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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico se propõe analisar o caderno Doc de número 21 do jornal 

Zero Hora, que trata da temática “Médiuns, Pretos Velhos e Benzedeiras”.  Deste modo, 

tentar identificar quais as mensagens presentes no caderno, demonstrar como a 

mediunidade em suas diversas manifestações é representada, bem como compreender a 

produção de sentido gerada pela referida publicação. Assim a questão-problema que 

norteia este trabalho de pesquisa é saber como foi levado este assunto até o seu público 

receptor? Quais interpretações que podem ser feitas diante desta publicação? Diante 

disso, pretende-se com este trabalho analisar as construções discursivas e sua formação 

de sentidos, bem como a análise do caderno enquanto um dispositivo jornalístico. Para 

tanto, os principais autores consultados para condução desta pesquisa são Maurice 

Mouillaud, Antônio Fausto Neto, Viviane Borelli, Marcia Benetti, Leonardo Boff, Luiz 

Gonzaga Motta, Eduardo Manhães, Guilherme Carvalho e Émile Durkheim. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Jornalismo,  jornal Zero Hora, caderno DOC, mediunidade; análise de conteúdo. 
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ABSTRACT 

 

This monographic work applies to the book Document number 21 of the newspaper 

Zero Hora, which deals with the theme "Mediums, Old Blacks and Benzedeiras". In this 

way, try to identify stories as present messages without a notebook, demonstrating how 

an average in its various manifestations and represented, as well as the production of 

meaning generated by published documents. So, the problem of your public receiver? 

What interpretations can be made before the publication? Given this, it is intended with 

this work, as discursive constructions and their formation of meanings, as well as an 

analysis of the notebook as a journalistic device. Paraíso, the main authors consulted for 

conducting the research are Maurice Mouillaud, Antônio Fausto Neto, Viviane Borelli, 

Marcia Benetti, Leonardo Boff, Luiz Gonzaga Motta, Eduardo Manhães, Guilherme 

Carvalho and Émile Durkheim. 

 

KEY WORDS 

Journalism, Zero Hora newspaper, DOC notebook, mediumship; content analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A pauta espiritualidade tem ganhado espaço nas mídias tradicionais, saindo de 

dentro das casas espíritas, centros de umbanda e outros templos sagrados para tomar 

forma em reportagens de televisão, rádio, internet ou jornal impresso. Tal tema, que 

ainda divide opiniões e encanta multidões, foi abordado no caderno ‘Doc’ de número 

21, impresso no final de semana de 23 e 24 de julho de 2016 pelo jornal gaúcho Zero 

Hora. Esta edição intitulada ‘Médiuns, Pretos Velhos e Benzedeiras’ dedica 11 páginas 

com textos e fotografias acerca da temática voltada, principalmente, aos campos da 

mediunidade e aqueles que a procuram como processo de cura às suas doenças.  

O caderno, que é encartado todos os finais semana no jornal Zero Hora, iniciou 

em março de 2016. Com um foco em temas específicos, tem como lema “a reportagem 

no foco”. Trata-se de uma produção similar ao Caderno Donna, mais voltado à moda e 

entretenimento. 

 O impresso diário é hoje um dos maiores jornais em circulação do Brasil, com 

início na década de 60, passando a pertencer ao Grupo RBS no ano de 1970. Faz parte 

das produções desta rede de comunicação, assim como os jornais Diário Gaúcho e 

Pioneiro. 

Entre tantas temáticas em aprofundamento, a edição de número 21 do caderno 

referido acima, tratou do tema espiritualidade, tendo como foco a questão da 

mediunidade e suas manifestações. 

 Sabe-se que as pessoas procuram a espiritualidade e, pensamos, também a 

espiritualidade procura as pessoas. Não só para identificar-se com alguma religião, mas 

também para encontrar uma resposta para sua vida, seus problemas e suas dores. As 

filas buscando curandeiros, benzedeiras ou médiuns cresce a cada dia para aquelas 

pessoas que já tentaram de tudo que a medicina física poderia fazer. Buscam ajuda do 

além-túmulo para uma sobrevida. Não raro, este “convite” à espiritualização chega por 

meio da mídia. 

A escolha pela análise desta temática se dá, primeiramente, por uma 

identificação pessoal com áreas da espiritualidade mas, principalmente, por notar que 

apesar de ter se tornado cada vez mais comum os veículos midiáticos focar nesse tema 
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como pauta, as publicações encontradas são divergentes e contraditórias na forma de 

abordagem do assunto. Verifica-se certa superficialidade das matérias, preconceitos nos 

posicionamentos editoriais e no tratamento com as fontes, revelando um universo a ser 

investigado.  

O referido caderno Doc do jornal Zero Hora, que aborda a espiritualidade, 

chama atenção a partir da capa, cuja construção reúne elementos indiciais do 

posicionamento editorial do jornal e do jornalista responsável pela matéria. 

Em pesquisa sobre a produção bibliográfica sobre a temática proposta neste 

estudo, verificamos a existência de poucos trabalhos nesta área. Acreditando poder 

contribuir com a ampliação deste assunto, pretendemos analisar quais os sentidos 

impressos no caderno Doc de número 21. 

Assim, o objetivo deste trabalho monográfico é analisar as estratégias midiáticas 

utilizadas pelo jornal Zero Hora na abordagem da temática no caderno Doc, 

observando-se o contexto de uma sociedade midiatizada. Busca-se também verificar 

como a mediunidade em suas diversas manifestações religiosas é representada na 

reportagem do caderno; compreender o conteúdo proposto na referida publicação; 

identificar o discurso de ZH quando o tema é religiosidade e mediunidade.  Trata-se de 

buscar entender o discurso textual e imagético do referente caderno, bem como 

compreender a produção de sentido proposta pela referida publicação. 

Assim a questão-problema que norteia este trabalho de pesquisa é saber como 

foi levado este assunto até o seu público receptor? Quais interpretações que podem ser 

feitas diante desta publicação? Diante disso, pretende-se com este trabalho analisar as 

construções discursivas e sua formação de sentidos, bem como a análise do caderno 

enquanto um dispositivo jornalístico.  

Desse modo, este trabalho está dividido em 30 capítulos. Primeiramente, 

fazemos uma comparação entre mídia e religião para perceber como é essa relação e 

principalmente quais as matrizes estão mais presentes no contexto midiático. A partir 

daí, passamos a falar sobre religião como representação social entendendo que a relação 

religiosa faz parte de um contexto de um fenômeno coletivo e não individual. Depois, 

analisamos os três pontos principais do caderno: mediunidade, preto-velho e 

benzedeiras, bem como suas representações sociais. A análise do corpus está também 
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presente para que possamos visualizar melhor o objeto a ser analisado. A análise do 

conteúdo foi utilizada para que pudéssemos chegar a resposta de nossa questão-

problema. Foram encontrados sinais de julgamentos ocultos, por meio da a adjetivação 

e a tentativa de criminalização das práticas religiões junto com sinais de preconceito 

linguístico. Também analisamos o tratamento e seleção de fontes de informação, 

verificando o modo que está exposto o discurso de autoridade e quem são os escolhidos 

para tratar sobre o assunto.   

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  Mídia e religião 

 

Acredito ser muito raso nos referirmos à mídia como uma formadora de opinião 

ou uma responsável por agendamentos diários. A influência gerada por este quarto 

poder, como assim é também chamada, ultrapassa essas definições. Se algo é capaz de 

modificar as escolhas de pessoas, devemos então tratar como parte existencial. Talvez 

seja interessante nos referirmos como indispensável para a nossa sociedade, uma vez 

que encontramos autores que definem a atual conjuntura social como midiatizada. 

