágrafo acima (p. 18), que se referem “a questão da atualidade” e também ao tempo, quando 

“o fato deve ser recente, e o anúncio do fato, imediato”. Não podemos entender que 

reportagem não precise de atualidade, mas é produzida com mais detalhes e contextualização.  

Já para Vilas Boas (1996, p. 43), “a reportagem ocupa e sempre ocupou o primeiro 

lugar na cobertura jornalística. Toda reportagem é notícia, mas nem toda notícia é reportagem. 

A notícia muda de caráter quando demanda uma reportagem”. Percebemos que cada autor 

diferencia de maneiras distintas o que é notícia e o que é reportagem, assim, podemos 

entender com mais precisão.  
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Para uma melhor compreensão, vejamos as diferenças entre nota, notícia e reportagem, 

agora segundo Marques de Melo, citado por Pena (2006, p. 69): 

 

A nota corresponde ao relato de acontecimentos que estão em processo de 
configuração e por isso é mais freqüente no rádio e na TV. A notícia é o 
relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. A reportagem 
é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo 
social. 

 

Organismo Social seria de certa maneira todo o público (leitor ou telespectador) que 

fosse informado sobre a notícia/reportagem vista ou lida. “A técnica da entrevista foi utilizada 

pela primeira vez por um dos primeiros jornais da nova penny press, The New York Herald”, 

conta Traquina (2004, p. 58). Um diálogo realizado com as fontes e o jornalista uni os fatos 

para que seja produzida a reportagem.  

Relacionando reportagem e verdade, Sodré e Ferrari (1986, p. 107) dizem que “não é 

bastante ser verdadeira; reportagem tem que parecer verdadeira – ser verossímil. Isso exige 

técnica na dosagem da seleção e combinação de elementos”. Isto é, a verdade deve andar lado 

a lado com a reportagem. 

As entrevistas fazem parte das reportagens, quase que obrigatório. São as pessoas 

entrevistadas [as fontes] que passam as informações necessárias para que seja divulgada 

alguma notícia. Segundo Olga Curado (2002, p. 98), “uma entrevista é o mecanismo por meio 

do qual se obtêm repostas a perguntas feitas por alguém em benefício de um público”.  

Então, nosso dever é de sempre situar bem os leitores na reportagem. Estamos falando 

na questão tempo. Para Sodré e Ferrari (1986, p. 95), “a técnica na dosagem do tempo da 

narrativa talvez seja o aspecto mais importante para que uma história (ou reportagem) 

mantenha as características de tensão – e conseqüentemente o interesse do leitor”. 

Percebemos melhor no esclarecimento a baixo (pelos mesmos autores):  

 

O tempo do texto não deve ser confundido com o tempo da história. Este 
pressupõe uma sucessão de fatos, um desenrolar de ações dos personagens, 
enquanto situados em determinado momento: manhã, tarde ou noite; verão 
ou inverno; passado, presente ou futuro. O tempo da história, portanto, diz 
respeito às referências temporais que estão presentes no texto (...). O tempo 
do texto é outra coisa: trata-se do modo – mais acelerado ou mais retardado 
– de reproduzir os fatos, conforme o efeito que se pretenda obter da 
narração. 
 



23 

 

Para Vilas Boas (1996, p. 43), “narrar é contar os fatos nos quais intervêm os seres 

humanos”. Em revistas há diversas narrações, só que mais aprofundadas, casos mais intensos 

e exemplificados. “O estilo é uma forma pessoal de expressão. (...) Sabemos que jornalismo é 

um estilo de comunicação e que a revista semanal é um estilo jornalístico”, afirma o autor.  

 

1.4 Jornalismo / Reportagem em Revista 

 

Geralmente as reportagens de revistas são mais longas, e para que o leitor leia até o 

fim, é necessário conquistá-lo aos poucos, digamos que por parágrafos. Para Vilas Boas 

(1996, p. 20), “é iniciativa valiosa dar clima ao texto. Dar uma ideia exata de situações 

humanas e abstratas é mais estímulo para o leitor prosseguir a leitura.”. Em outro fragmento 

“o interesse do leitor tem de ser ‘capturado’ (p. 45)”. Portanto, precisamos ter a atenção do 

leitor, o texto precisa ser totalmente interessante.  

Ter um texto claro e objetivo, uma reportagem interessante de ler, as maneiras práticas 

de se escrever, são alguns itens que o jornalismo recomenda. Em outra descrição, o autor (p. 

29 – 30) sugere que a ideia seja colocar o leitor para pensar, quando diz:  

 

Às vezes é preciso mostrar, mais do que simplesmente contar; sugerir, mais 
do que explicar; e dizer mais do que parece ter sido dito. O texto leve é mais 
legível, proveitoso e intrigante. (...) Os trechos econômicos têm a 
característica de fazer o leitor pensar, indagar e, às vezes até sentir. 

 

Desde a época da Revista O Cruzeiro, que foi a lançadora no Brasil da reportagem 

ilustrada, as revistas investem nos textos com imagens e fotografias, aproveitam o espaço da 

diagramação, buscam muito a interatividade com os leitores. “A revista brasileira, porém, já 

nasceu com as características aproximadas da revista moderna. Até cerca de 1945, as revistas 

(...) primavam pela ilustração, mas estruturalmente distinguiam-se pouco dos jornais”, salienta 

Sodré (1972, p. 40). 

As revistas atuais seguem uma divisão de assuntos de acordo com a segmentação dos 

públicos. Há aquelas somente de esportes, cultura, decoração, celebridades, femininas ou 

masculinas, científicas, entre outras. No Brasil, encontramos uma variedade de revistas 

específicas, exemplos como: Placar, Nova, Claudia, Casa e Cia, Época Negócios, Capricho, 

Boa Forma, Super Interessante, Globo Rural, entre outras. “Como qualquer outro texto, o de 

revista se caracteriza pela correção gramatical. Mas tem também o sentido de informação e, 
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por que não dizer, de entretenimento. Um lazer que mistura sedução, necessidade de haver 

personagens, “espetáculo” etc”, contextualiza Vilas Boas (1996, p. 34).  

Já Sodré (1972, p. 41) diz que entre 1944 e 1950 “as revistas especializadas eram 

poucas e de qualidade sofrível. (...) E num país de dimensões continentais, sem maiores 

limitações de censura, o campo era vasto e variado para O Cruzeiro. Seus repórteres e 

fotógrafos, que constituíam uma espécie de elite profissional da época (...)”. Algumas pessoas 

eram repórteres e fotógrafos ao mesmo tempo e iam buscar a notícia diretamente da fonte. 

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

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

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

Vejamos este argumento na afirmação a seguir (p. 18): 

 

A busca por uma identificação com o estilo de vida do leitor, por uma 
linguagem mais aproximada de seu universo tem preocupado o mercado de 
revistas. Ao invés do nivelamento da produção informativa para atender a 
um leitor médio as revistas querem se dirigir a um leitor que elas saibam 
com mais precisão o que deseja ler em suas páginas. 

 

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

que tenha mais informações do que em outros veículos. Matérias que tragam o estilo do leitor, 

exemplificando os problemas e soluções do cotidiano, dependendo de cada tipo de revista. “A 

reportagem é a própria alma da revista e seu texto deve ser uma grande história, um grande 

documentário. Construa-o com a mesma fome do leitor que o lerá”, argumenta Vilas Boas 

(1996, p. 15). 

Uma definição de revista citamos Sodré (1972, p. 40) quando diz que “o conceito 

clássico de revista (jornalismo periódico) é de extensão da imprensa diária, com os objetivos 

de comentar e opinar sobre assuntos variados ou dar uma visão mais aprofundada dos temas 

de natureza humana”. A revista traz reportagens, ou seja, textos mais longos, explicativos e 

aprofundados no acontecimento. 

Em revistas, os jornalistas possuem uma liberdade maior para escrever, usar um modo 

mais pessoal nos textos. Algo que remeta ao seu estilo de escrita. “Os principais aspectos do 

estilo jornalístico são ritmo, jeito, equilíbrio, linguagem, apresentação, símbolos, ética e 

personalidade. Ter estilo em jornalismo é assumir uma forma peculiar de linguagem”, acredita 

Vilas Boas (1996, p. 39).   
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Ele acredita que “o conceito de liberdade, em revista semanal de informações, como já 

vimos, é um terreno minado. Depende das peculiaridades da matéria, dos elementos 

pitorescos, sentimentais ou inesperados. E, principalmente do ponto de vista do veículo”. 

Cada revista escreve para seu tipo de leitor, importando-se na satisfação do seu público-alvo. 

(ibidem, p. 40) 

A linguagem utilizada também é bastante valorizada, pois como já dissemos cada 

revista possui seu público-alvo e conseqüentemente necessita de uma forma especial de 

escrever. Segundo Koff (2003, p. 15) “a presença da linguagem enquanto forma de mediação 

entre o homem e o mundo torna-se necessário compreender a realidade como reinventada, 

reconstruída, ou, em outras palavras, mediatizada”. Logo, para Arbex (2005, p. 85): 

 

É a linguagem que condiciona o homem, sua forma de agir e de se relacionar 
com o mundo e com os outros homens – com a cultura, enfim, aqui 
entendida em seu sentido mais amplo, como o ambiente construído pelos 
homens e que constrói os homens segundo seus próprios códigos, linguagens 
que agem sobre corpos e delimitam o sem campo de percepção. 

 

De acordo com Vilas Boas (1996, p. 14) “para começar a escrever um texto para 

revista, agrupe idéias de um mesmo assunto e sentido”. Ele estimula o uso das palavras nos 

textos de revista, valorizando seus significados, referindo-se da seguinte maneira: 

 

A palavra, no jornalismo de revista, deve dizer algo com beleza, sem 
necessariamente suprimir a ambigüidade. Muitas vezes, a dualidade da 
palavra se traduz em trocadilhos em perfeita harmonia com a angulação da 
matéria e a posição ideológica da revista. 

 

Embora a revista seja produzida para a indústria capitalista brasileira, segundo Sodré 

(1972, p. 45) “o interesse do editor é que ela [a revista] se venda, assim como um sabonete ou 

uma roupa. Por isso, mais do que destinada a irrigar a opinião pública, a revista é feita para o 

entretenimento ou a evasão do consumidor”. 

 

1.5 A revista Época 

 

A revista Época foi lançada dia 25 de maio de 1988, pela Editora Globo, com 

circulação em todo o Brasil. Com lançamento na banca todo sábado e data na capa de 
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segunda-feira, sua periodicidade é semanalmente. A circulação média de 2009 foi de 413.286 

exemplares, perdendo somente para revista Veja (da Editora Abril, com 1.097,485).  

Geralmente, as revistas obedecem suas editorias fixas em todas as edições, nas quais 

trazem reportagens que se encaixem nas mesmas. Na revista Época encontramos as seguintes 

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

Sociedade, Vida útil, Mente aberta. Que possuem categorias internas, na editoria Primeiro 

Plano há divisões da seguinte forma: Personagem da Semana; Fala, Brasil; Fala, Mundo; On-

line; Bombou na Web; Diagrama; Em contexto; Vamos combinar e Dois pontos.  

Com isso, a revista segue seus princípios. Seus leitores, certamente são a inspiração 

pela busca da verdade e de descobertas para novas pautas interessantes para a construção de 

sofisticadas reportagens. A maioria dos veículos de comunicação possui uma “obrigação” a 

seguir. Com relevância ao público em geral. Valorizando seu trabalho e suas ambições 

futuras. Época não é diferente, suas crenças e seus valores, segundo Carta do Editor 

(10/08/2008 – no site) são: 

 

Investigar e ajudar a entender o complexo mundo contemporâneo. É 
antecipar as tendências e captar o espírito do nosso tempo. É perseguir, toda 
semana, as principais notícias para delas extrair uma agenda de construção 
do amanhã. É aliar a força investigativa à capacidade analítica. É jogar luz 
no que há de mais relevante na atualidade, converter informação em 
conhecimento, transformar a confusão em clareza. 

 

De acordo com o site da Época, podemos obter as seguintes informações sobre seus 

internautas: 41% são do sexo feminino e 59% do masculino, 7% têm idade entre 2 e 17 anos, 

15% são de 18 a 24 anos, 39% equivale aos de 25 a 34 anos, 27% possuem 35 a 49 anos e 

12% são os maiores de 50 anos (Fonte: IBOPE online Ago/10 Home+Work).  

No entanto, encontramos uma pequena seção com título de “Notícias que realmente 

importam”, cujo conteúdo é o seguinte:  

 

O site da Época oferece, diariamente, notícias exclusivas, entrevistas, 
análises e vídeos. O site traz também a opinião de respeitados colunistas e 
blogueiros. Nele você encontra o que está acontecendo no mundo, na 
cultura, no meio ambiente e na sociedade. Tudo num ambiente de 
interatividade, diversidade e pluralidade, ingredientes fundamentais do 
jornalismo da ÉPOCA. O conteúdo da revista é apenas uma seção do site. 
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Benetti e Hagen (2009, p. 7) citam que a Revista Época é a que mais investe na 

visibilidade do anunciante em um perfil de consumidor e apresentam as descrições sobre as 

preferências (bens, gostos, comportamentos e interesse temático) dos leitores: 

 

(...) 81% têm carro, 86% têm celular, 90% têm e-mail, 60% acessam a 
internet diariamente, 20% fazem compras pela Internet, 25% costumam fazer 
ginástica em academias, 77% consomem refrigerantes, 60% consomem 
bebidas alcoólicas, 60% costumam jantar fora, 43% costuma fazer 
churrasco. (...) 89% querem ver matérias sobre saúde, bem-estar e qualidade 
de vida, 77% estão interessados em informações sobre automóveis, 77% 
querem matérias sobre tecnologia, 70% estão interessados em informática, 
75% desejam textos sobre viagens e turismo. 

 

Segundo o site da Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER), Época 

conquistou pelo segundo ano consecutivo o Concurso Melhor Capa do Ano, com votação 

popular realizada pela internet, com isso, ao todo o concurso obteve mais de sete mil votos. A 

capa vencedora foi a edição de número 630 (12/06/2010), sobre os jovens e as drogas, que 

trouxe o rosto de uma jovem mulher dividido pela metade: uma parte era saudável e a outra 

destruída pelas drogas. O diretor de arte responsável foi Marcos Marques. 

As revistas semanais geralmente trazem temas que já foram abordados em outros 

meios de comunicação, mas com algo novo e mais aprofundado, isto é, com um foco diferente 

do qual já foi tratado e acrescentando mais detalhes sobre o fato. No entanto, podemos dizer 

que na maioria das vezes terá algum acontecimento no qual prenderá mais a atenção dos 

leitores, ou de maior repercussão na mídia. Também, pode acontecer de você comprar alguma 

revista pelo simples fato daquele episódio ter sido muito reproduzido pelos veículos de 

comunicação. Ou ainda, aquela capa que ao olhar você fica curioso ao saber mais sobre 

aquela reportagem.  

Portanto, vamos descrever a seguir nosso foco de estudo. O “Caso do goleiro Bruno” 

ou “Caso Eliza Samudio” na Revista Época. 

 

1.5.1 Caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno na mídia 

 

O caso se tornou público em maio de 2009, foi quando Eliza Silva Samudio, atriz e 

modelo, conheceu Bruno Fernandes das Dores de Souza, ex-goleiro do Clube de Regatas do 

Flamengo. Em agosto, do mesmo ano Eliza diz estar grávida do goleiro. Já em outubro a 
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modelo procurou a polícia acusando Bruno de seqüestro, além de ter apanhado e sido 

obrigada a beber abortivos.  