Adriano Rodrigues, (1999) afirma que tornou-se um lugar comum dizer que vivemos 

hoje numa sociedade mediática, que a realidade se tornou para nós, em grande medida, 

naquilo que os media selecionam, tratam e difundem. Alguns autores falam de 

sociedade da informação para designar este mundo mediatizado em que hoje vivemos.   

De facto, a percepção que temos hoje do mundo tornou-se dependente de 

complexos e permanentes dispositivos de mediatização que marcam o ritmo da 

nossa vida quotidiana, sobrepondo-se cada vez mais não à nossa percepção 

imediata do mundo, mas também aos ritmos do funcionamento das instituições 

que formam os quadros da nossa experiência individual e colectiva. 

(RODRIGUES, 1999, p. 05) 

 

Mas é interessante pensar que a importância se dá não só por parte da mídia 

enquanto veículo, mas também por quem o constrói ou faz parte dela. Alexandre 

Rossato Augusti (2010) demonstra preocupação quando diz que as discussões sobre o 

jornalismo devem partir do pressuposto básico de que tratamos de um campo 

atravessado por inúmeras relações de poder.  
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O campo jornalístico possui relativa autonomia e, portanto, poder, inclusive no 

âmbito dos profissionais que atuam diretamente em sua produção. Os 

jornalistas exercem influência ativa na construção das notícias nas mais 

diversas etapas de sua produção e, dessa forma, atuam também ativamente na 

construção da realidade. (AUGUSTI, 2010, p. 06) 

 

 Histórias precisam de audiência, conforme Roger Silverstone (1999). “Elas 

precisam ser ouvidas e lidas, mas também contadas e escritas. Há também uma 

reivindicação por comunidade no contar, um desejo de participação, uma sedução, uma 

suspensão da descrença, um convite para adentrar e partilhar, embora por pouco tempo, 

outro mundo.As histórias vivem além do contar, em sonhos e conversas, sussurradas, 

recontadas, repetidas vezes. São uma parte essencial da realidade social, uma chave para 

nossa humanidade, um vínculo com a experiência, e uma expressão dela. Não podemos 

compreender outra cultura se não compreendemos suas histórias. Não podemos 

compreender nossa própria cultura se não sabemos como, porque e para quem nossos 

próprios contadores de histórias contam seus contos”. (SILVERSTONE, 2002)  

É fácil encontrar diferentes modos de exposição na mídia considerando-se  as 

instituições católicas, evangélicas, espíritas ou umbandistas. Canais de televisão, 

emissoras de rádio e jornais próprios com certeza facilitam esta aproximação e 

fidelização com seu público. Aquelas instituições religiosas que não dispõem destas 

facilidades, buscam formas gratuitas ou mais baratas para que suas ideologias cheguem 

aos seus seguidores, como é o exemplo das web rádios, transmissões ao vivo pela 

internet, ou aluguel de espaços em canais comunitários de televisão. 

 Da perspectiva da comunicação, o "campo da mídia" terá enorme poder de 

sugestão para criar os climas espirituais. Será também o lugar privilegiado para 

alimentar a espiritualidade. (FAUSTO NETO, 2001)  

Reportagens veiculadas na mídia também contam como uma forma de 

divulgação - se bem explorada - já que haverá sempre uma terceira pessoa entre a 

instituição e seu público. Esta peça, que pode ser um jornalista, está no meio da 

mensagem e leva junto também suas crenças e ideias que poderão refletir na publicação 

da informação até ela chegar ao seu destino principal. Assim, a seleção deste tipo de 

acontecimento conta muito a arbitrariedade da escolha do jornalista. É esta 

arbitrariedade que introduz, então, uma terceira variável na conformação da notícia 
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(além dos atributos do fato e si e das exigências da natureza do trabalho jornalístico): a 

construção que o jornalista faz do real. (MOTTA, 2002) 

Sendo assim, podemos entender que há uma seletiva imagética ou informativa, 

que é realizada pelo profissional, tornando o que é publicado como sendo quase a ponta 

de um iceberg. “Ao mesmo tempo em que a figura tem uma profundidade, um aquém a 

que se refere, ela é um relevo: promover uma imagem ou uma informação é destacar do 

real uma superfície, um simulacro que vêm à frente com relação a um fundo sem 

imagem.” (MOUILLAND, 2002, p.37 ) 

Por outro lado, em se tratando de espiritualidade, podemos esperar do público 

leigo, muitas vezes, a busca incessante por sanar as curiosidades e a leitura voltada ao 

lado místico do assunto. É também explorando essa percepção do mistério que as 

publicações mais se utilizam com a finalidade de atrair mais facilmente o leitor.  E 

mistério possui muitos sentidos, vários deles pejorativos. Na linguagem comum usa-se a 

palavra mistério para concluir uma reflexão que esgotou as capacidades da razão e não 

consegue mais produzir luz. Ou então, para indicar intenções ou realidades escondidas 

ao comum dos mortais. (BOFF, 2005). Quando este discurso é utilizado pelos veículos, 

ganha credibilidade, principalmente pela influência que a mídia tem na vida e nos 

interesses das pessoas. Prova disso é a possibilidade de agendamento que as notícias 

têm conduzindo diariamente os assuntos e interesses da sociedade.  

O funcionamento dos discursos espontâneos, dos discursos que 

trocamos uns com os outros no decurso da vida quotidiana, é 

intermitente, pontuado por todo um conjunto de hesitações, de 

esperar, de rupturas, de silêncios, de derivas. O discurso midiático, 

pelo contrário, flui de maneira constante e ininterrupta, encadeia 

enunciados que se apresentam habitualmente de forma acabada, 

escondendo os seus processos de gestão. (RODRIGUES, 2002, p.217) 

 

Mesmo que esta sensação de discurso fechado chegue até o leitor, este quebra-

cabeças pode ser desmontado. A linguagem, que está sempre em movimento, pode ser 

interpretada de outra forma mesmo após a sua publicação.  Para que se leia ou escreva 

sobre a temática religião, é necessário que ao menos tentar entender do que se trata. A 

melhor definição religião não é nova, mas se faz bastante atual e ilustra bem o conceito 

desta filosofia. A concepção, segundo Emile Durkheim (1989), é: 

Um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas 

sagradas, isto é, separadas, interditas, crenças e práticas que unem, 
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numa mesma comunidade moral chamada Igreja, todos os que se lhes 

aderem. O segundo elemento que toma assim lugar em sua definição 

não é menos essencial que o primeiro, porque a idéia de religião é 

inseparável da idéia de Igreja, e fazes pressentir que a religião deve 

ser uma coisa eminentemente coletiva. (DURKHEIM, 1989, p.65) 

 

Antônio Máspoli de Araújo Gomes (2004) afirma que a sociedade é uma 

realidade sui generis e as representações coletivas, que a exprimem, são fatos sociais, 

coisas reais por elas mesmas. As representações coletivas são o produto de imensa 

cooperação que se estende não apenas no espaço, mas também no tempo; para fazê-las, 

uma multidão de espíritos diversos associou, misturou, combinou suas idéias e 

sentimentos; longas séries de gerações acumularam sua experiência e saber. Vivemos 

um momento de grande exposição midiática dos símbolos religiosos. Cada vez mais as 

instituições religiosas buscam formas de chegar até o seu público receptor, sem que ele 

precise estar fisicamente presente. É claro que cada instituição busca alcançar este 

objetivo com base em suas crenças, mas principalmente dentro de suas condições 

financeiras. E por esta imersão profunda, não há como compreender, hoje, a prática 

religiosa sem entendê-la nesse contexto de midiatização da sociedade, onde a mídia, por 

meio de seus distintos dispositivos, constrói novos modos de vivenciar a prática 

religiosa. (BORELLI, 2008)1 

 

 

2.2 Religião como representação social  

 

A busca pela espiritualização não significa uma ligação religiosa. É possível que 

a crença em algo extra-corpo ou em um ser superior faça naturalmente a conexão 

espiritual que pode ser individualizada. O que difere da busca religiosa, que parte do 

princípio de seguir uma seita, um coletivo ou uma filosofia. 

Durkheim (1989) afirma que esses fenômenos coletivos não podem ser 

explicados em termos de indivíduo, pois ele não pode inventar uma língua ou uma 

religião. Esses fenômenos são produto de uma comunidade, ou de um povo. 

As representações sociais são modalidades de pensamento prático 

orientadas para a comunicação, a compreensão e o domínio do 

                                                 
1
 BORELLI analisa os processos midiáticos das Igrejas Pentecostais. No entanto, apesar de outro 

contexto, o referencial utilizado por ambos subsidiam este trabalho. 
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ambiente social, material e ideal. Enquanto tais, elas apresentam 

características específicas no plano da organização dos conteúdos, das 

operações mentais da lógica. A marcação social refere-se às 

condições e aos contextos nos quais emergem as representações, às 

comunicações pelas quais elas circulam, às funções a que elas servem 

na interação com o mundo e com os outros. (GOMES, 2004, p. 42) 

 

Falar em representações sociais, conforme Santos e Almeida (2005), é remeter-

se ao conhecimento produzido no senso comum. Porém, não a todo e qualquer 

conhecimento, mas a uma forma de conhecimento compartilhado, articulado, que se 

constitui em uma teoria leiga a respeito de determinados objetivos sociais. 

 

2.2.1. A noção de mediunidade e o papel do médium como ator social 

 

 Ator é uma pessoa que interpreta e/ou representa um ser. Neste caso, o médium 

é um ator social por assumir o papel, mesmo que por alguns instantes, de outro e assim 

mediar o auxílio para quem o procura. São como representantes de alguém, destinados 

para intervir quando nem mesmo nós temos a possibilidade de encontrar forças para 

mudar nossos problemas ou achar cura para nossas doenças. 

Na perspectiva das religiões espiritualistas, toda a pessoa que sente a influência 

dos Espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Sendo assim, podemos 

entender, que todos somos médiuns em potencial. Dizemos potencial, pelo fato desta 

característica despontar de formas diferentes de um indivíduo para outro, conforme as 

doutrinas que buscam elucidar o assunto. Toda pessoa que sente a influência dos 

Espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao 

homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a 

possuem pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou 

menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que 

possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada,que se traduz por efeitos patentes 

de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. 

(KARDEC, 2013).  

A prática da mediunidade está presente nas mais diversas religiões, 

principalmente nas de matriz africana e ramificações espíritas e espiritualistas. Diferem-

se na questão ritualística, mas têm em comum o objetivo de comunicar-se, dar voz ao 
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espírito que já não tendo mais o corpo necessita desse auxílio de um médium para que 

possa expressar suas necessidades, auxiliar aqueles que o procuram ou até mesmo 

deixar algum recado mensagem ou receituário. Estas são apenas algumas possibilidades, 

já que os tipos mediúnicos varia. Deve-se notar, ainda, que essa faculdade não se revela 

em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou 

aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as 

espécies de manifestações. As principais são: médiuns de efeitos físicos, médiuns 

sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, 

pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. (KARDEC, 2013).  

A forma mais simples de conceituar a mediunidade, é imaginar uma ponte. 

Pontes são construídas para que possam ligar locais que dificilmente se alcançariam de 

outra forma. Esta ponte extrafísica une plano material e espiritual, fazendo com que os 

dois planos se comuniquem entre si. 

 

2.2.2. O preto-velho como representação social 

 

 A nomenclatura é utilizada principalmente por religiões com raízes africanas, 

como umbanda e candomblé. Preto-Velho é utilizado para identificar aqueles espíritos 

que identificam-se com pele negra e aparência idosa, em alguns cultos ditos como ex-

escravos que teriam desencarnado nos tempos da escravatura. Tais senhores, 

caracterizados pela simplicidade e humildade, comunicam-se através de médiuns para 

que possam transmitir mensagens normalmente positivas e também auxiliar pessoas que 

estejam procurando uma consulta. Esses guias também podem ser identificados pelo 

modo característico de se expressar, tratando os encarnados como filhos ou “mizifio” 

como costumam falar.  

A referência utilizada pelos Pretos-Velhos para você, costuma ser “suncê” 

também uma forma de notarmos a simplicidade desses espíritos que tiveram 

experiências muito pobres e normalmente sofridas enquanto estiveram em vida.  

Palavras como “oxalá”, representação de Jesus, e “olorum”, representação de Deus, são 

frequentemente utilizadas por essas entendidades. Os Preto-Velhos são, por excelência, 

entidades terapêuticas: realizam benzeduras, rezas, simpatias e limpezas espirituais. 
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Sem dúvida, entre as atribuições, destaca-se a realização de curas, sendo comum 

encaminhar-se casos de doenças para essas entidades (SANTOS, 2010).  

Destacam-se também a figura das Pretas-Velhas, que seriam entidades de 

mulheres desencarnadas na pobreza e que são identificadas pela humildade e trabalho na 

caridade. Esses espíritos teriam também servido ao tempo da escravidão e exercido 

trabalhos que eram comuns às mulheres naquele tempo, como parteiras, amas de leite, 

lavadeiras, cuidadoras dos “sinhozinhos” como eram chamados os filhos dos patrões. 

 

2.2.3. As benzedeiras como representação social 

 

Levam o nome de benzedeiras, pessoas que praticam o hábito de benzer. 

Normalmente encontraremos pessoas já idosas que ainda guardam esse ritual. Homens 

ou mulheres que continuam com esse serviço, normalmente tem ligação com a religião 

católica. Caracterizam-se por serem pessoas muito devotas a algum santo do catolicismo 

ou bastante religiosas de outra vertente. Ganharam espaço há alguns anos 

principalmente em bairros ou pequenas cidades, como se fossem curandeiras. São 

identificadas, como pessoas humildes que abdicam de seu tempo para tentar curar quem 

o procura. Há entre os hábitos populares que a benzedura não pode ser cobrada para que 

realmente tenha efeito. São utilizadas rezas e cânticos destinados a santos da igreja 

católica, unidos com ervas, carvão, tesoura ou ainda a própria imposição das mãos. 

Repetem-se pelo benzedor gestos em sinal da cruz no local que pretende-se “ajeitar”.  

A crença no poder curativo da palavra, expressa por meio das orações, encontra 

raízes em diferentes tradições que se entrecruzam nas terras brasileiras, nas quais a 

oralidade é/era um dos principais elementos de manutenção da cultura. Tanto entre os 

povos ameríndios quanto entre os africanos, podemos nos referir à forte oralidade 

presente nos rituais mágicos de cura. Até mesmo os portugueses, católicos fervorosos, 

importaram para o Novo Mundo a crença no poder curativo da palavra. Assim sendo, 

fica mais fácil compreendermos o poder atribuído aos benzedores e às benzedeiras, que, 

por meio de orações, restauram a saúde do paciente. (MOURA, 2011).  