Em fevereiro de 2010, nasce Bruno Samudio, nome dado ao filho de Eliza, pois na 

certidão de nascimento do menino está “pai desconhecido”. No início de junho, dia 04, Eliza 

sai com o bebê do flat no Rio de Janeiro, para supostamente se encontrar com Bruno. Mas, no 

entanto, foi levada por Luiz Henrique Romão, mais conhecido como Macarrão, para o sítio do 

goleiro em Minas Gerais. Dias depois, Eliza entrou em contato com amigas por um celular 

que não era o seu. Dia 09 de junho, Eliza teria sido supostamente assassinada por Marcos 

Aparecido dos Santos, com apelido de “Bola”. 

Já no final do mês de junho, dia 24, a polícia recebe uma denúncia anônima, de que 

Bruno e outros dois amigos teriam espancado Eliza até a morte, e o bebê estaria com caseiros 

do sítio em Esmeraldas (MG). Dois dias depois, o bebê foi encontrado na casa de uma amiga 

da mulher do goleiro, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza. Após estes acontecimentos, o 

caseiro e Dayanne prestam depoimento à polícia, em que negam os fatos, mas depois admitem 

ter visto a criança no sítio. A polícia encontra objetos no sítio, que seriam de Eliza, e 

comprovariam sua passagem pelo local. É confirmado sangue humano no porta-malas do 

carro do jogador.  

Toda esta situação começa a se refletir na imagem do atleta do Flamengo. Numa 

partida em Itu, interior de São Paulo, Bruno é afastado do grupo e treina sozinho.  Em 

entrevista, Bruno afirma estar chateado com o sumiço da moça, e ainda diz que vai rir disso 

tudo e que a última vez que viu Eliza foi “há dois, três meses”.  

Durante este período a polícia investiga o sítio, o carro que teria sido usado, e ouve 

depoimentos dos envolvidos no caso. Também faz buscas para tentar encontrar o corpo de 

Eliza. Nessa história, há um menor de idade, identificado como “J”, ele garante que Eliza está 

morta, mas que Bruno não teria participado do crime. No dia 06 de julho, o menor foi preso.  

Em 07 de julho, os policiais vasculham a casa do ex-policial Marcos Aparecido, 

acusado de matar Eliza e ter dado o corpo a cães. Neste mesmo dia, Dayanne é presa, acusada 

de atrapalhar as investigações. A polícia confirma que o sangue encontrado no carro do 

goleiro é de Eliza. A guarda provisória do bebê é dada a Sônia, mãe de Eliza. No fim da tarde, 

Bruno e Macarrão se entregam à polícia. 

Bruno e os outros indiciados pelo desaparecimento de Eliza Samudio são mantidos 

presos na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Bruno e seus amigos estão em celas de 6m² e sem comunicação entre elas. No final 
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de julho, dia 30, o inquérito é entregue. Bruno, Macarrão, Bola e mais seis pessoas são 

acusadas. Até os últimos dias, o corpo de Eliza Samudio ainda não foi encontrado. 

Digamos que este caso foi assunto para grande parte dos veículos de comunicação, 

desde o início até os últimos acontecimentos. Os brasileiros puderam acompanhar todos os 

passos, pois tudo era divulgado pelos meios de comunicação. A repercussão foi imensa, as 

pessoas estavam apavoradas da forma com que a suposta morte da atriz e modelo teria sido 

preparada. Grande parte dos meios de comunicação noticiaram o Caso Eliza Samudio/Goleiro 

Bruno, revistas como Veja, Isto É e Época tiveram exemplares com o caso na capa.  
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PARTE II 

2  PERCURSO METODOLÓGICO 

O objeto empírico desta pesquisa é formado por três edições da revista Época, todas 

do mês de julho de 2010, respectivamente de números 633, 634 e 635. Após um mapeamento 

das publicações, de modo a localizar as primeiras características de espetacularização nas 

edições mencionadas, decidiu-se utilizar o método da Análise de Conteúdo (AC) e separar o 

corpus definitivo de análise.  

A análise de conteúdo, de acordo com Fonseca (2005, p.286), “ocupa-se basicamente 

com a análise de mensagens, o mesmo ocorrendo com a análise semiológica ou análise de 

discurso. As principais diferenças entre essas modalidades são que apenas a análise de 

conteúdo cumpre com os requisitos de sistematicidade e confiabilidade”. Isso permite que 

várias pessoas, estudando o mesmo contexto, possam chegar a um resultado semelhante. A 

pesquisa segue um sistema (um roteiro) e, consequentemente, sendo fiel a este estudo 

(seguindo os itens propostos).  

Fonseca (2005, p. 284) cita Krippendorff, que define a AC como “uma técnica de 

investigação destinada a formular, a partir de certos dados, inferências reproduzíveis e válidas 

que podem se aplicar a seu contexto”. Entendemos, então, que a AC pode ser feita em 

qualquer estudo, seja lá qual for o tema. Claro que, seguindo suas observações e levando em 

conta as instruções apresentadas. “O desenvolvimento histórico da análise de conteúdo se 

reflete, nos últimos anos, em vários enfoques de pesquisa nos diversos campos do 

conhecimento, como a psicologia, história e comunicação”, explica Fonseca (2005, p. 285). 

As edições escolhidas obedeceram a um período de busca de dois meses, de 05 de 

junho a 07 de agosto de 2010, este espaço de tempo selecionado foi quando o sumiço de Eliza 

Samudio começou a ser divulgado pela mídia. As revistas escolhidas tinham que ter o Caso 

Eliza Samudio/Goleiro Bruno presente nas capas das edições selecionadas. Esta etapa 

obedece à regra da homogeneidade, explicada por Bardin e Barros e Targino (apud 

FONSECA, 2005, p. 293): 

 

Os documentos obtidos devem ser da mesma natureza, do mesmo gênero ou 
se reportarem ao mesmo assunto (...) Além disso, dentro de uma mesma 
natureza de documentos pode haver subdivisões, (...) [como] os gêneros 
jornalísticos (notícias, editoriais, artigos, entrevistas etc.), exigindo também 
critérios diferenciados para serem analisados, de forma a respeitar sua 
homogeneidade. 
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Após apresentarmos nosso objeto de estudo, trabalhamos com alguns tópicos 

sugeridos por Krippendorff (apud FONSECA, 2005, p. 287): “os dados, tais como se 

apresentam ao analista; o contexto dos dados; o conhecimento do pesquisador; o objetivo da 

análise de conteúdo; a inferência como tarefa intelectual básica e a validade como critério de 

sucesso”.  

Com todos estes aspectos citados, lembramos que, a regra da exaustividade, 

consequentemente é utilizada. Conforme Fonseca (2005, p. 292) explica, esta regra diz que 

“todos os documentos relativos ao assunto pesquisado, no período escolhido, devem ser 

considerados, sem deixar de fora nenhum deles por qualquer razão”. Neste caso 

exemplificamos o porquê de optarmos pelas três edições.  

O caso deveria aparecer na capa como manchete, chamada ou até mesmo estampando 

a própria capa, como reportagem principal. Vejamos, então, que devemos valorizar não só a 

capa em si, mas sim, o título, a foto, o olho e as retrancas das reportagens das edições 

propostas. Esta parte é classificada como uma pré-análise, e, seguindo as referências do 

mesmo autor acima citado, é “considerada uma das mais importantes, por se configurar na 

própria organização da análise, que serve de alicerce para as fases seguintes” (ibidem, p. 209). 

A capa de qualquer veículo de comunicação impresso precisa ser bem elaborada, pois 

é um dos aspectos que chamam a atenção do leitor, isto é, a capa é a vitrine de seu produto. A 

produção da capa necessita de criatividade, ineditismo, algo que torne o produto inovador. De 

acordo com Verón (2004, p. 220-1):  

 

As modalidades de enunciação na capa são, em todo caso, um suporte de 
imprensa, um fator crucial na construção do contrato: a capa pode mostrar de 
um modo simultaneamente condensado e preciso a natureza do contrato, ou 
então, ser mais ou menos incoerente com este último.  

 

A parte visual pode influenciar bastante no jornalismo de revista, pois o leitor pode se 

deter apenas à fotografia e esquecer do texto lingüístico do conjunto. Notamos isso quando 

Lima (1988, p. 20-3) diz que  

 

a leitura da escrita é uma ação linear e unidimensional (...) a leitura de uma 
fotografia é, ao contrário, bidimensional e prospectiva. Ela se dá de acordo 
com os componentes existentes dentro da imagem [ou ainda] a percepção é 
puramente ótica: os olhos percebem as formas e as tonalidades dominantes 
sem as identificar. (...) A leitura de uma fotografia nos provoca, portanto, 
reações emocionais mais espontâneas e quase sempre mais intensas do que a 
leitura de um texto. 
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Ao observarmos a foto numa matéria, notamos que há uma legenda, que, unindo-se à 

imagem, faz parte da informação. A função da legenda, segundo Guran (1999, p. 63), é 

“ativar no leitor todos os conhecimentos correlatos àquela cena mostrada. No caso do 

jornalismo, naturalmente, a legenda deve compreender as informações circunstâncias que de 

resto são parte integrante da notícia, tais como nomes, locais, etc”. Portanto, a legenda deve 

ser uma das atrações para o leitor, um convite à leitura do texto. Lembrando que, algumas 

fotos, apenas com títulos relacionados, não há legenda, pois a relação é feita automaticamente, 

sem percebermos. E com isso, já incluímos o título à foto, logo, entendemos do que se trata a 

reportagem. No caso da capa, a função da legenda pode ser desempenhada pelo próprio título 

ou chamadas. Além disso, como já mencionamos anteriormente, não serão analisadas apenas 

as capas, mas sim o conteúdo das reportagens, isto é, os elementos internos das revistas. 

 Algo importante na imagem é o ângulo que o fato é fotografado, pois em algumas 

cenas, pode sim fazer muita diferença. “Como a fotografia é uma forma de expressão visual 

onde o visto é transmitido de forma direta para o intelecto e a escrita uma forma indireta, a 

escrita deve ser evitada dentro do quadro da imagem”, contextualiza Lima (1988, p. 35). Em 

outro trecho o autor lembra que “é necessário que a fotografia tenha a sua linguagem, exprima 

o ocorrido de forma clara e indiscutível e situe o fato, o evento ou o acontecimento dentro do 

seu espaço e da sua época” (ibidem, p. 26). 

Conforme o autor Fonseca (2005, p. 285) a análise de conteúdo varia, “ora valorizando 

aspecto quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses do 

pesquisador”. Portanto nosso estudo é enquadrado no aspecto qualitativo, isto é, análise de 

materiais impressos. Ou, como diz o autor (ibidem, p. 293), “se o objetivo for aprofundar o 

conteúdo, torna-se impossível o processamento de uma grande quantidade de dados, devendo 

ser realizada uma análise qualitativa”.  

Nosso estudo se enquadra neste subsídio, pois não procuramos quantidade, mas sim 

qualidade nas edições buscadas. Assim, selecionamos a primeira revista do mês de junho até a 

primeira do mês de agosto, conseqüentemente resultando dois meses de observação nas 

edições. Frente a um objeto empírico considerável em termos de extensão e conteúdo, 

observam-se as etapas para a análise de conteúdo, para uma necessária separação/delimitação 

do corpus de análise.  Estas etapas a serem seguidas são mencionadas por Laurence Bardin 

(apud FONSECA, 2005, p. 288): “organização da análise; a codificação; a categorização; a 

inferência e o tratamento informático”, sucessivamente.  

Tendo em vista que as revistas semanais relatam os acontecimentos somente na 

semana seguinte, o foco principal do tema em estudo ficou entre as edições de números 633 e 
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635. Com isso, temos nos exemplares 633 e 635, respectivamente dos dias 03 e 17 de julho, 

apenas uma discreta chamada na capa. Já na edição 634, do dia 10 de julho, a revista Época 

trouxe o caso como manchete de capa.  

Dentro de todas essas possibilidades de observação, podemos sugerir o Caso Eliza 

Samudio/Goleiro Bruno como um macrotema, que se estabelece como um grande núcleo 

temático decorrente de certa extensão do tratamento dado a um assunto, ao longo de uma ou 

várias edições, no uso de suítes (TORRES, 2010).  

No presente trabalho, o macrotema seria o assassinato. A análise reunirá as 

tematizações relacionadas aos personagens detectadas nas três edições da Revista Época 

analisadas. Para melhor compreensão, será criada uma tabela incluindo as personagens, as 

edições e citando cada característica dos papéis. Serão citados também, nas tabelas, os amigos 

do goleiro, pois são figuras marcantes, muito divulgadas nas mídias eletrônicas, no caso do 

desaparecimento da vítima.  

Outra tabela que vamos construir tratará dos valores-notícia que revestem a narrativa 

do caso, que possibilitará a análise da evolução (investigações) do caso Eliza 

Samudio/Goleiro Bruno. Os valores-notícia nesta tabela serão limitados de acordo com 

Böckelmann (apud Souza, 2002, p. 169), quando descreve os seguintes itens: 

 

1.Referência ao pessoal, ao privado e ao íntimo; 2. Sintomas de êxito 
pessoal; 3. Novidade; 4. Sintomas de exercício do poder político; 5. 
Distinção entre normalidade e anormalidade, acordo e discrepância, 
relativamente à orientação da cultura individual e à sua valorização; 6. 
Violência, agressividade, dor, sucedâneos da dor (como provas de se estar 
sempre ameaçado e de o destino ser fatal); 7. Perspectiva da competição 
como luta, com conotações afetivas de competência, de status e de rivalidade 
pessoal; 8. Crescimento da propriedade, das receitas e das posses e 
enriquecimento; 9. Crises e sintomas de crise no sistema, pelo ângulo da 
contraposição entre a estabilidade e as ameaças; 10. Observação do 
extraordinário, do singular e do exótico, no sentido da distinção e 
confirmação do próprio, da existência de alternativas fictícias à vida 
cotidiana, da projeção cultural e da assimilação consumista. 

 

Após o mapeamento das edições, concluímos que, além da AC, a análise de 

enunciação será bem importante. De acordo com Verón (2004, p. 216) a “enunciação diz 

respeito não ao que é dito, mas ao dizer e suas modalidades, os modos de dizer”. Já para 

Fonseca (2005, p 301-3) “sua principal característica é apoiar-se numa concepção de discurso 

como palavra em ato. Enquanto a análise de conteúdo tradicional considera o material de 

estudo como um dado, a análise de enunciação considera a produção da palavra como um 
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processo”. Logo, o interessante é cuidarmos a forma que a tematização é mostrada nas 

reportagens, a maneira que ela é utilizada.  

Outro aspecto conveniente de destacarmos é a análise de contingência, pois “considera 

que o mais importante não é o número de vezes em que certas palavras, temas ou tipos de 

personagens aparecem numa mensagem, mas sim como eles estão organizados entre si, ou 

seja: o que está associado a quê?” (ibidem, p. 302).  
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3  ANÁLISE DAS EDIÇÕES 

 

Depois de definir o corpus de pesquisa, que resulta em três edições da Revista Época 

(exemplares 633, 634 e 635 de 2010), é preciso analisar as edições separadamente. Neste 

trabalho consideramos as características jornalísticas e de espetacularização. Um ponto que a 

sociedade questiona, às vezes, são as pessoas levadas à mídia, para se tornarem reconhecidas 

por algum tempo. No seguinte trecho, Pena (2006, p. 88) mostra bem esta relação:  

 

A mídia produz celebridades para poder realimentar-se delas a cada instante 
em um movimento cíclico e ininterrupto. (...) É uma Disneylândia de 
notícias, como se os redatores-chefes fossem Mickey Mouse e Pateta. E 
mesmo quando há assassinatos ou graves acidentes, o assunto principal é 
sempre celebridades ou o candidato ao estrelato, que, inclusive pode ser o 
próprio assassino ou um outro delinqüente qualquer. 

 

Outro ponto que principalmente nós, no meio da comunicação, observamos que há 

uma abordagem diferenciada em determinados assuntos na mídia, com maior destaque em 

alguns meios de comunicação. Que pode ser nomeado como espetáculo jornalístico. Para 

Debord (2003, p. 16): 

 

Não se pode contrapor abstratamente o espetáculo à atividade social afetiva; 
este desdobramento está ele próprio desdobrado. O espetáculo que inverte o 
real é produzido de forma que a realidade vivida acaba materialmente 
invadida pela contemplação do espetáculo, refazendo em si mesma a ordem 
espetacular pela adesão positiva. A realidade objetiva está presente nos dois 
lados. O alvo é passar para o lado oposto: a realidade surge no espetáculo, e 
o espetáculo no real. Esta alienação recíproca é a essência e o sustento da 
sociedade existente. 

 

Logo abaixo, será realizada a análise nos exemplares mencionados, desde a capa até o 

conteúdo interno da revista. Onde vamos buscar os resultados pretendidos desta pesquisa. 

 

3.1  Edição 633 

 

A primeira edição analisada é a publicada no dia 5 de julho de 2010. A revista Época 

traz neste exemplar o caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno numa manchete. Há uma foto 

pequena do ex-jogador do Flamengo, com a seguinte chamada: “Goleiro Bruno – A vida do 

ídolo que virou suspeito de crime”. Sendo a única com foto na chamada. Há ainda, outras 
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duas manchetes na capa, uma é sobre as eleições e a outra sobre a copa do mundo. Abaixo a 

figura 1. 

 

 
Figura 1: Capa da revista Época, edição 633. 

 

Já no interior da revista, a reportagem faz parte da editoria “sociedade”, e ainda, é 

classificada numa subeditoria de “investigação”. A reportagem possui seis páginas, entre 

imagens e texto lingüístico (inicia na página 82 e vai até a 87). Ela é bem dinâmica, ou seja, 

há quadros (esquemas) detalhando algumas fases do caso, explicando quem é quem e o que 

ainda falta ser esclarecido; também, traz algumas fotografias. Além disso, a reportagem é 

explicativa, pois descreve o que seriam os mínimos detalhes dos fatos ocorridos, contando os 
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primeiros acontecimentos do caso estudado. A seguir, vamos mencionar alguns trechos da 

reportagem para nossa melhor compreensão e análise. 

No título e olho (figura 2), notamos que o goleiro Bruno é acusado pelo sumiço de 

Eliza. Vejamos a descrição do título e do olho, respectivamente: “Um ídolo sob suspeita”, 

“Bruno, o goleiro e capitão do Flamengo, é acusado pela polícia mineira do 

desaparecimento da mulher com quem teria um filho não reconhecido”. Como capitão do 

Flamengo, Bruno era o defensor do time. O atleta é reconhecido por suas habilidades em 

defender o gol, mas querendo defender sua vida, pode tê-la colocado em risco. Para Pena 

(2006, p. 89), “o herói sabe que com circunspecção, habilidade e compulsão é possível 

superar os maiores perigos e infortúnios. Já a celebridade aproveita-se do interesse da mídia 

pelas superficialidades e factóides que compõem suas atividades”. Pois, de acordo como a 

revista Época apresenta Bruno, ele é conhecido no país inteiro e era tratado como herói pela 

torcida flamenguista, sendo assim, utilizava sua imagem para se promover, mas esquecendo 

que qualquer pessoa pode cometer erros.  

 

               
Figura 2: Título e olho da primeira reportagem analisada (Edição 633, p. 82). 

 

No primeiro parágrafo da matéria, é relatado um pouco da vida de Bruno e de Eliza, 

desde crianças até a atualidade, seus sonhos e objetivos. O texto termina assim: “Os mundos 

de Eliza e Bruno se encontraram no que pode ter sido o fim da linha para ambos”. Isto é, 

para Bruno, o fim da carreira, além da prisão de alguns anos; para Eliza, a morte. No segundo 

parágrafo, notamos que já há um indício de espetacularização no tratamento do caso dos dois. 

Observe o trecho abaixo:  

 

O jogador, oficialmente casado, teve um romance com Eliza. Agora, é o 
principal suspeito do misterioso sumiço dela, desaparecida desde o início do 
mês passado. Eliza já o acusara de tê-la ameaçado de morte. Em 2009, 
registrou queixa contra o jogador na Delegacia Especial de Atendimento à 
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Mulher, no Rio de Janeiro. O capitão do time mais popular do país não 
queria assumir a paternidade e insistia que ela abortasse. (...) (Edição nº 633, 
página 82) 

 

De acordo com a revista Época, a ex-amante de Bruno já havia procurado a impressa 

para tornar pública sua gravidez, alegando que o pai fosse o goleiro. Notamos, que a revista 

Época mostra que, querendo ou não buscar a fama, o desejo de Eliza era ser modelo e 

promotora de eventos, porém, seus sonhos não foram completamente realizados. Além disso, 

percebemos que a revista Época nos direciona à leitura desta forma, interpretando os 

acontecimentos da sua maneira, e assim tornando-o os verdadeiros. Nas palavras de Pena 

(2006, p. 88): 

 

A valorização dos acontecimentos individuais é diretamente proporcional à 
capacidade desse indivíduo em roubar a cena, ou seja, em tornar-se 
celebridade. Aliás, as celebridades tornaram-se o pólo de identificação do 
consumidor-ator-espectador do espetáculo contemporâneo. São elas que 
catalizam a atenção e preenchem o imaginário do coletivo. (...) 

 

Com isso, percebemos que a revista Época, faz com que Eliza se torne uma pessoa , e 

com suas atitudes impondo sua própria valorização. Querendo conquistar seus direitos, como 

mãe de um filho, que segundo Época, Eliza diz ser do goleiro Bruno. Ele como um jogador 

famoso, tentava abafar os fatos, não deixando a moça divulgar a realidade.  

Nesta primeira parte da notícia, a revista Época traz uma foto de Bruno, do tamanho 

de uma página (figura 3), que esta enquadrada em primeiríssimo plano, pois mostra seu rosto 

e um pouco de seus ombros, nada mais. Ele está sério, e aparentemente pensativo. Também dá 

impressão de que o goleiro está com o olhar fixo em um ponto e quando passamos os olhos na 

imagem, aparentemente ele nos retorna o olhar. Talvez seja para nos tornar mais próximos ou 

fazer com que nós nos identifiquemos com algo. Sabemos que a foto e o texto fazem um 

conjunto, completam-se, para melhor compreensão do leitor. Para Camargo (2001, p. 231):  

 

Embora a fotografia tenha sido tradicionalmente entendida como uma 
representação do mundo, no âmbito do objeto noticioso, como estamos 
chamando ao fazer parte de uma estrutura significante maior, ela perde a 
função referencial e passa a dialogar com os outros elementos constitutivos 
do texto noticioso que, por sua vez, se configura como um todo de sentido 
para o qual concorrem diversas instâncias enunciativas capazes de produzir 
informação, manipular condutas e gerar opinião a respeito dos diversos 
assuntos que aborda no meio social em que vive. 
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Figura 3: Foto de Bruno, ocupando uma página inteira na reportagem (Edição 633, p. 83). 

 

Nas páginas 84 e 85, encontramos dois esquemas montados. Um deles (figura 4) é 

como um resumo, com as pessoas vinculadas ao sumiço de Eliza e o função de cada uma. 

Podemos dizer que este trecho, com titulação de “Os envolvidos”, é como um pequeno 

relatório individual. Nele, são mostradas fotografias de cada pessoa, por uma tática para o 

leitor conectar as imagens com os envolvidos no caso, mostrando quem é quem neste 

acontecimento. Trata-se de uma evidente estratégia de construção das personagens em Época, 

onde o veículo apresenta de fato, os indivíduos desta história real. As características 

abordadas e usadas para cada pessoa são adjetivos impostos pela revista Época. Ela que 

destaca este quadro supostamente com os representantes principais do caso Eliza 
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Samudio/Goleiro Bruno, ela utiliza a seguinte linha de apoio “Quem são as pessoas ligadas 

ao desaparecimento de Eliza e o papel de cada uma delas para esclarecer o mistério”. Com 

isso, incentivando seus leitores às suas próprias declarações.  

 

 
Figura 4: Quadro explicativo sobre as pessoas envolvidas no  
Caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno (Edição 633, p. 84-5). 

 

Em outro destaque da revista Época, há um esquema para melhor compreensão do 

leitor no caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno. Nele são mencionadas doze datas e a descrição 

do que aconteceu em cada um desses dias, uma seqüência dos fatos.  Já do lado direito da 

página 85, Época apresenta trechos de frases ditas por Bruno, Edson Moreira (delegado do 
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Departamento de Investigações de BH) e de Eliza. Cujo conteúdo desses fragmentos é o 

seguinte: 

 

 
Figura 5: Frases ditas por Bruno, Eliza e Edson Moreira (Edição 633, p. 85). 

 

Ao lermos as frases anteriores, percebemos que nas palavras atribuídas pela revista a 

Eliza há algumas expressões fortes. Como “bofetões na cara”, o uso de “bofetões”, notamos 

que a palavra é forte o suficiente para nos impressionar, pois poderiam ter sido usadas as 

palavras “tapa” ou “soco”, mas no caso não iria alarmar tanto o depoimento dado. Já “cara” é 

uma palavra que remete a animais e não a pessoas; talvez, mais uma vez, tenha sido um termo 

usado para chamar atenção de nós, leitores. No trecho “enfiou na minha cabeça”, o “enfiou”, 

trata-se de uma maneira bruta, ao invés de “colocou” ou “encostou”, palavras menos 
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impactantes, digamos assim. Estas palavras nos dão a impressão que o ocorrido foi algo 

agressivo, bruto. Remetendo um grande envolvimento dos acusados. 

Citamos então, o autor Böckelmann (apud SOUZA, 2002) e seus valores-notícia 

relacionados à tematização, tais como: “referência ao pessoal, ao privado e ao íntimo; 

violência, agressividade, dor, sucedâneos da dor (como provas de se estar sempre ameaçando 

e de o destino ser fatal)”. Com isso, nos referíamos ao ex-jogador Bruno, suas atitudes e seus 

dizeres. A revista Época apresenta a fala: “ainda vou rir disso tudo”, do goleiro, tentando 

mostrar que não havia envolvimento com o sumiço de Eliza.  

 Outras expressões utilizadas foram “você” e “sua”, em torno de duas vezes cada uma, 

referindo-se à família e amigas de Eliza. As palavras empregadas são classificadas como 

pronome de tratamento que remete a segunda pessoa e pronome possessivo. Novamente com 

ajuda de Böckelmann (apud SOUZA, 2002) e seus valores-notícia: “crises e sintomas de crise 

no sistema, pelo ângulo da contraposição entre a estabilidade e as ameaças, observação do 

extraordinário, do singular e do exótico, no sentido da distinção e confirmação do próprio, da 

existência de alternativas fictícias à vida cotidiana, da projeção cultural e da assimilação 

consumista”, tentamos compreender as expressões usadas. Segundo a revista Época, Bruno, 

vivia numa instabilidade em relação a sua ex-amante, fazia ameaças, parecia estar além da 

realidade, agindo de forma anormal, estabelecendo ordens as pessoas em sua volta. Também 

podemos pensar, com base nas estratégias de redação investidas no texto, que se toda esta 

situação fosse uma promessa: seria ou não cumprida de acordo com as atitudes de Eliza, como 

se ela fosse a responsável pelos últimos acontecimentos.  

Seguimos, então, para as últimas páginas deste primeiro exemplar (633) estudado, as 

de números 86 e 87. Elas apresentam três imagens. Uma traz o goleiro Bruno, com os braços 

erguidos, alegre, em frente ao gol, em um treino do Flamengo. A seguinte mostra o carro em 

que foi encontrado sangue; e a última foto exibe a casa do sítio em Esmeraldas, Minas Gerais, 

onde teria ocorrido o “sumiço” de Eliza.  As três fotografias (figura 6) juntas levam a seguinte 

legenda: “Sucesso Ameaçado”. E assim, Época age de forma opinativa, fazendo acusações 

indevidas, como se o “sucesso” estive mesmo “ameaçado” para o goleiro. Mas a revista como 

veículo de comunicação, deveria agir de maneira imparcial, deixando nas mãos dos leitores 

este julgamento. Segundo Camargo (2001, p. 237):  

 

Um dos elementos concorrentes e correlacionados à fotografia constitui-se 
das próprias legendas utilizadas como referência, para reforço, identificação, 
esclarecimento ou mesmo como meio de direcionar a leitura não só da 
imagem como também da matéria verbal a respeito do que a notícia trata. 
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Esta é uma estratégia de comunicação comum no campo da fotografia 
jornalística, o enunciatário é manipulado para ler a fotografia segundo 
ordenamentos e prioridades estabelecidas pelo enunciador; um outro saber é 
adicionado à imagem com a finalidade de tornar mais evidente sua presença 
ou função correlacionando-a com o todo. 

 

 
Figura 6: O goleiro Bruno, o carro encontrado com vestígios de sangue e  

seu sítio em Esmeraldas (Edição 633, p. 86 – 7). 
 

No final do primeiro parágrafo da página 86, encontramos trechos relacionados aos 

pais de Bruno, onde há o seguinte fragmento: “O pai reapareceu quando Bruno tinha 18 

anos, mas morreu dois anos depois. A verdadeira mãe voltou depois que o filho ficou famoso, 

mas os dois não se entenderam. Bruno jamais escondeu a mágoa. ‘Não consigo chamá-la de 

mãe. Minha mãe nunca me explicou por que me abandonou. Eu nunca abandonaria minhas 

filhas, mesmo se não tivesse dinheiro’, disse”. Bruno foi criado pela avó paterna. E, como 

vimos anteriormente, a revista Época caracteriza o goleiro como desamparado desde criança. 
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Nesta parte, observamos que há uma limitação de Bruno com seus familiares, uma angústia ao 

falar de seus pais. Sabemos que estas situações são emolduradas por Época, ela que destaca 

certos fatores e condiciona um direcionamento de leitura que facilite a relação dos leitores 

com os fatos primando por esse lado.  

Em algumas partes da reportagem, encontramos frases que falam sobre o 

comportamento de Bruno, atitudes no Flamengo, onde jogava e atos particulares. Entre estes 

fragmentos há os seguintes: “O jogador é um obstinado. Quase sempre o primeiro a chegar e 

o último a sair dos treinos. Depois que o trabalho acaba, fica sozinho treinando cobranças de 

falta – já fez quatro gols assim. É um líder do grupo. Não tem muitos amigos, mas costuma 

abrigar os mais chegados em sua casa, condomínio da Barra da Tijuca.”, “ Dragão tatuado 

nas costas, Bruno já brigou com outros jogadores, técnicos e torcedores.”. (Edição 633, p. 

86). De acordo com a revista Época, notamos que, aparentemente Bruno tinha sim uma vida 

normal, um atleta digno de seus compromissos profissionais, mas que na vida pessoal não 

representava muito bem. Já tinha resquícios em desentendimentos com outros jogadores e 

torcedores. Que o ex-atleta realmente era um jogador dedicado e honrava com seus afazeres, 

suas obrigações como um capitão, valorizava sua titulação de líder de um grande grupo.   

Outro trecho da reportagem busca explicar as ações do goleiro:  

 

O psiquiatra forense Guido Palomba diz que pessoas de personalidade 
agressiva reagem às provocações de forma desproporcional. Nas situações 
em que os agressivos são provocados, ocorre o que Palomba chama de 
disritmia cerebral: agem de forma impulsiva, sem pensar e sem medir as 
conseqüências. ‘Num primeiro momento, a pessoa só pensa em resolver seu 
‘problema’. Quem tem pavio curto não tem discernimento (Edição 633, p. 
86-7). 