Tal prática, que vem caindo no esquecimento e se perdendo com o tempo. Algo 

contribui para isso, que é a regra imposta entre as pessoas que detém o conhecimento: 



              

18 

 

passar o segredo da benzedura apenas para familiares como filhos (as) e netos (as). E 

com a chegada das novas e avançadas tecnologias, há um desinteresse dos descendentes 

em aprenderem e continuarem com a prática.  

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 A análise de conteúdo 

 

A opção pela análise de conteúdo se dá porque este método de pesquisa visa 

entender não só a mensagem que está querendo ser passada por quem transmite, mas 

também é possível, com ela, detectar tendências que o autor possa ter construído junto 

ao texto. Também é possível entender, conforme Hercovitz (2007) que a análise de 

conteúdo da mídia  ajuda a compreender um pouco mais sobre quem produz e quem 

recebe a notícia, e também estabelecer parâmetros culturais implícitos e a lógica 

organizacional por trás das mensagens.  

Podemos fazer uma alusão à análise de conteúdo da seguinte forma. Quando 

recebemos em nossa casa uma melancia, visualizamos a casca grossa e verde, porém o 

que nos interessa é o conteúdo vermelho que está dentro. Normalmente ao consumi-la, 

não nos interessamos em saber por quem e de que forma foi cultivada, se foi utilizado 

algum agrotóxico, veneno, ou se é orgânica. Nossa interpretação de qualidade se dá 

apenas pelo sabor ao comer. É como costumeiramente ocorre quando consumimos os 

textos que nos chegam. É um conteúdo fechado e com aparência intocável. Ao ler, sem 

aplicar nenhum critério de análise, realizaremos a nossa interpretação pessoal, mas ao 

abrí-lo com a análise de conteúdo, podemos entender um pouco mais sobre as 

mensagens que podem estar intrínsecas na publicação, bem como as tendências do autor 

e as possíveis interpretações que outros receptores poderão fazer. Desse modo, a análise 

de conteúdo permite apreender: 

(a) o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir 

com o sentido percebido pelo leitor do mesmo; (b) o sentido 

do texto poderá ser diferente de acordo com cada leitor; (c) 

um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que 

diferentes leitores poderão captá-la com sentidos diferentes; 

(d) um texto pode expressar um sentido do qual o próprio 
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autor não esteja consciente. (MORAES, 1999, p. 7-32) 

 

Hercovitz (id) afirma que a tendência atual da análise de conteúdo desfavorece a 

dicotomia entre o quantitativo e qualitativo, promovendo uma integração entre as duas 

visões, de forma que os conteúdos manifesto (visível) e latente (oculto, subentendido) 

sejam  incluídos em um mesmo estudo para que se compreenda não somente o 

significado aparente de um texto, mas também o significado implícito, o contexto onde 

ele ocorre, o meio de comunicação que o produz e o público ao qual é dirigido. 

Para que possamos aplicar este método e poder usufruir dele o melhor resultado, é 

necessário realizá-lo por etapas. Silva e Fossá (2015) estabelecem algumas etapas a 

serem seguidas, que são organizadas em três fases: 1) pré- análise, 2) exploração do 

material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A etapa da pré-

análise é a escolha, organização e leitura dinâmica do material escolhido - a reportagem 

do caderno DOC em nosso caso. Na analogia, escolhemos a melancia. A segunda etapa, 

denominada exploração do material, busca fragmentar o material para que possa ser 

melhor visualizado. No caso deste estudo, realizamos a análise descritiva do caderno 

DOC para que pudéssemos enxergar suas partes com mais facilidade. Foi descrito o 

layout, recursos gráficos utilizados como disposição em colunas, imagens, títulos, 

subtítulos, texto. Junto desta etapa, procura-se também já iniciar o processo de uma 

primeira separação por categorias no texto, buscando indícios que possam servir como 

base para análise dos conteúdos publicados. Em outras palavras, fatiamos a melancia. A 

terceira fase compreende o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material 

coletado (entrevistas, documentos e observação). A análise comparativa é realizada 

através da justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, ressaltando 

os aspectos considerados semelhantes e os que foram concebidos como diferentes 

(SILVA E FOSSÁ, id.). 

Finalizando a analogia com a parte em que passamos a provar o conteúdo dessa 

melancia, o que nos permite entender que de que forma foi cultivada, produzida e como 

nos nutrirá. 

Os pesquisadores que utilizam análise de conteúdo são 
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como detetives em busca de pistas que desvendem os 

significados aparentes e/ou implíctos dos signos e das 

narrativas jornalísticas, expondo tendências, conflitos, 

interesses, ambiguidades ou ideologias presentes nos 

materiais examinados. (HERCOVITZ, 2007, p.128) 

 

Assim, das diferentes formas que somos capazes de conduzir esse processo para 

realizar a análise de conteúdo, podemos definir com duas que serão as que parecem ser 

as mais adequadas ao nosso trabalho. Tomamos as referências apresentadas por 

MORAES(1999) quando diz que a análise de conteúdo no nível latente é quando o 

pesquisador procura captar sentidos implícitos no objeto. Segundo o autor,  a busca de 

uma compreensão mais profunda não pode ignorar o conteúdo latente das mensagens, 

revelado antes pelo não dito do que pelo expresso. Isto corresponde a uma leitura que 

capta nas entrelinhas motivações inconscientes ou indizíveis, reveladas por 

descontinuidades e contradições. 

Nos baseamos também, nos seguintes tópicos jornalísticos para a análise desses 

conteúdos: o uso de adjetivos na linguagem jornalística, a editorialização das manchetes 

e chamadas, o tratamento e seleção de fontes de informação, assim como nos sugere 

Hercovitz (2007).  

 

3.2 Análise do corpus 

 

3.2.1  Pré-análise: a espiritualidade nas publicações de ZH 

 

Como a Zero Hora é nosso objeto de estudo, realizamos uma pesquisa de 

publicações do jornal referentes à área da espiritualidade, considerando os últimos cinco 

anos, onde encontramos algumas citações referentes ao tema aqui abordado. 

Em 26 de novembro de 2013, foi publicada a matéria “Espiritualidade pode 

trazer benefícios para o corpo e mente”. Neste material, patrocinado pela Unimed, o 

jornal afirma que pesquisas comprovam que a fé pode ajudar pacientes a lidar melhor 

com as doenças. Na reportagem, a confirmação se dá devido a uma pesquisa inédita que 

foi realizada na Santa Casa de Porto Alegre, em parceria com a Universidade de Duke, 

dos Estados Unidos, para mensurar os benefícios biológicos da fé. 
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Em 15 de março de 2014, foi publicada uma matéria com o título 

“Espiritualidade chega às organizações”, que buscava mostrar empresas, grupos e 

universidades que haviam inserido a espiritualidade como forma de motivar equipes, e 

como isso estava ganhando espaço entre organizações que queriam deixar o ambiente de 

trabalho acolhedor sem perder o foco na produtividade. Nesta reportagem, o jornal 

mostra como cases a Universidade de Caxias do Sul (UCS) que estava por formar, à 

época, a primeira turma de pós-graduação em Espiritualidade no Trabalho. Na mesma 

publicação, o Hospital Pompéia, da mesma cidade, é apontado como referência pela 

criação do Grupo Humanizar, criado com intuito de pensar cuidados para a instituição 

de saúde. 