 

Encontramos mais fragmentos, de atitudes de Bruno, como o conteúdo a seguir:  

 

Sua lista de confusões é tão extensa – ou maior – quanto a de títulos. Em 
2005, [Bruno] saiu no tapa com um torcedor do Cruzeiro e outro do Atlético, 
em Minas, na porta de uma escola. Um ano depois, um de seus carros foi 
apreendido por participar de um pega. Bruno reagiu e bateu nos policiais. 
Foi condenado a pagar 30 cestas básicas. Em 2008, foi acusado de espancar 
um torcedor numa churrascaria no Rio. No mesmo ano, foi acusado de bater 
em prostitutas em seu sítio com os jogadores Marcinho e Diego Tardelli. Ao 
comentar uma briga de Adriano com a namorada, Bruno deixou muita gente 
indignada com a pergunta: ‘Qual de vocês nunca saiu na mão com a 
mulher?’. Declarações como essa podem demonstrar a falta de 
discernimento do goleiro (Edição 633, p. 87).  
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Segundo a revista Época, as citações a cima são situações que aconteceram com o ex-

atleta, mostrando sua reação nervosa e agressiva as demais pessoas. Expressões usadas como: 

“ lista de confusões é tão extensa – ou maior – quanto a de títulos”, “saiu no tapa”,” reagiu e 

bateu”, “foi acusado de espancar”, “, foi acusado de bater”, “deixou muita gente indignada 

com a pergunta: ‘Qual de vocês nunca saiu na mão com a mulher?” e “falta de 

discernimento do goleiro” . Seu histórico de relações anti-sociais não é breve, notamos que, 

Bruno tem uma mania de poder, remetendo ser o imbatível, o líder não só do Flamengo, mas 

sim de todos que podem estar na sua volta. Como se todas estas atitudes fossem normais, 

como se agir dessa forma fosse natural, e os outros que o respeitem. Relacionamos então, 

estes trechos usados a cima, com alguns dos valores-notícia de Böckelmann (apud SOUZA, 

2002): “referência ao pessoal, privado e ao íntimo; sintomas de exercício do poder político; 

perspectiva da competição como luta, com conotações afetivas de competência, de status e de 

rivalidade pessoal”.  

Após a leitura, entendemos que a revista busca mostrar que Bruno queria sempre ser o 

melhor e alcançar as vitórias, não importando o valor dos resultados. Seu principal objetivo 

era ser um campeão. Nas palavras de Debord (2003, p. 34), observamos o lado crítico dos 

acontecimentos, acima citados: 

 

O espetáculo é uma permanente guerra do ópio para confundir bem com 
mercadoria; satisfação com sobrevivência, regulando tudo segundo as suas 
próprias leis. Se o consumo da sobrevivência é algo que deve crescer 
sempre, é porque a privação nunca deve ser contida. E se ele não é contido, 
nem estancado, é porque ele não está para além da privação, é a própria 
privação enriquecida.  

 

Com isso, de acordo com a revista Época, compreendemos que, o ex-atleta tinha suas 

próprias normas, não se importando com o resto das pessoas. Suas atitudes não tinham 

limites, agia como queria, não pensando como um líder do time.  

Em outro quadro explicativo desta edição 633, temos o título “o que falta esclarecer” 

no caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno. São pontos que ainda não tinham respostas na semana 

da veiculação da revista, isto é, na semana de 5 de junho de 2010. Na figura 7 abaixo, o 

conteúdo do quadro:  
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Figura 7: Quadro explicativo, do que ainda faltava ter respostas (Edição 633, p. 87). 

 

No último parágrafo desta reportagem analisada, há adjetivos atribuídos pela própria 

Época a Bruno. Os lados bons e ruins do goleiro. Cujo conteúdo é o seguinte: “São muitos os 

Brunos. O menino favelado e o adulto rico. O abandonado e o idolatrado. O popular e o de 

poucos amigos. O pai dedicado e o que abandona o suposto filho. O que acolhe os amigos e o 

que intimida a namorada. Inocente ou culpado, Bruno jamais será o Bruno que foi. Seus fãs 

torcem para que, entre esses muitos Brunos, não exista um assassino”. São expressões que 

caracterizam situações que o ex-atleta já vivenciou, de acordo com a revista. Para Debord 

(2003, p. 158): 

 

O desvio é o contrário da citação. A autoridade teórica sempre é falsificada 
no momento em que ela se torna citação; fragmento arrancado do seu 
contexto, do seu movimento, e, finalmente, de sua época, enquanto 
referência global e opção precisa que ela constitua no interior desta 
referência. O desvio é a linguagem fluida da anti-ideologia. Ele aparece na 
comunicação sem garantir nada por si mesmo e definitivamente. Ele é a 
linguagem que nenhuma referência antiga e supracrítica pode confirmar. É a 
sua própria coerência, para consigo e para com os fatos praticáveis, que 
procura confirmar. O desvio não funda a sua casa sobre nada externo à sua 
própria verdade enquanto crítica presente. 
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Analisamos então, as abordagens feitas por Época, suas representações e atribuições 

ao caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno. Que surgem explicitamente na reportagem desta 

edição 633, como observamos no trecho citado no parágrafo a cima. Expressões que 

adjetivam o ex-atleta e expondo as opiniões dos fãs, desta forma: “Seus fãs torcem para que, 

entre esses muitos Brunos, não exista um assassino”. Além disso, temos as caracterizações 

que a revista Época menciona ao goleiro e assim, nos ajudando nas tematizações produzidas 

pela mesma.  

 

3.2  Edição 634 

 

Partimos então, para nosso segundo exemplar analisado, de número 634, do dia 12 de 

julho de 2010. O caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno é a reportagem principal (figura 8). Desta 

vez, a revista Época tem um fundo preto, isso nos transmite um pensamento de fim, escuridão, 

solidão. E ainda, há duas fotos de Bruno, detalhe, que estas imagens foram fotografadas pela 

polícia, quando o goleiro foi preso. Segundo Debord (2003, p. 13): “Toda a vida das 

sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma 

imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da 

representação”.  

A capa da revista mencionada acima causa a impressão de que Bruno foi realmente 

condenado, as fotos são marcantes, pois não é de hoje que, ao falarmos de presos, nos vem 

aquela imagem à mente: fotos dos condenados segurando uma plaquinha com seu número de 

presidiário. Isso se tornou um arquétipo social. E o título pelo qual Época optou é forte, 

“ Indefensável”, talvez, uma condenação feita pela própria revista. Além disso, uma linha de 

apoio marcante, “As novas confissões e os detalhes macabros do crime que chocou o Brasil e 

levou um ídolo do futebol para a cadeia”, neste ponto, podemos relembrar os valores-notícia 

argumentado anteriormente neste trabalho. “Crises e sintomas de crise no sistema, pelo 

ângulo da contraposição entre a estabilidade e as ameaças”, é uma opção que Böckelmann 

(apud SOUZA, 2002) nos dá para argumentar sobre o relato.  

Segundo Camargo (2001, p. 236) “uma estratégia comum, quando se utilizam 

fotografias na edição, é a de fazer valer a especularidade fotográfica em busca da criação de 

efeitos de iconicidade”. São representações passadas pelo fotógrafo, nos passando imagens da 

realidade. Fazendo com que, possamos criar uma imagem fictícia, pois esta no papel, mas por 

outro lado, o real, pois o acontecimento é verdadeiro. E ainda, “posição e dimensão da 
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fotografia significam mais do que podemos imaginar em termos de estratégia jornalística”. 

(ibidem, p. 237) 

 

 
Figura 8: Capa da revista Época, edição 634. 

 

Época apresenta cinco manchetes na capa, sendo duas do caso estudado. Percebemos 

uma ligação entre o caso de Eliza Samudio com uma mulher traída, as duas tiveram 

repercussão da mídia e obtiveram transformações em suas vidas. Outra manchete diz que “os 

jovens estão mais endividados”, então conectamos ao goleiro Bruno, pois o dinheiro pode 

modificar a vida das pessoas, ajudando ou arruinando. Uma pessoa pobre, que com o passar 

dos dias começa a receber um salário imenso, pode não ter maturidade o suficiente para 

manter a dignidade, ou gastar mais do que seu salário. Há uma combinação com “crescimento 
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da propriedade, das receitas e das posses e enriquecimento”, um dos valores-notícia adotados 

por Böckelmann (apud SOUZA, 2002). 

O que nos prende a atenção nesta capa é a seguinte manchete: ‘Já tá feito, cara. O 

tormento acabou’, disse Bruno, segundo depoimento obtido com exclusividade por Época. 

Esta expressão utilizada por Bruno, conforme revista Época, é bem marcante. Se o ex-atleta 

realmente falou o que foi divulgado, faz com que pensamos, que ele sentiu um alívio ao se 

livrar de “um problema”, que no caso seria a sua ex-amante, Eliza Samudio. De acordo com 

Debord (2003, p. 16): “o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida 

humana, socialmente falando, como simples aparência. Mas a crítica que atinge a verdade do 

espetáculo descobre-o como a negação visível da vida; uma negação da vida que se tornou 

visível”. No entanto, compreendemos, segundo a revista Época, que o caso se tornou público, 

que os meios de comunicação estavam divulgando quase que diariamente os acontecimentos, 

e nada mais era invisível.  

Seguindo para o interior da revista, a reportagem é localizada na editoria “sociedade”, 

classificada na subeditoria “crime”. Nesta edição, encontramos a maior reportagem entre as 

três estudadas. Ela começa na página 78, finalizando na 88. O mesmo título de capa é 

empregado para a reportagem principal, mas ele se destaca pelo tamanho e por novas fotos 

noticiadas (figura 9). A linha de apoio é semelhante ao da capa, mas com trocas de algumas 

palavras, note: “As confissões e os detalhes macabros do crime que chocou o Brasil – e levou 

para a cadeia o goleiro Bruno, antigo ídolo da torcida do Flamengo”.  

 

 
Figura 9: Fotos, título e linha de apoio da reportagem (Edição 634, p. 78-9 / imagem reproduzida). 
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As palavras da empregada doméstica de Bruno, a forma como ele deixou a delegacia, 

semelhante a uma cena de novela, onde os episódios são planejados e assim realizados, 

seguindo um roteiro, tornando ou não algo dramático ou/e espetacular. Na descrição da revista 

percebemos o momento constrangedor, pois o ex-atleta é xingado aos gritos pelo povo na rua, 

como forma de protesto e revolta de alguns, mas as imagens pela mídia televisiva marcam 

ainda mais. A seguir, cujo conteúdo deste primeiro parágrafo:  

 

“Vacilão, você tinha tudo!” As palavras da empregada doméstica Clécia 
Azevedo, de 34 anos, destoavam dos gritos de “assassino” e “matador”, 
desferidos pela multidão que cercava a delegacia. Os poucos passos do 
goleiro Bruno entre a porta de saída e o carro que o levaria à penitenciária de 
Bangu 2, na tarde da última quinta-feira, foram seguidos por uns 100 
jornalistas e curiosos. Muitos estudantes, ainda em uniformes escolares, 
gente que passava por ali e desocupados com camisas de times rivais do 
Flamengo – todos queiram ver de perto o homem que nasceu podre e virou 
ídolo, rico e famoso, para depois pôr tudo a perder (Edição 634, p. 78). 

 

Além de todos os acontecimentos, atitudes e frases ditas pelo ex-atleta, ele continuou 

na mídia. Na citação a cima, da revista Época, Bruno é chamado de “assassino” e de 

“matador”, palavras fortes e expressivas, que definem uma negatividade ao goleiro, uma 

negação pelas pessoas que acompanharam sua prisão. Conforme Debord (2003, p. 19) as 

coisas não são tão fáceis assim: 

 

Onde o mundo real se converte em simples imagens, estas simples imagens 
tornam-se seres reais e motivações eficientes típicas de um comportamento 
hipnótico. O espetáculo, como tendência para fazer ver por diferentes 
mediações especializadas o mundo que já não PE diretamente apreensível, 
encontra normalmente na visão o sentido humano privilegiado que noutras 
épocas foi o tato; a visão. O sentido mais abstrato, e o mais mistificável, 
corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. Mas o espetáculo 
não é identificável ao simples olhar, mesmo combinado com o ouvido. Ele é 
o que escapa à atividade dos homens, à reconsideração e à correção da sua 
obra. É o contrário do diálogo. Em toda a parte onde há representação 
independente, o espetáculo reconstitui-se.  

 

A revista Época, no início do segundo parágrafo, utiliza o seguinte trecho: “De herói 

da torcida, Bruno virou um monstro. A frieza que fez a glória de Bruno em campo chocou o 

país fora dele.”. Sim, certamente os brasileiros ficaram chocados, pela maneira que o caso foi 

transmitido na mídia. Mas, referindo-se ao segmento abordado à cima, lembramos novamente 

dos valores-notícia apresentados por Souza (2002): “referência ao pessoal, ao privado e ao 
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íntimo, sintomas de êxito pessoal, novidade”. Outra vez, a revista adjetivou o ex-atleta. 

Talvez seja uma característica da Época, pois há algumas situações em que as personagens 

deste caso analisado são mencionadas com adjetivos.  

Neste exemplar, encontramos outras estratégias textuais da revista Época, pois ela 

apresenta atitudes brutas que teriam feito com Eliza, um crime planejado e muito bem 

pensado, aliás, com expectativas de não serem descobertos, cujo conteúdo se encontra a 

seguir:  

 

De acordo com a versão dos fatos que emerge dos depoimentos divulgados 
pela polícia, porém, Bruno teria sido o mandante de um crime bárbaro. Sua 
ex-amante Eliza Samudio, mãe de um filho que ele se recusava a reconhecer, 
teria sido seqüestrada, mantida em cárcere privado, torturada, assassinada, e 
– o integrante mais macabro – seu corpo esquartejado teria sido entregue a 
cães de raça rottweiller para ser devorado e depois encoberto por uma 
camada de concreto (Edição 634, p. 80). 

 

De acordo com a citação anterior, os fatos apresentados são impressionantes. Com 

atitudes cruéis, fazendo com que os envolvidos se livrassem rapidamente do corpo de Eliza. 

Mas, esta é uma novidade e segundo Pena (2006, p. 41): “não só a novidade e atualidade são 

conceitos diferentes como só podem ser entendidos por meio de contextualizações e 

gradações. E as mais importantes são a intensidade e a imprevisibilidade, sob a perspectiva da 

recepção”. Em outras palavras, o que é novidade para você, pode não ser para outra pessoa e 

assim por diante.  

No entanto, as expressões utilizadas por Época no trecho relatado anteriormente, nos 

passam a ideia de crueldade, pessoas desumanas.  Outra vez, citamos Böckelmann (apud 

SOUZA, 2002) e seus valores-notícia: “distinção entre normalidade e anormalidade, acordo e 

discrepância, relativamente à orientação da cultura individual e à sua valorização; violência, 

agressividade, dor, sucedâneos da dor (como provas de se estar sempre ameaçado e de o 

destino ser fatal); crises e sintomas de crise no sistema, pelo ângulo da contraposição entre a 

estabilidade e as ameaças”. Já conforme Debord (2002, p. 162): “o espetáculo é, 

materialmente a expressão da separação e do afastamento entre o homem e o homem”. 

Um detalhe importante nesta edição, é que entre as páginas 80 e 85 há uma 

representação do caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno. No rodapé dessas laudas, observamos a 

“Anatomia do caso”, onde “os lances que marcaram o relacionamento de Bruno e Eliza, do 

namoro ao sumiço da moça e a prisão do goleiro como suspeito de seqüestro e envolvimento 

no assassinato”, é descrito. Nesta parte encontramos fotos e descrições datadas (figura 10). 
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Algo bem minucioso, detalhado, que ao chegarmos nas páginas onde há esta linha do tempo, 

nosso olhar vai diretamente para este artefato, pois são diagramadas com um fundo em 

amarelo, tornando-se mais atraente.  

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Linha do tempo que mostra toda a trajetória do caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno  

(Edição 634, p. 80-5 / imagem reproduzida). 
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Figura 10 (continuação): Linha do tempo que mostra toda a trajetória do caso Eliza Samudio/Goleiro  

Bruno (Edição 634, p. 80-5 / imagem reproduzida). 
 

Esta “Anatomia do caso” como é apontado por Época, obviamente, foi abordado para 

melhor compreensão dos leitores, para aqueles que não estavam acompanhando o caso, mas 

que, com este exemplar, comece a entender tudo o que já aconteceu. Dando uma objetividade 

aos fatos mais marcantes. Para Pena (2006, p.52): 

 

A metáfora usada por Tuchman é clássica: “os jornalistas invocam a sua 
objetividade quase do mesmo modo que um camponês mediterrâneo põe um 
colar de alhos à volta do pescoço para afastar os espíritos malignos”. Além 
da apresentação de possibilidades conflituosas, os profissionais da imprensa 
usam outras três estratégias para formar o próprio “colar de alhos”: o uso 
judicioso das aspas, a apresentação de provas auxiliares e a própria 
apresentação de notícia na forma de pirâmide invertida, com a utilização do 
lide. 

 

Além disso, este quadro representado por Época é uma maneira de a revista expor seus 

conceitos, pois ela que configura os acontecimentos apresentados. Como já havíamos dito, a 

revista é um veículo que não consegue divulgar notícias do dia, e sim, acontecimentos já 

abordados por outros veículos de comunicação, pois no caso de Época, episódios de uma 

semana anterior. Portanto, Sodré (1972, p. 55) afirma que: 

 

A fotografia de revista joga também, assim, com a diferença de tempo entre 
o primeiro anúncio do fato e a data de publicação da revista, Como o leitor já 
conhece provavelmente as linhas gerais da história, resta à revista tecer uma 
trama à guisa de pano de fundo em que sobressaem o lago humano e 
anedótico do fato ou então aprofundar psicossociologicamente o tema.  

 

Percebemos que a revista de número 634 seja uma das mais importantes para nosso 

estudo, pois em meio a suas páginas também nos deparamos com “As contradições nos 

depoimentos”, em que “Época teve acesso ao depoimento dado à polícia por Sérgio Rosa 

Sales, o Camelo, primo de Bruno acusado de participar do seqüestro de Eliza. Algumas de 

suas afirmações contradizem o menor J., que confessou ter parte no crime”. Numa linguagem 
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bem formal, os depoimentos são apresentados pela revista Época, abaixo as figuras 11 e 12 

mostram o conteúdo.  

 

 
Figura 11: Dois trechos apresentados por Época, mostrando os depoimentos de  

Sérgio Rosa Sales e J. (Edição 634, p. 80). 
 

Analisamos então, que há uma controvérsia nos depoimentos dos suspeitos Sérgio 

Rosa Sales e J.. Aparentemente um quer colocar a culpa no outro, e ninguém quer sofrer as 

conseqüências do sumiço da moça. Por outro lado, a revista Época comunica que todos 

parecem ser culpados e nenhum quer levar a culpa sozinho. Na segunda parte do depoimento 

de J., quando diz “Que Bruno disse que já tinha acontecido uma m... da primeira vez e que 

não queira que o problema se repetisse com Eliza (...)” , neste caso nos passa uma ideia que 

algo parecido já havia acontecido, só que outra pessoa.  
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Figura 12: A outra parte dos depoimentos anexados à Época (Edição 634, p. 81). 

 

Outra vez percebemos que os fragmentos dos depoimentos passam um sentimento de 

culpa e ao mesmo tempo os acusados pretendem se livrar do problema criado, no caso, o 

desaparecimento de Eliza Samudio. Algumas das expressões usadas pelos declarantes, 

aprofundamos nos próximos parágrafos.  
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Conforme a revista Época descreve, não sabemos ao certo quem está sendo 

verdadeiro, é complicado imaginar os tais fatos sendo executados como nas descrições. Mas 

não podemos esquecer que todos os meios de comunicação agem de forma planejada, desde 

suas pautas até suas diagramações. Com isso, já desejando uma grande circulação dos seus 

exemplares. Para Sodré (1972, p.53) “mais do que nunca, a cultura de massa do século XX 

prepara a linguagem para ser vendida, com o mesmo cuidado da fabricação da mercadoria. O 

discurso comercial tem de se investir das formas privilegiadas pelo século: a rapidez, a 

facilidade, a brevidade”.  

A classificação e variedade dos valores-notícia que Böckelmann (apud SOUZA, 2002) 

cita, nos ajudam a analisar melhor os conteúdos apresentados nas figuras a cima. Uma espécie 

de resumo para descrever os aspectos apresentados. Contextualizando as ideias do autor, é 

possível relacionar com os depoimentos todos os valores-notícia mencionados na metodologia 

deste trabalho. No texto complementar da revista Época ao lado dos depoimentos, há maior 

descrição dos fatos e uma explicação de cada depoimento dos envolvidos.  

No decorrer da reportagem, encontramos uma parte das explicações dos depoimentos a 

cima apresentado. E uma conversa entre Bruno, Sérgio e J.. Cujo diálogo está a seguir:  

 

(...) Na volta, ainda segundo seu relato [de Sérgio], teria ocorrido o seguinte 
diálogo: 
- Cadê a menina e a criança? – perguntou Sérgio. 
- Quer saber mesmo? – disse Bruno. 
- Ela já era – interrompeu J.  
- Acabou esse tormento – disse Bruno. 
- Cara, não era melhor você ter resolvido isso na justiça? – perguntou Sérgio. 
- Já tá feito, cara – afirmou o goleiro (Edição 634, p. 82). 
 

Na seqüência o restante do parágrafo observado: 

 

Bruno em seguida teria chorado e dito estar arrependido e preparado para as 
conseqüências. Ainda de acordo com Sérgio, o grupo encontrou o ex-policial 
numa estrada. Ele os teria acompanhado de moto até sua casa, onde Eliza 
seria morta. Já prevendo uma nova sessão de tortura, ela teria suplicado: “Eu 
não agüento mais apanhar”. O ex-policial então teria respondido: “Você não 
vai mais apanhar, você vai morrer”. Aparecido teria perguntado a Eliza se 
ela usava drogas e pegado sua mão para cheirar, com o pretexto de conferir 
se havia vestígios de maconha, torcido o braço dela, amarrado suas mãos 
pata trás e lhe dado uma gravata. Eliza teria morrido estrangulada. No chão, 
Macarrão teria chutado o corpo (Edição 634, p. 82). 
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De acordo com a revista Época, os acusados agem de maneira severa, como se não 

houvesse outra forma de solucionar o problema. Neste caso, o problema apresentado seria a 

moça Eliza e seu filho, supostamente do goleiro Bruno. As expressões usadas por Época “eu 

não agüento mais apanhar” e “você não vai mais apanhar, você vai morrer”, foram 

estratégias usadas para prender a atenção do leitor em seus textos, para que ele fosse até o 

final da reportagem, com traços de espetacularização do caso. Portanto, citamos Debord 

(2002, p. 126) que argumenta de tal forma:  

 

Como outro aspecto da deficiência da vida histórica geral, a vida individual 
não tem ainda história. Os pseudo-acontecimentos que se amontoam na 
dramatização espetacular não foram vividos pelos que deles são informados 
e, além disso, perdem-se na inflação da sua substituição precipitada a cada 
pulsão da maquinaria espetacular. Por outro lado, o que foi realmente vivido 
está sem relação com o tempo irreversível oficial da sociedade e em 
oposição direta ao ritmo pseudocíclico do subproduto consumível desse 
tempo. Este vivido individual da vida quotidiana separada permanece sem 
linguagem, sem conceito, sem acesso crítico ao seu próprio passado, que não 
está consignado em nenhum lado. Ele não se comunica. Está 
incompreendido e esquecido em proveito da falsa memória espetacular do 
não-memorável.  

 

Desta forma, entendemos que há um planejamento de Época, em utilizar certas 

expressões citadas, que seriam ditas pelas pessoas envolvidas no caso Eliza Samudio/Goleiro 

Bruno. Observamos então, que são fatos que transmitem um drama espetacular, no entanto, 

totalmente real, conforme as abordagens da revista Época. 

Nesta mesma página (p. 82) há uma foto de Eliza (figura 13). A imagem foi feita em 

plano americano, ou seja, é exibida até sua cintura, a mostra sentada, com uma blusa bem 

decotada preta, aparece uma parte do sutiã e com cabelos soltos. Esta fotografia apresenta a 

ex-amante de Bruno bem sensual, com um olhar cativante e seu jeito sonhador, lembra 

também uma moça humilde. A legenda traz a frase a seguir: “Entre a vida e a morte – Eliza, 

em foto de agosto, grávida de três meses. Ela cobrava ajuda do pai de seu filho”. Segundo 

Camargo (2001, p. 238):  

 

De modo geral, tanto em jornais como em revistas, as fotografias funcionam, 
muitas vezes, como âncoras de sentido para o texto verbal que está em 
discussão. Neste caso, elas têm uma autonomia relativa. Se nos prendermos 
exclusivamente ao texto fotográfico, a informação é prejudicada e o sentido 
é incompleto, há uma simbiose entre o texto verbal e texto fotográfico do 
qual a mídia jornalística não pode prescindir. (...) O uso de fotografias como 
âncoras de sentido comum e muitas vezes são utilizadas exclusivamente 
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como atrativo visual sem relacionar-se necessariamente a qualquer matéria 
naquele espaço.  

 

 
Figura 13: Foto de Eliza (Edição 634, p. 82-3). 

 

Nesta parte da reportagem, encontramos um texto mais limitado a Eliza Samudio, e 

que podemos enquadrar como uma “reportagem do perfil”, Pena (2006, p. 77) cita João de 

Deus Corrêa, que define esta contextualização da seguinte maneira: “procura apresentar a 

imagem psicológica de alguém, a partir de depoimentos do próprio, assim como de familiares, 

amigos, subordinados e superiores dessa pessoa”. Podemos unir esta definição ao goleiro 
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Bruno, pois todo o processo do nosso estudo é baseado em acontecimentos ligados a ele e 

pessoas conectadas a ele.  

Ainda na edição 634, página 83, inicia um texto especificamente relacionado a Eliza 

Samudio. Ela é citada por Época como “A vítima” e a matéria é titulada como “O fim dos 

sonhos”.   Nas representações feitas por Época, aparentemente Eliza queria se dar bem na 

vida, sonhava em ser modelo e trabalhou como atriz pornô. Sua história de vida foi relatada 

como conturbada, de acordo com Época, a moça foi abandonada pela mãe aos seis meses e 

criada pelo pai, Eliza chegou a morar com a mãe, mas não deu certo e voltou para casa do pai. 

Época enfatiza a vida de Eliza de forma humilde, uma moça em busca de seus sonhos, 

sem pensar muito nas conseqüências, mas conquistando seus objetivos. A moça então, foi 

“ tentar a sorte” em São Paulo. Segundo a revista Época, Eliza chegou na cidade e “tentou 

virar modelo. Fez book, mas só conseguiu trabalhar como recepcionista de eventos. Nos 

eventos esportivos, começou a conhecer gente no mundo da bola: empresários, atletas, 

assessores”. E então, o meio futebolístico começou a fazer parte da sua vida. Ainda é descrito 

nesta edição, que “com muitos sonhos e pouco dinheiro, [Eliza] acabou aceitando um convite 

para atuar em filmes pornográficos”.  

Esta conexão feita pela revista Época foi em busca de uma construção a personagem 

Eliza, apresentando-a como uma mulher vivida e determinada. Mesmo com problemas 

familiares, ela não desistiu e foi atrás do seu bem estar de vida. Conquistando seu espaço no 

meio midiático. O último parágrafo da reportagem sobre Eliza Samudio, relata como ela 

conheceu o ex-atleta Bruno e também sua ilusão com o meio futebolístico. Cujo mostra o 

conteúdo abaixo: 

 

Eliza parecia deslumbrada com o mundo de fama e dinheiro de uma corriola 
do futebol. Numa entrevista ao jornal Extra, depois de afirmar que estava 
grávida do goleiro Bruno, mostrou fotografias com vários jogadores.  Mas 
não se considerava Maria Chuteira. Dizia que eles corriam atrás dela, e não 
ao contrário. Tampouco negava freqüentar festas devassas. Numa delas, 
conheceu Bruno. Teria sido interesse à primeira vista. O goleiro chegou, 
olhou em volta e disse: “Eu quero aquela lá” – apontando para Eliza. Depois 
ela contaria a amigas que engravidou naquele mesmo dia. A nova vida que 
ela carregava na barriga marcava o início de sua morte (Edição 634, p. 83). 

 

A partir da reportagem, percebemos que Eliza se relacionava com jogadores de 

futebol, e que Bruno não foi o primeiro atleta com quem ela se envolveu. As revelações 

abordadas por Época, apresentam que o objetivo de Eliza era tirar qualquer vantagem das 

pessoas que conhecia, até mesmo engravidando para garantir uma boa qualidade de vida. 
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Também, Época apresentou conclusões próprias, quando citou esta frase: “A nova vida que 

ela carregava na barriga marcava o início de sua morte”, mesmo sem saber se de fato Eliza 

realmente foi morta e se o motivo foi sua gravidez. Para Koff (2003, p. 16): “trata-se da ideia 

de que, ao nos defrontarmos com a realidade, produzimos interpretações a seu respeito. Todas 

estas representações são decisivas para o modo como interiorizamos o mundo”.  

Sendo assim, Sodré (1972, p. 53) afirma outras posições: “o texto pode perder a 

objetividade quando é posto a serviço de opiniões particulares, preferências pessoais ou ainda 

submetido a censuras (...)”. Assim, os meios de comunicação se tornariam parciais em suas 

reportagens. 

Ao abrirmos a página 84 e 85, logo, vimos uma fotografia (figura 14), onde está Bruno 

vestido de presidiário, com policiais ao seu redor e uma multidão nas suas costas. A imagem 

está enquadrada em um plano conjunto, onde podemos reconhecer os personagens e o 

ambiente em que se encontram. Observamos que o povo atrás do goleiro são os curiosos e a 

imprensa. Notamos também que algumas das pessoas estão com os braços erguidos e outros 

com a mão na boca, consequentemente, lembramos do fato descrito pela revista Época, no 

início desta edição 634, na primeira página da reportagem, da multidão gritando “assassino” e 

“matador”.  

 

 
Figura 14: Bruno ao chegar na Delegacia, algemado (Edição 634, p. 84-5). 
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Sabemos da importância da fotografia para o jornalismo impresso, tanto em revistas 

como jornais, a imagem procura anunciar ou/e complementar o texto jornalístico. A 

compreensão do leitor é um dos principais objetivos ao construir uma reportagem ou ao 

fotografar certas cenas. Nas palavras de Camargo (2001, p. 246-7): 

 

É aceitável que os veículos de imprensa se utilizem delas [as fotografias] 
como presenças efetivas para dar credibilidade à informação. Neste caso a 
credibilidade da fotografia é transferida ao texto jornalístico como um todo e 
não só à imagem fotográfica, é deste modo estamos colocando esta presença 
da fotografia como uma âncora de sentido eficiente.  

 

Neste sentido de “âncora” a imagem realiza a função de apresentar o assunto em 

questão, para que o leitor se torne mais familiar com a reportagem oferecida. E ainda, mas 

palavras de Sodré (1972, p. 54) a fotografia de revista “investe-se, assim, da mesma função do 

lead (abertura da matéria) no texto jornalístico tradicional, que é a de resumir a história antes 

de passar aos detalhes”. Fazendo com que o ledor consiga compreender do que se trata a 

notícia, sem precisar acompanhar todo o texto, somente analisando a figura. 