Em 05 de abril de 2014, foi publicada a reportagem “Pesquisadores debatem 

relação entre ciência e espiritualidade”. A publicação se referia a um evento que estava 

para ocorrer, o Simpósio Internacional de Espiritualidade na Prática Clínica, organizada 

pelo Núcleo de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio 

Grande do Sul. No mesmo texto, era apresentado o case de mãe e filha que realizavam 

sessões de psicoterapia aliadas às sessões espirituais em um centro espírita de Porto 

Alegre. O mesmo evento voltou a ser tratado em uma publicação de 22 de março de 

2017. 

Em 21 de outubro de 2014, Zero Hora publica “Uma jornada espiritual no 

Nepal” assinado pela jornalista Aline de Antoni Moreira Néglia, que viajou ao país 

asiático e relatava suas experiência. Já nos anos 2015 e 2016, não foram encontradas 

matérias referentes ao tema, além de notícias que envolveram posições do Papa no 

Vaticano, como “Ouça o disco "Wake Up!", gravado pelo Papa Francisco” em 20 de 

novembro de 2015 e “Papa Francisco visita doentes em estado vegetativo” em 15 de 

janeiro de 2016.  

 

3.2.2. O caderno doc 

 

Como referido inicialmente, o caderno DOC é encartado todos os finais semana 

no jornal Zero Hora, um dos maiores jornais em circulação do Brasil, com início na 

década de 60, passando a pertencer ao Grupo RBS no ano de 1970. Faz parte das 
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produções desta rede de comunicação, assim como os jornais Diário Gaúcho e Pioneiro. 

Com início em março de 2016, o Caderno Doc tem um foco em temas 

específicos, e o lema “a reportagem no foco”. Trata-se de uma produção similar ao 

Caderno Donna, mais voltado à moda e entretenimento. Como o jornal Zero Hora tem 

formato tablóide, ou seja, anúncios página devem ter 35 cm de altura por 5 colunas de 

largura (que representam 26,1 cm), exceto os cadernos Casa&Cia e Donna, que tem 

34cm de altura por 4 colunas de largura (que representam 24,7 cm) 

 O caderno ‘Doc, a reportagem em foco’ de número 21, foi publicado no final de 

semana dos dias 23 e 24 de julho de 2016 com o título ‘Médiuns, Pretos Velhos e 

Benzedeiras’, seguido pelo subtítulo: “Apesar dos avanços da medicina, práticas 

alternativas que prometem a cura física e emocional seguem atraindo multidões. Por fé, 

por desespero ou por via das dúvidas”.  O referido caderno tem 28 páginas, além de 

capa e contracapa. Toda a publicação é diagramada em três colunas  

 
3.2.3. Descrição do Caderno DOC 

 

3.2.3.1  A capa 

 
 Na capa da publicação, foto (Figura 1) centralizada em preto e branco. 

Ocupando quase todo o espaço está a foto de uma pessoa a qual não consegue se 

identificar o sexo devido aos longos cabelos pretos que encobrem boa parte de seu 

corpo. Com vestes brancas e uma cruz que desce pela túnica, a mão esquerda para trás 

das costas, e a destra em uma posição característica ao centro na raíz dos cabelos. 

Envolvendo a mão direita está um efeito que provavelmente foi cluso por algum 

programa de edição fotográfica, sua coloração é esverdeada levemente transparente e 

arredondado, lembra as imagens colocadas nas cabeças dos santos da igreja católica. 

Este efeito encobre parte do logo arredondado que leva o nome do caderno. Zero Hora 

aparece quase imperceptível, e chama atenção a palavra doc em letras minúsculas e a 

letra O representada por um balão de fala. Logo abaixo, a frase “a reportagem em foco” 

resume o caderno. Ao lado esquerdo, em letras pequenas, está a descrição da foto 

“Médium em sessão na Casa de Caridade Pai Thomé, em Canoas”. 

Quase no rodapé em letras garrafais em preto um pequeno resumo do caderno 
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“Apesar dos avanços da medicina, práticas alternativas que prometem a cura física e 

emocional seguem atraindo multidões. Por fé, por desespero ou por via das dúvidas”. 

No alto da capa, uma tarja com fundo preto e um símbolo de adição na parte esquerda 

intitula três outros assuntos que serão abordados dentro do caderno. Em letras amarelas, 

os títulos; e brancas, os subtítulos. A primeira fala sobre “Pokémon Go, e porque o 

game virou uma febre”. Ao centro, “Depois da Nice, ser francês é estar exausto”. E por 

último Com a palavra, Rodrigo Maia o novo presidente da câmara”. Abaixo desta tarja, 

uma menor em preto, indica a numeração e a data da publicação. 
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Figura 1 
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3.3. Páginas 8 a 18: A reportagem médiuns, pretos-velhos e benzedeiras 

 

Na página 8 (Figura 2) inicia-se a reportagem que nos interessa. Toda a 

reportagem é diagramada em três colunas. No alto, em cor preta, está posicionado o 

título da reportagem: “Curas do além”. Abaixo há duas linhas de letras maiúsculas 

também em cor preta com o subtítulo: “Uma benzedeira, um preto velho, um padre 

parapsicólogo, um arrumador de gente e um médium que encarna o Dr. Fritz abrem suas 

portas para contar o que fazem, como começaram e quem os procura”.  

 À esquerda, antes de iniciar a reportagem, os nomes dos responsáveis pelo texto 

e imagens junto de seus e-mails institucionais. Logo depois, o começo da reportagem 

com letra capitular azul e as três colunas da página em caracteres pretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

26 

 

Figura 2 
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Na página 9 (Figura 3) é encontrado pouco texto, porque três fotos ocupam 

quase toda a página. As três fotos são em preto e branco. A primeira ocupa quase 

metade da folha e retrata Dona Zeli, a senhora que será abordada no texto. Uma caixa 

com fundo branco do lado esquerdo da foto faz a legenda: 

 “Dona Zeli, 85 anos, é benzedeira requisitada por ricos e pobres para espantar 

quebrantes e curar doenças”.  

Outras duas fotos estão abaixo desta, são menores mas também preservam a 

diagramação ocupando as duas primeiras colunas. Uma delas mostra a mão da senhora 

segurando um copo com ramos e a última a posição das mãos como se estivesse a orar e 

segurando um terço. Do lado direito, abaixo, está na terceira coluna com seis parágrafos 

de texto. 
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Figura 3 
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Na página 10 (Figura 4), composta toda ela por texto sem fotos, também 

dividida nas três colunas, podemos notar o primeiro subtítulo que separará os cases. 

Quase no final da primeira coluna está escrito como citação entre aspas:  “Nego Véio 

Sempre Fada” , marcando o início de uma nova entrevista. As duas outras colunas já são 

dedicadas a texto. 
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Figura 4 
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Na página 11 (Figura 5), as duas primeiras colunas são tomadas por uma foto em 

preto e branco que retrata o médium em atendimento e ao fundo a figura de um preto-

velho desfocada. Uma caixa de fundo branco e escrita preta também faz a legenda no 

alto: 

 “O empresário Everton Alfonsin incorpora Pai Thomé para fazer diagnósticos, 

receitar chás e realizar cirurgias pelo espaço”.  