No decorrer da matéria, da página 84-5, nos deparamos com uma análise psiquiátrica 

referente às atitudes do goleiro Bruno. Há discussões sobre o fato de o ex-atleta ter colocado 

tudo a perder na sua vida, sobre os motivos para suas atitudes saírem do controle, e ainda 

sobre o porquê de seus envolvimentos com violências físicas. Em dois trechos a seguir, 

segundo Época, as explicações dos psiquiatras:  

 

(...) suas ações nas últimas semanas, depois que o desaparecimento da ex-
amante se tornou público, têm fortes componentes do distúrbio de 
comportamento antissocial, mais conhecido como psicopatia. A principal 
característica dos psicopatas é a falta de empatia – a capacidade de sentir a 
dor dos outros, de solidarizar-se. ‘O psicopata não tem remorso, preocupa-se 
apenas com seu próprio bem estar. E não tem qualquer problema em livrar-
se de alguém que o incomoda, que acaba com seu conforto’, diz o chefe da 
Psiquiatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, Fábio Barbirato. ‘Ele já estava 
envolvido em agressões a mulheres, incluindo a própria Eliza’. A frieza de 
Bruno ao aparecer sorrindo e dizendo que nada sabia sobre o caso seria um 
indício de psicopatia.  
Mas outro ingrediente tornou suas supostas ações ainda mais monstruosas: o 
fato de ele ser um vencedor. Autor de defesas importantes, que valeram 
títulos do maior time do Brasil, além de gols de falta memoráveis; de origem 
humilde, passou a ganhar um salário milionário; adorado por adultos e 
crianças, que disputavam no comércio a camisa do goleiro tanto quanto a de 
atacantes do time rubro-negro, Bruno sentia-se acima do bem e do mal. ‘A 
possibilidade de ser pego, de perder, certamente não fazia parte de suas 
perspectivas’, diz o psiquiatra Luiz Alberto Py. A certeza da impunidade 
apareceu numa frase atribuída a Bruno depois que ele teria seqüestrado Eliza 
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pela primeira vez, em outubro do ano passado. Segundo ela, Bruno teria dito: 
‘Se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, ninguém vai descobrir. Nada 
vai me acontecer porque eu sou o Bruno, do Flamengo’ (Edição 634, p. 84-
5). 
 

A partir das atitudes do ex-atleta, a revista Época mostra diagnósticos relacionados a 

Bruno. Ela também faz afirmativas de que o goleiro poderia ser doente, tal como: “A frieza de 

Bruno ao aparecer sorrindo e dizendo que nada sabia sobre o caso seria um indício de 

psicopatia”. Em outro trecho Época mostra que Bruno se sentia maior que tudo, “a 

possibilidade de ser pego, de perder, certamente não fazia parte de suas perspectivas” e “se 

eu te matar e te jogar em qualquer lugar, ninguém vai descobrir. Nada vai me acontecer 

porque eu sou o Bruno, do Flamengo”. Expressões em que Época relata o quanto o goleiro se 

achava invencível e que o “vencer” era sua única opção.  

Ainda sobre as atitudes do ex-atleta, sobre sua família é relatado um histórico de casos 

de violência. Em um trecho da reportagem, encontramos acontecimentos que envolvem os 

familiares de Bruno, cujo conteúdo está abaixo:  

 

Sua mãe, Sandra Cássia de Souza, de 43 anos, é acusada de tentativa de 
homicídio. Em 1996, ela deu cinco tiros numa amiga, em Rondônia – e não 
acertou nenhum. Sandra também é investigada por grilagem de terra. O pai 
de Bruno, Maurílio Fernandes, morto há oito anos, foi acusado de furto. Sua 
prisão foi pedida setes vezes. Seu irmão, Rodrigo Fernandes, foi preso há 
dois anos por roubo em Teresina (Edição 634, p. 86). 

 

Percebemos então, neste trecho veiculado na revista Época, que os parentes do goleiro 

tinham questões a serem resolvidas no departamento policial. Que de fato a revista optou por 

divulgar, fazendo afirmações, como no próximo fragmento: 

 

Bruno foi abandonado pelos pais quando tinha apenas 3 meses de vida. Era o 
orgulho de uma família desestruturada. Virou ídolo graças a suas defesas 
inacreditáveis. Agora, os gritos de “assassino” na porta da delegacia revelam 
que ele se prepara para a defesa mais difícil de sua vida. Se as acusações 
forem comprovadas e Bruno for condenado, ele ainda poderá participar da 
Copa de 2014. Mas não do jeito como imaginava. Um convênio com o 
conselho Nacional de Justiça garante que 5% dos operários nas obras dos 
estádios serão detentos (Edição 634, p. 86). 

 

As declarações mencionadas pela revista Época impõem questões ainda não definidas 

na justiça.  Ela já prevê o futuro do goleiro, e dá respostas que só ele poderia afirmar. Assim 

criando uma caracterização do ex-atleta, e nos ajudando a incrementar nossa tabela final. 
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 Portanto, citamos Böckelmann (apud SOUZA, 2002) e seus valores-notícia: 

“referência ao pessoal, ao privado e ao íntimo; sintomas de êxito pessoal; violência, 

agressividade, dor, sucedâneos da for (como provas de se estar sempre ameaçado e de o 

destino ser fatal); perspectiva da competição como luta, como conotações afetivas de 

competência, de status e de rivalidade pessoal”. Pois, ligamos esta citação às atitudes da 

família de Bruno. Onde seus pais e seu irmão possuem antecedentes criminais. A revista 

Época dá indícios que é neste contexto que há alguma ligação do ex-atleta com os crimes que 

lhe acusam.  

Nesta mesma folha, nos deparamos com um quadro explicativo. Nele são citados “os 

suspeitos de envolvimento”. O esquema é resumido e explica quem é quem em relação a 

Bruno e os motivos pelos quais foram presos, como mostra a figura 15 abaixo: 

 

 
Figura 15: Quadro explicativo dos suspeitos envolvidos no sumiço de Eliza Samudio (Edição 634, p. 86). 
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Lembramos que esta representação produzida pela revista Época traz algo objetivo ao 

leitor. Neste caso, um quadro explicativo, onde o leitor pode “enxergar” melhor quais os 

envolvidos no desaparecimento de Eliza Samudio. Às vezes, ao lermos uma reportagem, 

podemos não entender quais são as personagens do acontecimento ou não fazer as ligações do 

fato à pessoa, no entanto, é acrescentado este aspecto mais objetivo, buscando a compreensão 

do receptor. Além disso, compreendermos o é mostrado pela revista Época, são as 

características aos personagens, eles são tematizados conforme o propósito da revista, e assim 

nos ajudando a construir uma tabela final com as tematizações atribuídas aos envolvidos pelo 

veículo Época. No entanto, conforme Pena (2006, p. 50): 

 

A objetividade, então, surge porque há uma percepção de que os fatos são 
subjetivos, ou seja, construídos a partir da mediação de um individuo, que 
tem preconceitos, ideologias, carências, interesses pessoais ou 
organizacionais e outras idiossincrasias. E como estas não deixarão de 
existir, vamos tratar de amenizar sua influência no relato dos 
acontecimentos. 

 

Compreendemos então, que os veículos de comunicação possuem seu próprio sistema 

de idéias e com isso, agem de forma estruturada com cada acontecimento. Viabilizando a 

melhor maneira para si de repassar certas informações, utilizando da sua objetividade para 

que o leitor compreenda do jeito que este veículo lhe proporcionou. Vale lembrar, que cada 

fato rende alguma notícia, mas que alguns rendem mais do que reportagens, sendo assim, 

estes meios de comunicação vão além das estruturas básicas do jornalismo. Com isso, o leitor 

não percebe que há um plano pensado por trás disso e alcança a espetacularização dos fatos.  

Já nas páginas finais desta edição 634, encontramos uma reportagem sobre o 

Flamengo, time em que Bruno jogava, antes de ser preso. Classificado como “o clube” e 

intitulado como “Um elenco às voltas com a polícia”, a revista Época descreve a situação de 

jogadores envolvidos com a polícia. O terceiro parágrafo desta notícia, começa assim:  

 

O ano de 2010 é, até agora um pesadelo. No esporte, o time perdeu 
campeonato carioca, em que franco favorito, e foi eliminado da Copa 
Libertadores, o principal objetivo traçado para o ano. Mas futebol, dentro do 
campo, tem o peso do imponderável. Fora dos gramados o pesadelo foi 
maior. Três dos maiores ídolos do time, Adriano, o Imperador, Vagner Love, 
o maior reforço para a temporada, e Bruno foram protagonistas de 
escândalos (...) (Edição 634, página 86). 
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De acordo com as reproduções da revista Época, observamos que a revista pressupõe 

que a “culpa” de não ter conquistado alguns campeonatos, são dos jogadores citados no trecho 

anterior. E ainda, Época descreve o ano de 2010 como sendo um “pesadelo” para o Flamengo, 

mas quem realmente disse isso? O veículo Época está expondo suas próprias conclusões, 

determinando que o ano não tenha sido vitorioso para o clube. 

Logo mais, a revista Época também cita situações em que os jogadores se envolveram. 

Descrevemos então, o que foi remetido ao goleiro Bruno por Época: “O novo caso extrapola 

as conseqüências de qualquer um dos escândalos anteriores [dos jogadores Adriano e Vagner 

Love]. Os depoimentos colhidos pela polícia transformaram o ídolo Bruno em um bandido 

frio, capaz de seqüestrar, torturar e mandar matar”. Este trecho foi veiculado a edição 634, 

na página 87, da revista analisada. Compreendemos que, nesta citação da Época, há 

tematizações utilizadas por ela direcionadas ao ex-atleta. E ainda, fazendo acusações ao 

mesmo, no momento em que diz “mandar matar”. A revista Época tomou liberdade e 

divulgou em suas páginas estas expressões. No entanto, Pena (2006, p. 29) argumenta que: 

 

A mídia (a imprensa como parte dela) assumiu a privilegiada condição de 
palco contemporâneo do debate público. E a palavra palco não foi escolhida 
aleatoriamente. Na contemporaneidade, as representações substituem a 
própria realidade. Um assunto exposto na esfera pública não é 
necessariamente de interesse público. Ele pode ser forjado nos esquemas de 
marketing que visam moldar o gosto do público e agendar seus debates. É o 
caso, por exemplo, das celebridades instantâneas.  

 

Neste contexto, que interligamos o caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno, a divulgação 

na mídia, pois todas as argumentações utilizadas pelos meios de comunicação, foram que um 

dos envolvidos no caso era o goleiro do Flamengo, um jogador famoso, que estava 

completamente ligado em um crime. Assim, a mídia construiu um agendamento do caso e 

começou a divulgação dos fatos aos brasileiros.  

Nesta reportagem, ainda há duas fotografias (figura 16) que representam as relações 

intrapessoais dos jogadores. Uma imagem é do ex-atleta Bruno abraçado com o jogador 

Vagner Love, em um jogo após a desaparição de Eliza e a outra do jogador Adriano com um 

fuzil na mão, junto de outro homem, não identificado na foto. Anteriormente, já havíamos 

falado destas situações. 
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Figura 16: Vagner Love com o ex-atleta Bruno e à direita Adriano com um fuzil (Edição 634, p. 87). 

 

As imagens utilizadas, a diagramação, o texto relacionado às fotografias, isso tudo são 

representações feitas pela revista Época. Sodré (1972, p. 48) explica que: 

 

O aspecto gráfico, presente em todos os instantes a qualquer dos padrões 
editorias das revistas, desempenha papel importante na provocação do efeito 
relaxamento. O arrebatamento da imagem fotográfica, a policromia, a 
paginação bem cuidada, alienam o leitor do conteúdo dos textos, 
transformando o veículo num objeto de pura contemplação (...). 

 

 No entanto, a revista apresenta a expressão do goleiro Bruno como de descontração, 

em um ambiente alegre, com várias pessoas assistindo o jogo, algo natural, como se nada 

tivesse acontecido e também como se ele não estivesse envolvido em nenhum crime. Já na 

foto ao lado, Adriano, também aparentemente feliz, em ritmo de brincadeiras. Estas feições 

apresentadas pela revista Época fazem com que possamos imaginar que o goleiro Bruno fosse 

uma pessoa sociável, ou como um indivíduo assim, seria capaz de agir com tanta frieza no 

crime de Eliza Samudio. Desta forma, Época mais uma vez utiliza seus artifícios, para uma 

compreensão do leitor, no entanto, do modo que ela planejou, agregando estratégias, dando 

caminhos de leitura aos leitores, condicionando maneiras ao ler. 

 A fotografia muitas vezes é utilizada numa revista para dar mais clareza aos fatos, 

para o leitor ter a parte visual da reportagem, além de ter o texto jornalístico, há a imagem que 

ajuda na compreensão dos leitores e uni os dois fatores (texto + imagem). Com isso, Camargo 

(2001, p. 241) salienta que: “a imagem fotográfica constitui-se, por si só, num texto completo 

e eficiente de informação, no entanto, dentro do contexto da tradição jornalística, é mantida 
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acoplada ao texto verbal”. Com isso, observamos que as figuras estão muito ligadas as 

palavras, as intenções da revista Época, não é somente mostrar as imagens, mas sim que os 

brasileiros leiam sua reportagem. Enxergando assim, suas declarações, suas finalidades como 

meio de comunicação.  

Chegamos, então, à última página deste exemplar 634.  Encontramos uma entrevista 

com Edson Moreira, o delegado titular do Departamento de Investigações da Polícia Civil de 

Minas Gerais. O título da entrevista já é de uma frase de Moreira, “O perfil de Bruno é de um 

criminoso”. Esta citação da revista Época nos mostra que já é feita uma acusação ao ex-atleta.  

Esclarecemos, então, de acordo com as explicações de Medina (2002, p. 95), a 

entrevista é uma “técnica jornalística e técnica das Ciências Humanas em que se obtêm 

informações através de um diálogo entre entrevistado e entrevistador – este, na comunicação 

coletiva e no jornalismo, conhecido como repórter”. Analisamos então a primeira pergunta 

feita para o delegado e sua resposta:  

  

Época – Há alguma dúvida quanto a Bruno ter planejado o seqüestro e o 
assassinato de Eliza? 
Edson Moreira – Foi ele quem planejou. Ele e o Macarrão. Planejava havia 
muito tempo. Desde a época em que Eliza fez a denúncia no ano passado. É 
uma vingança  (Edição 634, p. 88). 
 

Podemos dizer que, no contexto da revista, esta entrevista é bem direta, as perguntas 

são objetivas e as respostas específicas. Logo, percebemos que Moreira tem plena convicção 

em suas respostas. É transmitida uma confiança, e certeza nas palavras que diz. Percebemos 

então, que esta entrevista pode ser classificada como “a entrevista-diálogo” ou “as 

neoconfissões”. Morin (apud MEDINA, 2002, p. 15), as descrições para as duas 

classificações, respectivamente:  

 

Em certos casos felizes, a entrevista torna-se diálogo. Este diálogo é mais 
que uma conversação mundana. É uma busca em comum. O entrevistador e 
o entrevistado colaboram no sentido de trazer à tona uma verdade que pode 
dizer respeito à pessoa do entrevistado ou a um problema.  [Já nossa segunda 
opção] O entrevistador se apaga diante do entrevistado. Este não continua na 
superfície de si mesmo, mas efetua, deliberadamente ou não, o mergulho 
interior. Alcançamos aqui a entrevista em profundidade da psicologia social. 
Tal entrevista traz em si sua ambivalência: toda a confissão pode ser 
considerada como um strip-tease da ama, feita para atrair a libido 
psicológica do espectador, quer dizer, pode ser objeto de uma manipulação 
sensacionalista, mas também toda a confissão vai muito mais longe, muita 
mais profundamente que todas as relações humanas superficiais e pobres da 
vida cotidiana. 
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Ressaltamos também, as duas últimas perguntas feitas por Época ao delegado: 

 

Época – Durante o assassinato, Bruno esteve lá vendo tudo? 
Moreira – Tomando uma cervejinha. Ele fez tão bem planejado o negócio 
que ele quis sair em carros diferentes e depois se encontraram.  
Época – Qual é o perfil de Bruno? 
Moreira – Ele é um camarada que maltratou a moça. O perfil dele é de um 
criminoso (Edição 634, p. 88). 
 

Portanto, salientamos as questões realizadas por Época, sendo perguntas pré-

moldadas, para que obtivesse respostas exatas sobre o acusado Bruno Fernandes das Dores de 

Souza. Ainda nas classificações de Morin (apud MEDINA, 2002, p. 15), “vale agrupar as 

entrevistas em duas tendências: a de espetacularização e a de compreensão 

(aprofundamento)”. A primeira é subdividida em quatro subgêneros e a segunda em cinco.  

Ao observar essa entrevista feita pela revista Época, consideramos que, ela se encaixa 

em dois subgêneros distintos. Um que é o perfil da condenação, dentro do gênero de 

espetacularização e a outra é entrevista investigativa, que é do gênero de compreensão. Logo 

abaixo, as descrições desses perfis (ibidem, p. 16-7). 

 

Perfil de condenação. Muito utilizado no setor policial do jornalismo, força a 
entrevista para que o “bandido” seja implicitamente condenado. (...) 
Ideologicamente pautada pelo maniqueísmo e o julgamento apriorístico, este 
perfil trata o seu humano dentro da redução mocinho/bandido. 
Entrevista Investigativa. O jornalismo norte-americano e sobretudo o Caso 
Watergate firmaram um paradigma de cobertura: aquela que vai investigar 
onde a informação não está ao acesso do jornalista. (...) 

 

Compreendemos então, que o “perfil de condenação”, se encaixa nesta entrevista 

apresentada por Época, no entanto, não nos referimos a palavra “bandido”, da forma de 

acusação ao Bruno, mas sim, da maneira que a revista Época apresenta sua entrevista. Porém, 

o delegado diz que Bruno é o responsável pelo sumiço de Eliza, um julgamento feito pelo 

próprio Edson Moreira, segundo as apresentações da revista. Já na “entrevista investigativa”, 

direcionamos nossa análise pelo fato do repórter buscar as informações que o delegado tinha 

para lhe oferecer, e assim, tornando-o um conteúdo mais interessante e com várias 

declarações importantes e exclusivas. Além disso, Medina (2002, p. 18) diz que “a entrevista 

com finalidade de traçar um perfil humano (...) é uma entrevista aberta que mergulha no outro 

para compreender seus conceitos, valores, comportamentos, histórico de vida”. Com isso, 

podemos relacionar esta entrevista de forma a aprofundar o ser Bruno.  
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Pelas respostas de Moreira, observamos que Bruno seria a pessoa mais neutra, sem 

preocupações com todo o acontecido, no caso, as atitudes dirigidas a Eliza Samudio. Quando 

o delegado diz: “tomando uma cervejinha”, “ maltratou a moça”, “ perfil dele é de um 

criminoso”, são expressões utilizadas para transmitir segurança/certeza aos leitores. Isso, 

conforme a estratégica da revista Época, quando mostra as respostas de Moreira, expressando 

uma firmeza nas suas explicações. No entanto, Pierre Bourdieu (apud KOFF, 2003, p. 112) 

alerta: 

 

Para a tendência da mídia em selecionar assuntos ou ângulos de abordagem 
dos fatos a partir de pressupostos e de crenças que são compartilhadas por 
seus produtores.As escolhas de temas ou focos considerados relevantes 
sempre obedecem a orientações prévias, nas quais os realizadores acabam 
idealizando seus telespectadores modelos. Esta lógica da audiência, 
condicionada a interesses de mercado, impõe suas regras: a programação 
deve partir daquilo que seus produtores consideram que será interessante e 
bem aceito por seus públicos. 

 

Objetivamente, esta entrevista foi bem pensada e produzida, pois, consegue chamar a 

atenção do leitor, são confissões, e de uma fonte oficial, nada é por acaso, são frases que vão 

se encaixando no decorrer das perguntas e tornando o público mais envolvido com a leitura. 

Tudo estrategicamente realizado, para que o leitor pense e entenda conforme suas 

representações. 

 

3.3  Edição 635 

 

Chegamos então, ao nosso terceiro e último exemplar estudado, do dia 19 de julho de 

2010. É classificada na editoria “sociedade”, a mesma das outras revistas estudadas 

anteriormente, e na subeditoria “futebol”. Coincidência ou não, a reportagem desta edição 

inicia na mesma página que a edição nº 633, página 82 e termina na 84. É a mais breve de 

todas. Na revista anterior, nos deparamos com uma entrevista ao final da reportagem e nesta 

há apenas cinco parágrafos que introduzem a entrevista.  

O caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno está numa manchete, sem foto, na capa desta 

edição. Porém, desta vez a chamada é para uma entrevista realizada com a presidente do 

Flamengo, Patrícia Amorim. Cujo conteúdo é o seguinte: “Caso Bruno: ‘Quero demiti-lo por 

justa causa’, diz a presidente do Flamengo”. Com isso, de acordo com as representações da 
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revista Época, interpretamos que a situação do goleiro está complicada, tanto na vida pessoal 

como na profissional. Abaixo, a figura 17.  

 

 
Figura 17: Capa da revista Época, edição 635. 

 

Na parte interna da revista Época, identificamos a personagem que aparece nesta 

publicação, Patrícia Amorim. Ela, nesta entrevista é a chave principal.  No título da entrevista 

diz o seguinte: “Bruno não volta para o Flamengo”, são palavras da presidente do Flamengo. 

Já no primeiro parágrafo, numa pequena introdução, para descrever um pouco do histórico de 

Patrícia no clube, encontramos conflitos envolvendo o goleiro Bruno. Observe: 
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(...) No dia seguinte à posse, ela [Patrícia Amorim] recebeu um telefonema 
com um alerta: “O Bruno está dizendo que o time não vai entrar no ônibus 
enquanto não receber o resto do prêmio”. Patrícia diz que dobrou a manga da 
camisa social, desceu de seu escritório e encontrou Bruno “com aquela cara 
de mau, meio teatral”. Explicou que ia investigar o que tinha acontecido e 
mandou todo mundo entrar no ônibus para treinar. Eles obedeceram. Patrícia 
achava que sei jeito de professora conseguiria conter a indisciplina no 
Flamengo. “Eu abomino essa permissividade”. Eram atrasos e faltas de 
alguns jogadores que, segundo ela “se julgam inatingíveis”. Ou se julgavam. 
Com a prisão de seu ex-capitão Bruno, o clube decidiu incluir nos contratos 
uma cláusula exigindo “conduta ilibada dentro e fora de campo”, compatível 
com a imagem do Flamengo quer passar a seus 33 milhões de torcedores.  

 

Percebemos, então, que Bruno realmente tomava atitudes de líder, agindo e tomando 

iniciativas pelo grupo. Época mostra sua opinião quando diz “Ou se julgavam”, referindo-se 

aos jogadores que achavam ser “inatingíveis”. Outro fator foi a decisão do Flamengo 

acrescentar um item nos contratos dos jogadores, por causa das ações de seu ex-atleta. Uma 

precaução contra novos acontecimentos. Há uma percepção, de acordo com a revista Época, 

que Bruno criou um o transtorno ao clube, pelo mesmo determinar mudanças. Mencionamos, 

no entanto, os valores-notícia de Böckelmann (apud SOUZA, 2002) que se encaixa neste 

trecho a cima: “sintomas de êxito pessoas; sintomas de exercício do poder político; crises e 

sintomas de crise no sistema, pelo ângulo da contraposição entre a estabilidade e as ameaças”.  

Observamos, conforme as apresentações da revista Época, que há uma preocupação do 

Flamengo, com os milhões de torcedores espalhados pelo país e refletimos junto de Debord 

(2003, p. 40) na seguinte questão: 

 

Estas diversas oposições podem exprimir-se no espetáculo, segundo critérios 
completamente diferentes, como formas de sociedades absolutamente 
distintas. Mas segundo sua realidade efetiva de setores particulares, a 
verdade da sua particularidade reside no sistema universal que as contém: no 
movimento único que faz do planeta seu campo, o capitalismo. 

 

Segundo as representações da revista Época, o clube precisa pensar em seus 

seguidores, pois são os frutos do investimento obtido durante anos, as vitórias, 

consequentemente, são lucros. Todo recurso utilizado pelo Flamengo, suas metas são 

pensadas e organizadas de acordo com os resultados nos jogos e inclusive nos seus jogadores. 

A parte financeira gira em torno de vitórias, e seria improvável o Flamengo não pensar assim.  

Entre as páginas 82 e 83, há uma fotografia de Patrícia Amorim (figura 18), na 

imagem, ela veste um casaco preto com lenço vermelho, já o fundo está em vermelho com um 
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pouco de branco, uma ilustração das cores do rubro-negro. A legenda traz uma explicação de 

quem é Patrícia e o que ela fez.  Época apresenta Patrícia com feição sorridente, passando 

uma sensação de satisfação, firmeza em seus ideais, positividade. Camargo (2001, p. 256), 

afirma que: 

Fotografias coloridas e janelas de textos também coloridas são os recursos 
mais usados para atrair o olhar e a partir daí estabelecer as demais relações 
com as legendas, manchetes, chamadas e remeter aos demais textos verbais 
que se encontram ao longo de seu corpo interno.  
 

Sabemos que uma fotografia colorida chama mais atenção do que uma imagem preta e 

branca. Além disso, faz muita diferença uma fotografia bem planejada e ajustada ao restante 

do texto. O repórter e o fotógrafo precisam se entender, para que esta união obtenha sucesso e 

um bom entendimento do leitor. Atualmente, as redações, principalmente de revistas, 

possuem pessoas especializadas em desenhos e planejamento de imagens, para enquadrar 

mais esta relação das figuras com as palavras, tornando um contexto completo. 

 

 
Figura 18: Foto da Presidente do Flamengo, Patrícia Amorim (Edição 635, p. 82-3). 
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Neste momento, partiremos para a entrevista desta edição.  Conforme Medina (2002, 

p. 49) a entrevista “como finalidade em si atinge a perfeita caracterização de um gênero 

jornalístico”. Já nas primeiras interrogações (cujo conteúdo abaixo) a Presidente do Flamengo 

esclarece fatos, e notamos uma agressividade para com Bruno. 

 

Época – O advogado do goleiro Bruno pediu habeas corpus para ele. Caso o 
goleiro seja liberado e se apresente ao clube, o que fará o Flamengo? 
Patrícia Amorim – Aqui, o Bruno não joga mais. Não dá. Desgastou demais 
a marca e imagem do clube. E sua postura é inaceitável. Sempre teve reações 
intempestivas, assumiu a posição de capitão como se pudesse mandar em 
todos, como se fosse o dono da verdade. Havia um descontrole sim. 
Xingava, chutava até a garrafinha de isotônico. Enquanto o Léo Moura saia 
do campo chorando e outro jogador saia de cabeça baixa, ele saia chutando o 
portão no vestiário.  
Época – Como era sua relação com o capitão do time? 
Patrícia – Eu dizia ao Bruno que estava errado. Depois ele pedia desculpas, 
dizia que estava com a cabeça quente. Vinha me contar a história de ter sido 
abandonado e de ter sido criado pela avó. O problema é que Bruno via a 
liderança sempre como uma postura para se impor berrando. Eu não 
precisava levantar a voz. Ele chegava a minha sala com uma postura de 
valente e saia com outra, dócil (Edição 635, p. 83). 
 

Percebemos então, conforme as reproduções da revista Época, que Patrícia conseguia 

manter até certo ponto as atitudes de Bruno, mas ele ao mesmo tempo achava que poderia 

dominar todos, com seu lado descontrolado. Sendo o líder do time, acreditava que tinha 

condições de tirar satisfações com o resto da equipe. Ainda, ao falar que o ex-atleta não 

jogava mais no rubro-negro, analisamos que a crise foi grande, abalando toda uma estrutura 

futebolística e pessoal nos envolvidos no clube. Sendo assim, o veículo de comunicação 

estudado dá destaque às considerações de Patrícia, neste sentido, dando um enfoque nas 

atitudes de Bruno, valorizando e caracterizando o lado agressor do ex-atleta. 

Além disso, aparentemente, Bruno mantinha outros modos de agir, após conversar 

com Patrícia, ela conseguia fazer com que ele, enxergasse o outro lado das situações. E, o fato 

do goleiro ter sido abandonado, nos transmite algo que pesava em sua vida, atos passados que 

ele carregava consigo. Isso, eram ocasiões que abalavam psicologicamente o ex-jogador, e 

com isso, transformava sua liderança em algo dominador e/ou para acobertar seus atos. 

Salientamos então, Böckelmann (apud SOUZA, 2002) e seus valores-notícia:  

 

Referência ao pessoal, ao privado e ao íntimo; sintomas de exercício do 
poder político; distinção entre normalidade e anormalidade, acordo e 
discrepância, relativamente à orientação da cultura individual e à sua 
valorização; violência, agressividade, dor, sucedâneos da dor (...); 



74 

 

perspectiva da competição como luta, com conotações afetivas de 
competência, de status e de rivalidade pessoal; crescimento da propriedade, 
das receitas e das posses de enriquecimento; crises e sintomas de crise no 
sistema, pelo ângulo da contraposição entre a estabilidade e as ameaças (...) 

 

No decorrer deste trabalho, após um estudo analítico, observamos um desgosto por 

parte de Patrícia Amorim. De acordo com o relato de Época, a presidente do Flamengo, estava 

desiludida com os últimos fatos ocorridos, pelo clube ter jogadores se envolvendo em 

escândalos e “manchar” o nome (Flamengo) em divulgações nos meios de comunicação. 

Ainda na reportagem, notamos que o torcedor rubro-negro tem se manifestado e isso tem um 

peso elevado aos responsáveis do time.  Percebemos isso, nas seguintes perguntas feitas pela 

revista Época à Patrícia: 

 

Época – Com todas essas acusações pesadas contra o Bruno, e o clube há 
duas semanas em manchetes policiais, isso já não seria suficiente para 
demitir o goleiro?  
Patrícia – Há jogadores que não têm contrato de imagem, só de trabalho, 
como é o caso do Bruno, cujo contrato é regido pela CLT. Para demiti-lo 
sem justa causa, o Flamengo teria que pagar 6 milhões de euros. Aí eu não 
posso ser irresponsável, agir só com paixão, e dizer “manda embora”. 
Exatamente por eu não ter competência na área criminal, reuni um conselho 
de notáveis, todos juristas, e eles me aconselharam rescindir o contrato com 
o Bruno por justa causa. Se exigirmos também dele compensação por perdas 
e danos, o valor que pediremos será igual ao da rescisão.  
Época – Seu desejo pessoal é desligar totalmente o goleiro o mais rápido 
possível? 
Patrícia- Com certeza. Tudo isso foi um baque enorme. Eu gostaria sim que 
ele fosse demitido por justa causa por todo o desconforto e desgaste que 
causou ao Flamengo e aos torcedores, desde que não haja nenhum tipo de 
dolo para o clube.  
Época – Como a torcida tem reagido? 
Patrícia – Tem de tudo. Desde o torcedor que se diz humilhado, com o 
coração sangrando, até os que mantêm o carinho pelo goleiro porque se 
recusam a acreditar na culpa dele, especialmente as crianças. Ídolo é ídolo. 
Ele vendia mais camisas do que o Rogério Ceni. No Maracanã, ontem 
(quarta-feira), depois do jogo com o botafogo no Maracanã, uma família de 
flamenguistas chegou a mim perto do vestiário e a filha, de 9 anos, me fez o 
seguinte pedido: “Se você for visitar o Bruno, diz que eu amo ele?”. Eu 
fiquei desconcertada, nem sabia o que dizer (Edição 635, p. 84). 
 