A terceira coluna é tomada por texto nos seus próximos 10 parágrafos. 
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Figura 5 
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A página 12 (Figura 6) é composta por três fotos em preto e branco e nenhum 

texto. A primeira, que ocupa metade da página, mostra o entrevistado a segurar um 

cobertor e, ao fundo, a pessoa em atendimento deitada em um sofá. Ao fundo da foto, o 

cartaz do filme Matrix Reloaded. Na foto também há um quadro de fundo branco com a 

legenda escrita em preto: 

 “Padre Hilário Dewes recorre à hipnose, regressão e imposição das mãos para 

atender pessoas como o jovem Pedro”.  

Nas outras duas fotos posicionadas lado a lado no restante da página, mostra um 

foco nas mãos postas do Padre e a outra um abraço entre ele e o cliente. 
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Figura 6 
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Na página 13 (Figura 7) não há fotos, apenas texto. As três colunas são mantidas 

e há também uma citação separando as entrevistas. 

 “Aqui é mais ou menos o fim do ralo” está postado pouco abaixo do meio da 

primeira coluna. As outras duas colunas são dedicadas apenas a texto. 
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Figura 7 
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A página 14 (Figura 8) inicia já com o único subtítulo que não é uma citação. “O 

encontro holístico e a opinião dos médicos” está postado no início da página escrito em 

duas linhas em preto. Duas das colunas são interrompidas por uma foto que mostra uma 

pessoa deitada e outra segurando um cone de fumaça. A foto de cor preto e branco tem 

no canto superior a legenda na caixa branca  

“Rosa Conrad Heck aplica o cone chinês, com fogo em uma ponta para sugar as 

coisas ruins que uma pessoa ouviu durante a vida”.  

A terceira coluna toma toda a página sem interrupção. 
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Figura 8 
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Na página 15 (Figura 9) quase no fim da primeira coluna há uma citação que 

divide o texto escrito “Eu arrumo gente, é o dom que recebi”  

As outras duas colunas iniciam após a foto que está postada nesta página na 

parte superior. Ela é preta e branca e mostra quatro pessoas, uma sendo atendida com os 

braços levantados. As demais estão a segurá-lo e tocá-lo Um quadro branco na parte 

inferior esquerda traz a legenda: 

 “Sem nunca ter estudado anatomia, Fernandes Vidor arruma o esqueleto de 

gente como o PM reformado Mario”.  
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 Figura 9 
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Na página 16 (Figura 10) o texto toma apenas uma coluna e meia, devido às 

fotos que juntam as páginas. A primeira foto que está no centro das duas páginas inicia 

nesta, mostrando uma pessoa vestida com jaleco e uma foto no braço, ao fundo pessoas 

segurando objetos de cirurgia. 
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Figura 10 
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Na página 17 (Figura 11) está o complemento da foto que mostra um bisturi 

sendo utilizado para fazer um corte em uma mulher que está de costas. Abaixo desta, ao 

centro da página, estão mais duas fotos também em preto e branco. A primeira mostra 

um rosto feminino com uma tesoura sendo introduzida no olho e a outra uma agulha 

atravessada na pele do pescoço de uma outra senhora. O quadrado que traz a legenda 

está no meio das três fotos com o seguinte texto “Com apoio de voluntários e o suposto 

rosto do Dr. Fritz no uniforme, Mauro Pacheco Vieira corta e espeta o corpo dos 

doentes”. A terceira coluna inicia com um subtítulo escrito em preto “As cirurgias 

espirituais”. 
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Figura 11 
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A página 18 (Figura 12) é o encerramento da matéria com três colunas de texto. 
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Figura 12 
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3.3.1. Página 2 a 27: páginas complementares 

 

 A página 2, dividida em três colunas, leva no canto esquerdo superior a 

assinatura de Luis Fernando Veríssimo, que publicava ali uma crônica. O nome aparece 

abreviado em letras pretas L.F. Verissimo com o email institucional, logo abaixo, quase 

imperceptível verissimo@zerohora.com.br. A foto do autor, ao lado, em um quadrado 

preto e branco, mostra a tendência de utilizar a técnica sem cor em todo o caderno.  

Logo abaixo, separado por uma linha preta, está o texto de sete parágrafos do 

escritor “Um Bar no Leblon” seguindo as três colunas de diagramação com uma 

pequena charge de dois quadros. É o mais destacado na página, já que está colorida. Em 

uma pequena conversação de dois personagens, ilustra as aventuras da família brasil.  

Os colunistas da edição estão na parte de baixo da página. São cinco fotos 

pequenas em preto e branco, como se fossem 3x4, com seus nomes e as páginas 

correspondentes que assinam. O título e um pequeno resumo seguem depois dos 

retratos. Logo ao lado, está o expediente do caderno. O logo do doc, igual o da capa, 

aparece com os nomes e emails do editor, editor-assistente, responsável pela capa e 

diagramação. 

Na página 3, há uma propaganda da Pós Graduação UPF. O comercial de página 

inteira mostra os cursos oferecidos pela Universidade de Passo Fundo. Ela mescla o 

preto e branco da foto de uma aluna com um verde franco em forma de triângulo e 

algumas letras e frases. 

A página 4 é assinada diferente da segunda, uma vez que o destaque está para o 

título da página e não do jornalista. London Eye estampa o cabeçalho da página em 

preto, seguido em fonte menor, o nome de Fernanda Zaffari e o email institucional, 

ainda menor, junto com sua conta de instagram e twitter.  

A foto quadrada e preto e branca continua igual. A diagramação segue em três 

colunas, modificando-se das demais porque aparece em colorida. Efeito Turquia em 

negrito mostra do que se trata o assunto, seguido com um pequeno texto de quatro 

parágrafos em uma coluna apenas. Ao lado, a segunda coluna é separada por dois 

textos. O primeiro chama-se Brexiteers em crise, que leva em certo momento o leitor a 

mailto:verissimo@zerohora.com.br
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olhar a foto colorida da Chevening House na parte inferior ao centro. No segundo texto, 

de apenas oito páginas, chamado Terceira Via, a jornalista fala sobre o Reino Unido. A 

terceira coluna é dedicada a duas fotos coloridas de Theresa May e Samantha Cameron 

com o título “A moda da política” e um texto que segue um alinhamento à direita da 

página.  

A página 5 segue o modelo da anterior, com o título Toujours Paris acima em 

preto, segue pelo nome do jornalista Fernando Eichenberg e seu email institucional. 

Não há referência a mídias sociais dele. A foto 3x4 também aparece ao lado. Diferente 

das demais páginas, essa aparece com quatro colunas. As duas primeiras iniciam com 

uma foto colorida mostrando uma possa protestando na França e logo ao lado como 

uma foto no estilo boneco, o rosto do senhor Roberto Badinter. Em preto e caixa alta 

está logo abaixo o título da notícia “Terrorismo na guilhotina” seguido por duas colunas 

de texto. As outras duas se referem também ao país da europa, mas de outros assuntos. 

Verão em Villette é a outra notícia com uma coluna e meia, até a metade da página. 

Uma figura quadrada aparece ao lado interrompendo o texto. A última notícia, que 

ocupa duas colunas inicia com duas figuras de histórias em quadrinhos seguidas 

também de pequenos parágrafos. 

As páginas 6 e 7 são conjuntas. Também se refere a um encarte publicitário, 

dessa vez falando sobre as Missões. Num estilo de fonte antiga e um fundo como se 

fosse velho e desbotado, está escrito “Aventura, cultura, história e religiosidade num só 

lugar”. Única parte do caderno que, de certa forma, tem relação com a reportagem 

analisada. As duas primeiras colunas que ocupam a página da esquerda seguem com um 

texto de oito parágrafos interrompido com um mapa do Rio Grande do Sul mostrando 

onde está a região das Missões e as opções de estrada para chegar mais rápido. As 

demais três colunas seguem apenas com fotos coloridas das paisagens naturais do local 

e as ruínas da igreja jesuíta. No último parágrafo, um box inicia com o título “Som e 

Luz” seguido por uma imagem colorida do espetáculo. Logo abaixo as informações 

sobre valores e horários. No rodapé as assinaturas da Associação dos Municípios das 

Missões e Fundação dos Municípios das Missões, que demonstram a comercialização 

das duas páginas.  

Da página 8 à página 19, o caderno traz a reportagem em questão. 
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As páginas 20 e 21 são também conjuntas e iniciam com o apoio da instituição 

referida acima. “Precisamos entender que o sistema político faliu e não representa mais 

a sociedade” em caixa alta com uma cor acinzentada atravessa as duas páginas como 

título. A foto de Rodrigo Maia no plenário na Câmara dos Deputados ocupa quase toda 

a primeira página, seguida com três colunas pequenas de texto.  

Na outra página, segue-se a matéria. São três colunas de diagramação, mas as 

duas primeiras são tomadas apenas de texto de uma entrevista realizada com o político. 

São 10 perguntas e respostas ao todo. No canto direito está entre chaves duas citações 

do parlamentar e ao meio das falas transcritas uma foto chamada Festa da Vitória que 

colorida mostra ele festejando com outros na câmara. 

A página 22 tem relação com a matéria citada acima, mas não está diagramada 

conjunta. São três colunas, sendo a primeira com duas fotos coloridas também 

mostrando a trajetória do político e uma frase ao final para destaque. As outras duas 

colunas são de outras perguntas e respostas. Desta vez 15 aparecem em destaque. 

A página 23 inicia com um título vermelho “O que explica o sucesso de 

Pokemon Go”. A matéria tem três colunas, sendo a primeira apenas de texto e as outras 

duas com uma foto de um saudita jogando no aplicativo, seguido abaixo por outras duas 

colunas de texto. 

A página 24 também com um título vermelho estampa “Ser Francês é estar 

exausto” seguido por um intertítulo em preto pequeno. As três colunas permanecem 

nesta parte, sendo as duas primeiras quase toda de texto sendo interrompida com uma 

foto colorida da bandeira da França. A coluna da direita faz uma retrospectiva dos 

atentados que aconteceram no País. Duas fotos pequenas ilustram. 

A página 25 inicia com uma foto do Presidente da Turquia, Erdogan. Logo 

abaixo o título também em vermelho “A caça às bruxas na Turquia” com duas colunas 

de texto abaixo e uma terceira toda escrita. No rodapé um pequeno texto separada por 

um risco preto explicando “O que é Hizmet”. 

A página 26 também segue o padrão de três colunas, mas sem nenhuma foto. 

Pelo contrário, são dois textos de opinião. O primeiro inicia apresentando no alto da 

página Cristina Bonorino e um colchete vermelho faz referência ao seu cargo. Logo 

abaixo o texto dela chamado “Os Estranhos”. Na parte de baixo da mesma forma 
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anterior Ismael Caneppele está em destaque também com um colchete vermelho a 

explicar sua carreira. “Questão de Pele” é o título em preto que antecede o texto em três 

parágrafos. 

Na página 27 está no alto escrito em preto o nome Paulo Germano e bem 

pequeno seu email institucional. A foto dele sorridente em 3x4 preto e branco segue ao 

lado. Uma ilustração separa as duas primeiras colunas da terceira. “O Advogado 

Assassino” da nome ao texto de duas colunas assinado pelo jornalista. A terceira e 

última da página é na verdade um direito de resposta concedido ao Prefeito de Porto 

Alegre à época, José Fortunati. “O Professor Fortunati 2” é assinado pelo próprio 

prefeito que utiliza de toda a última coluna com suas ponderações acerca de uma 

matéria anteriormente publicada pelo jornal. Nota-se que a fonte e a diagramação são 

diferentes. 

A contracapa tem por fim um encarte publicitário de página inteira da loja 

Siñeriz Shopping de Rivera Uruguai. Da metade para baixo estão os preços de seis 

garrafas de vinhos vendidos no Free Shop. Encerra-se assim o caderno todo. 

 

3.4.  Análise das estratégias discursivas 

 

3.4.1 Julgamentos ocultos 

  

3.4.1.1 A adjetivação 

  

Durante a trajetória da reportagem é possível notar que a adjetivação está 

presente em quase todas as páginas. Na sua maioria, utilizado para se referir a algo mais 

simples ou deteriorado. O maior número de vezes que os adjetivos são utilizados faz 

referência à benzedeira. Não notamos as adjetivações quando se faz referência aos 

médicos que são citados no texto, por exemplo.  

Parágrafo 1: 

 

“Os vizinhos já se habituaram aos carrões e caminhonetes 

estacionados diante da casa desprovida de reboco, em uma rua sem 

saída, repleta de terrenos baldios, no município litorâneo de 

Capivari do Sul. Em uma tarde recente, quem desembarcou no 

endereço foi Glacy Osório, 63 anos, prefeita da cidade entre 2009 e 
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2012. Ela atravessou o portãozinho de madeira, seguiu até os fundos 

do terreno e avançou por uma porta escancarada, ingressando em 

um lar humilde, com divisórias feitas de tábuas sem pintura.” 

 

 

Neste primeiro parágrafo é possível notar a comparação feita com “carrões e 

caminhonetes estacionadas diante da casa desprovida de reboco” e em outro fragmento 

a referência é para a casa novamente, mas desta vez como “feitas de tábuas sem 

pintura”. Esta é a parte inicial da reportagem que já demonstra a tentativa de demonstrar 

a pobreza da referida senhora e a disparidade com os que a procuram.  

Parágrafo 02:  

“Vim buscar uma bênção dessa mãe – anunciou. Diante de si, Glacy 

tinha a aposentada Zeli da Rosa Neto, uma negra de 85 anos, cabelos 

totalmente brancos, acomodada ao pé de um altar tosco, apinhado de 

imagens de santos e livros de reza. O móvel foi construído e 

presenteado por um homem que atribui a Zeli uma cura milagrosa, 

que o teria poupado de amputar a mão. Desde então, é o nicho onde 

ela exerce o ofício que lhe deu fama, o de benzedeira.”  

 

Neste fragmento o jornalista apresenta a benzedeira como “uma negra de 85 

anos, cabelos totalmente branco” se referindo apenas à aparência física. Não há no texto 

sequer uma adjetivação do comportamento ou modo de ser da referida senhora. 

Encontramos apenas a limitação da cor de pele e cabelo. Em outra linha, podemos ler 

“acomodada ao pé de um altar tosco, apinhado de imagens de santos e livros de reza” 

utilizando da palavra tosco para passar ao leitor ainda mais a pobreza da senhora.  No 

entanto, o local se mantém como atribuído de poder pelos que ali frequentam. 

Parágrafo 10: 
“Acometidos por algum problema de saúde, sobretudo se for algo 

sério ou difícil de tratar, os brasileiros nunca se contentam em 

procurar só o médico. Por fé, por desespero ou por via das dúvidas, 

buscam em paralelo pessoas como dona Zeli, gente com a reputação 

de realizar curas milagrosas, o que quase sempre é creditado a 

alguma relação com o divino ou o além. As cidades estão repletas 

desses curadores, que atuam nas sombras, mas atraem multidões. 