Neste trecho apresentado por Época, observamos a preocupação de Patrícia com o 

time e com os torcedores, pois seu cargo no clube é de bastante responsabilidade. Nesta 

entrevista divulgada por Época, é apontada o outro lado da situação do caso Eliza 

Samudio/Goleiro Bruno, pois revela a relação da Presidente do Flamengo com os jogadores e 

suas posições neste fato. Nas palavras de Medina (2002, p. 27), 
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a entrevista jornalística, entre o momento de definição de pauta e sua 
consecução, passa por quatro níveis. Como se fossem quatro ampliações de 
propósitos – explícitos ou implícitos – do comunicador social. Primeiro, pesa 
o suporte delimitado pelo estágio histórico da técnica comunicacional. 
Segundo, o nível de interação social almejado pelo entrevistador. Terceiro, 
suas possibilidades de criação e de ruptura com as rotinas empobrecedoras 
das empresas ou instituições comunicacionais. Quarto, um propósito que 
ultrapassa os limites da técnica imediatista, ou seja, a tentativa de 
desvendamento do real – uma atitude de profunda especulação acerca da 
pauta. 

  

A linguagem utilizada nesta entrevista é formal, ao estudarmos as perguntas e 

respostas, conseguimos compreender corretamente. De acordo com Koff (2003, p. 123): 

 

Usar a linguagem equivale também a erguer pretensões de validade em 
relação ao que se diz. A linguagem não pode ser compreendida apenas como 
dimensão descritiva dos fatos, mas implica por conseqüência uma atitude 
performativa, na qual o falante, além de relatar fatos ou coisas presentes na 
realidade objetiva, propõe pretensões de validade acerca de seus próprios 
enunciados, na expectativa de uma tomada de posição por parte de uma 
comunidade de interlocutores.  

 

Entre as perguntas da entrevista, na última página da reportagem analisada, 

encontramos em destaque um olho, para uma das falas de Patrícia, com o seguinte conteúdo: 

“Os jogadores passaram a ser celebridades. Eles agridem mulheres e dão festas 

inacreditáveis, com jumentos e anões” . Isso, ela respondeu ao ser questionada por Época se 

“o flamengo não deveria ter advertido os jogadores antes, quando Adriano apareceu em fotos 

com fuzis? O clube não poderia advertir, punir e ameaçar rescindir o contrato?”, entre outras 

coisas, ela respondeu a citação a cima. Entretanto, segundo Época, a Presidente do rubro-

negro acredita que as atitudes dos jogadores pioram ao passar dos anos, e consequentemente, 

se tornam violentos.  

Todas essas expressões usadas pela Época, apresentadas nas palavras de Patrícia 

Amorim, conectamos aos pensamentos de Sodré (1972, p. 38), quando diz que:  

 

O grotesco parece ser, até o momento, a categoria estética mais apropriada 
para a apreensão desse ethos escatológico da cultura de massa nacional. 
Realmente, o fabuloso, o aberrante, o macabro, o demente – enfim, tudo que 
à primeira vista se localiza numa ordem inacessível à “normalidade” humana 
– encaixam-se na estrutura do grotesco. 

 



76 

 

E então, encaixamos as palavras da Presidente do Flamengo, quando diz “com 

jumentos e anões”, as ideias de Sodré citadas a cima. Outra observação nesta entrevista, foi 

que a revista Época utiliza das suas palavras para expressar parcialidade nas perguntas e 

respostas, pois enquadra todas as questões conforme seu desejo. Diagramando e integrando 

todo o texto.      

 

3.4 Macrotemas e caracterização das personagens na revista Época 

 

Para uma melhor compreensão do nosso estudo, optamos em organizar uma tabela, 

onde fossem abordadas as personagens e suas tematizações, apresentadas nas três edições da 

revista Época trabalhadas (633, 634 e 635). Com base em uma primeira análise exploratória, 

seguida de um mapeamento nestes exemplares, e assim levando em conta todos os elementos 

detectados em Época. De tal maneira, a tabela 1, abaixo:  

 

                     Edições 
 
Personagens 

 
633 

 
634 

 
635 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno 

- capitão do time, 

ídolo, suspeito, 

jogador, obstinado, 

líder do grupo, 

abandonado, 

idolatrado, menino 

favelado, adulto rico, 

popular, de poucos 

amigos, pai dedicado, 

pai que abandona o 

filho, gigante em 

campo, herói, 

inocente, culpado. 

- pobre, ídolo, rico, 

famoso, herói da 

torcida, monstro, 

atleta, goleiro, 

psicopata, jogador, 

vacilão, mandante de 

um crime bárbaro, 

assassino, matador, 

bandido frio, perfil 

de criminoso. 

- capitão, cara de 

mau, criado pela 

avó, detido, 

goleiro. 

Tabela 1: Caracterização das principais personagens do caso Bruno/ Eliza Samudio na Revista Época,  
veiculada em todo o Brasil nas três primeiras edições de julho de 2010 (nº 633, 634 e 635). 
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Eliza 

- adolescente rebelde, 

moça, namorada de 

Bruno, mãe do 

menino, namorada. 

- ex-amante, mãe, 

bonita, vítima, boa 

aluna, modelo, 

amante de jogador, 

atriz pornô, moça. 

- mãe de 

Bruninho. 

 
Amigos de Bruno 

- apenas são citados. - apenas são citados. - apenas são 

citados. 

 
 
 

Patrícia Amorim 

- apenas é citada.  - ex-nadadora do 

clube, atleta 

olímpica.  

- presidente do 

Flamengo, 

presidente, 

mulher, mãe de 

quatro filhos. 

Tabela 1 (continuação): Caracterização das principais personagens do caso Bruno/ Eliza Samudio na Revista 
Época, veiculada em todo o Brasil nas três primeiras edições de julho de 2010 (nº 633, 634 e 635). 
 

Ao observarmos a tabela acima, encontramos características atribuídas às personagens 

por Época, de maneira a constituir um perfil de cada uma ao longo da cobertura. Nessa 

construção, observamos que há uma série de contradições nos perfis traçados. Isso se mostra 

no uso de adjetivos até mesmo antagônicos atribuídos a uma mesma pessoa.   

Na tabela 2, são destacados os valores-notícia, a partir dos conceitos de Böckelmann 

(apud Souza, 2002), além de mostrarmos estes em números: 

 

Valores-notícia destacados na tematização 

Valores-notícia Número de citações 

de cada valor-notícia 

Porcentagem de cada 

valor-notícia  

Referência ao pessoal, ao privado e ao 
íntimo 

6 16,20% 

Sintomas de êxito pessoal 3 8,10% 

Novidade 2 5,40% 

Sintomas de exercício do poder político 4 10,80% 

Tabela 2: Dados dos valores-notícia que tematizam a narrativa do caso 
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Distinção entre normalidade e 

anormalidade, acordo e discrepância, 

relativamente à orientação da cultura 

individual e à sua valorização 

 

2 

 

5,40% 

Violência, agressividade, dor, sucedâneos 

da dor (como provas de se estar sempre 

ameaçado e de o destino ser fatal) 

 

5 

 

13,50% 

Perspectiva da competição como luta, 

com conotações afetivas de competência, 

de status e de rivalidade pessoal 

 

4 

 

10,80% 

Crescimento da propriedade, das receitas 

e das posses e enriquecimento 

3 8,10% 

Crises e sintomas de crise no sistema, pelo 

ângulo da contraposição entre a 

estabilidade e as ameaças 

 

6 

 

16,20% 

Observação do extraordinário, do singular 

e do exótico, no sentido da distinção e 

confirmação do próprio, da existência de 

alternativas fictícias à vida cotidiana, da 

projeção cultural e da assimilação 

consumista 

 

2 

 

 

5,40% 

Tabela 2 (continuação): Dados dos valores-notícia que tematizam a narrativa do caso 

 

A tabela anterior nos permite uma visualização dos valores-notícia trabalhados nesta 

pesquisa, porém, a consideração detalhada dos dados numéricos colabora para uma análise 

mais intensa. Portanto, os valores-notícia que mais estiveram presentes em nosso trabalho 

foram: “referência ao pessoal, ao privado e ao íntimo” e “crises e sintomas de crise no 

sistema, pelo ângulo da contraposição entre a estabilidade e as ameaças”, totalizando em 

16,20% das citações.  Estes valores-notícia foram apresentados em nossa análise como forma 

de justificar momentos do goleiro Bruno. O segundo valor-notícia que mais foi citado, é 

“violência, agressividade, dor, sucedâneos da dor (como provas de se estar sempre ameaçado 

e de o destino ser fatal)”, desta forma, essa citação remeteu-se as atitudes do ex-atleta, 

finalizando 13,50% das citações. 
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Assim, a maioria desta tabela 02, foi apresentada em nossa análise para um melhor 

entendimento das tematizações abordadas pela revista Época nos exemplares estudados. Ou 

seja, as tabelas foram construídas para que pudéssemos visualizar, de maneira mais 

esquemática, como Época abordou as personagens do sumiço de Eliza Samudio. Também 

para que fizéssemos uma percepção de como e de que forma empregamos os valores-notícia. 

Assim, tornamos esta relação mais prática e resumida. Onde partimos do princípio que as 

tabelas, geralmente, são construídas para explicar de maneira simplificada uma grande 

pesquisa. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou compreender até que ponto a linguagem jornalística é trabalhada 

nas reportagens e onde se inicia a espetacularização. Para isto, analisamos a revista Época, 

sobre o caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno. Observamos que a revista atribuiu uma série de 

características às principais personagens, imprimiu valores-notícia vinculados ao 

agendamento e à espetacularização e expôs opiniões sobre o acontecimento estudado.  

Outra observação nos mostrou que a revista Época abordou uma linha do tempo do 

caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno, pois em cada edição o acontecimento foi se 

desenvolvendo e apresentando novas perspectivas. Como na maioria dos veículos de 

comunicação, Época, certamente não deixaria de divulgar este caso, pois foi de grande 

repercussão na mídia. As investigações relatadas em Época trataram do envolvimento do ex-

goleiro do Flamengo, Bruno, no desaparecimento de sua ex-amante Eliza Samudio. A 

projeção espetacular do caso dá especialmente pelo fato de Bruno ser um homem conhecido 

no meio futebolístico e em grande parte do país.  

Em nossa pesquisa, trabalhamos com exemplares de julho de 2010, da revista Época. 

Iniciamos pela revista de número 633, e então encontramos as primeiras informações e os 

primeiros indícios de espetacularização do caso. Verificamos que em certos momentos a 

revista fez acusações ao ex-atleta e enquadrou o jogador como aquele que tinha tudo e, do dia 

para noite, perdeu seu estrelismo no futebol e na vida pessoal. A revista elaborou textos em 

que encontramos fatores que vão além dos valores básicos do jornalismo. Ou seja, durante a 

trajetória do caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno, Época ultrapassou o relato ampliado da 

reportagem, optando por destaques claramente tendenciosos, que condicionam fortemente a 

leitura e, assim, chega ao espetáculo jornalístico.  

Na segunda edição estudada, de número 634, observamos que Época, optou pelo total 

enfoque no caso Eliza Samudio/Goleiro Bruno, pois foi capa deste exemplar, com uma 

diagramação bem marcante, transmitindo ao leitor uma afirmação: “Bruno o ‘indefensável’”, 

com fotos dele na delegacia, ao ser preso. Este edição é marcada por um relato em que a 

reportagem divide espaço com a opinião. Já na parte interior da revista, Época apresentou 

onze páginas, sobre o caso. Também há uma linha do tempo acerca das investigações, 

depoimentos exclusivos, fotografias, quadros explicativos. Além disso, uma entrevista com o 

delegado titular do Departamento de Investigações da Polícia Civil de Minas Gerais, Edson 

Moreira. Segundo a revista Época, este alega que “o perfil de Bruno é de um criminoso”.  



81 

 

Nesta edição analisada encontramos sinais mais fortes de espetacularização, em que as 

características primordiais do jornalismo são excedidas. As reportagens abordaram opiniões e 

expressões particulares, relacionadas às personagens, chegando, até mesmo a esboçar um 

quadro em que observamos claramente um perfil projetado sobre cada uma delas. 

O último exemplar trabalhado foi o de número 635, em que Época apresentou uma 

entrevista com a Presidente do Flamengo, Patrícia Amorim. As perguntas pareciam ter uma 

resposta engatilhada; cada resposta parecia completar um circuito cujo final corrobora o perfil 

da situação e das personagens que já havia sido traçado ao longo dos textos precedentes. Da 

mesma maneira que nas outras edições, percebemos que houve o uso de adjetivos para 

caracterizar as personagens. 

Finalizando a análise das edições, podemos dizer que nossa meta foi alcançada, pois 

descobrimos no decorrer deste estudo, que nossa desconfiança era verdadeira. Havia de certa 

forma, a espetacularização nos exemplares trabalhados. Com isso, nos deparamos com um 

resultado positivo em nossa pesquisa, mas positivo para nós analistas deste estudo.  

A revista Época abordou mais do que simples informações no caso Eliza 

Samudio/Goleiro Bruno, mas também ocupou-se do espetáculo jornalístico. Pelo fato de suas 

reportagens terem ido além dos princípios básicos do jornalismo, Época mostrou mais do que 

as respostas do lead (o quê, quem, quando, onde, como e porque) em seus textos, priorizando 

trechos que segundo Época, foram ditos pelos envolvidos no caso estudado e como nas outras 

duas edições atribuiu caracterizações as personagens. E desta forma, encontramos a 

espetacularização na revista Época, nas reportagens dos três exemplares trabalhados.  

Pelo fato de se tratar de um veículo impresso, tivemos um acesso facilitado, pois 

tínhamos o objeto em mãos para desempenhamos a análise. Optamos pelo caso Eliza 

Samudio/Goleiro Bruno por ser um fato deste ano, além de não possuir muitos estudos 

relacionados. Também consideramos uma boa escolha pelo fato de se tratar de um 

agendamento midiático, ou seja, assunto focado em vários veículos de comunicação. Além 

disso, intitulamos o trabalho desta forma para que seja lembrado com facilidade pelos que 

futuramente possam ler nossa pesquisa.  

Concluímos que este trabalho foi de grande relevância para nós, pois tem como foco a 

espetacularização na mídia, constante realidade no meio jornalístico. No entanto, houve um 

pouco de dificuldade por minha parte, no momento de estudar o corpus deste trabalho como 

analista, deixando o lugar de leitora de lado. Mas, de forma alguma, deixei que isso se 

tornasse um fator negativo, busquei de todas as maneiras contornar esta situação, para que no 

fim o objetivo fosse alcançado. Além do mais, não podemos deixar de relatar nossa 



82 

 

expectativa, para que esta pesquisa possa ser motivo de novos trabalhos, pois há uma 

variedade de acontecimentos diariamente, consequentemente, há muitas informações que 

podem ser repassadas à sociedade. Portanto, podendo haver abordagem excessiva na mídia, 

em qualquer veículo de comunicação. Tornando nosso estudo um meio de ajuda aos que um 

dia possam optar por esta imensa área de análise e, assim contribuindo para o campo 

jornalístico.  
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