São benzedeiras, pretos velhos, médiuns, parapsicólogos e todo um 

universo de terapeutas holísticos operando muitas vezes em terreno 

pantanoso e arriscando incorrer no artigo 284 do Código Penal, que 

define o crime de curandeirismo.“ 

 

Aqui já é possível notar a tentativa de penalizar os agentes da história, como 

vamos notar em boa parte do texto. São utilizados diversas vezes o código penal para se 

referir a essas atividades. É utilizada a expressão “terreno pantanoso” que nos faz 
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lembrar algo escuro, fétido, sombrio para essas práticas como se fossem criminosos 

contra lei. E continua com “arriscando incorrer no artigo 284 do Código Penal, que 

define o crime de curandeirismo” dando assim a entender que estes são ou podem ser 

contra-lei.  

Parágrafo 13: 

“Alguns dos personagens com fama de ter o dom da cura são como 

fósseis vivos, remanescentes de um período no qual as fronteiras 

entre medicina, religião, magia e alquimia estavam borradas, e no 

qual o acesso a médicos e mesmo a padres era algo para poucos, um 

vazio que acabava por ser preenchido pelas benzedeiras e 

curandeiros.”  

 

Os médiuns antigos, como a benzedeira referida no texto, está tratada como 

“fósseis vivos”. Algo jurássico, talvez que não tivesse nem capacidade para continuar de 

pé ou vivendo. A tentativa é também de mostrar que estes seres são como uma mistura 

de atividades indefinidas já que há no fragmento “as fronteiras entre medicina, religião, 

magia e alquimia estavam borradas”.  

Parágrafo 21: 

“Essa mulheres, de pouca instrução e menos posses, não cobram 

pelos serviços. Conhecem orações para todos os tipos de males. 

Ainda que as benzedeiras se definam como católicas, algumas das 

rezas parecem distantes da doutrina da Igreja, e não raro estão 

pejadas de palavrões (“Ó mangas, ó changas, ó tangas, ó mirabelas, 

ó caga-verrumas, ó mija-fivelas, ó caralhos, ó bugalhos, ó peidos 

meus e da Maria e do Mateus; por que banana não comeste tu, por 

que não enfiaste o dedo no cu? Por que não me disseste que 

quebrante tinhas, que eu te curava com três alhos, três caralhos, com 

três bugalhos, com três fios, com três pavios, com três puta-que-os-

pariu”).  

 

A humildade e a pobreza das benzedeiras estão retratadas neste fragmento como 

“mulheres de pouca instrução e menos posses” assim como é referido por diversas vezes 

quando se faz alusão a esta senhora. Em outro momento, a tentativa é mostrar que há 

uma contradição com a crença religiosa e a prática demonstrando uma reza cheia de 

palavrões. É válido ressaltar aqui que em nenhum momento do texto o jornalista se 

refere de onde saiu este fragmento. 

   

3.4.1.2 A criminalização 
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Como nos referimos anteriormente, a tentativa de demonstrar a todo instante que 

as práticas estão sendo regidas por uma lei está constantemente evidenciada no texto. 

Seguem alguns fragmentos que demonstram isso. 

  Parágrafo 66: 

“A repressão ao curandeirismo tem como marco, no Brasil, o Código 

Penal de 1890, promulgado na sequência da Proclamação da 

República. O artigo 284 prevê detenção de seis meses a dois anos, 

com possibilidade de multa, a quem prescrever, ministrar ou aplicar 

substâncias, realizar diagnósticos ou exercer o curandeirismo 

“usando gestos, palavras ou qualquer outro meio.” 

 

  A partir daqui, o jornalista inicia a repetição do artigo 284 que prevê detenção a 

quem “exercer curandeirismo”. Este fragmento é demonstrado no texto diversas vezes, 

até sendo utilizado o discurso de autoridade posteriormente para reforçar a ideia de que 

os médiuns estão passivos de serem criminalizados pelo trabalho social exercido. É 

possível notar a intenção de mostrar que as práticas dos entrevistados seriam utilizadas 

para fins ilícitos.   

Parágrafo 67: 

“A criminalização não acabou com as práticas, apenas tornou-as ocultas. 

Também mudou as regras do jogo. Segundo Puttini, restaram duas 

alternativas às modalidades que não eram reconhecidas como científicas. Por 

um lado, buscar essa chancela – o que aconteceu com a homeopatia, por 

exemplo. Por outro, situar-se no campo religioso, amparando-se na legislação 

que assegura a liberdade de fé, como aconteceu com práticas da umbanda e 

do Santo Daime.” 

 

  Neste fragmento, é utilizada uma citação do cientista social Rodolfo Puttini, 

professor de sociologia e antropologia da saúde na Faculdade de Medicina de Botucatu 

(SP), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que reforça a ideia do jornalista de que 

essas práticas mediúnicas hoje são ocultas para tentar “driblar” a legislação. 

 

3.4.2 Tratamento e seleção de fontes de informação 

  

3.4.2.1 Preconceito linguístico 

 

  Em diversas oportunidade, o autor do texto faz questão de mostrar na escrita que 

os entrevistados erram muito na forma de falar. Alguns fragmentos de fala, mesmo com 
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pequenos erros, são descritos como:   

Parágrafo 16: 

“Quebrante é olho grande, inveja, ciúme. Eu fico com ciúme do senhor. Um 

ciúme! Um ciúme! Do seu ordenado, da sua roupa, do seu caminhar, de tudo, 

e eu fico naquela coisa. Le atrapalho a sua vida. O senhor se sente ruim, se 

sente pesado, mas não sabe o que que tem – explica a mulher.” 

 

Neste fragmento do texto podemos notar que o jornalista quis demonstrar a 

forma errada que a senhora se refere ao contar uma história. Pelo simples fato de não ter 

falado “Lhe” e sim “Le” mereceu destaque na sua escrita, fazendo com que o leitor 

pudesse notar o seu equívoco nas línguas.  

Parágrafo 37: 

 

“Ao lado, havia posicionado um copo de guaraná tapado e uma vasilha de 

água fervida com as pétalas de duas rosas brancas. Monique embebeu uma 

toalha nessa água e a pousou sobre o ventre. Seguia as instruções que havia 

recebido dois dias antes, em um terreiro de umbanda, depois de encaminhar 

um bilhete com os dizeres “problema ginecólogico” ao Pai Thomé, um preto 

velho incorporado pelo médium Éverton Alfonsin, proprietário de um centro 

de treinamento em direção defensiva.” 

 

Da mesma forma que o recorte anterior, notamos aqui a vontade de demonstrar 

os erros de linguagem. Quando tem a oportunidade de ler um bilhete que o preto-velho 

deu a uma mulher se referindo ao seu “Problema ginecólogico”. Fragmento também 

destacado, dessa vez apenas pelo acento colocado em posição errada na palavra.  

Parágrafo 43: 

“O médium é então conduzido até uma poltrona branca, junto ao 

altar. Pálpebras semicerradas, profere a “dita”, uma espécie de 

sermão, que sai em uma voz diferente da utilizada normalmente por 

Alfonsin. Ninguém fala conforme a prescrição da gramática, mas o 

linguajar do Pai Thomé é especialmente abundante em erros – mas 

não aqueles que são usuais. Determinadas palavras são 

pronunciadas de maneira distinta a cada vez que aparecem no 

discurso, sem que nunca seja a correta.” 

 

“Ninguém fala conforme a prescrição da gramática”. Neste fragmento é possível 

perceber o destaque dado pelo jornalista no texto a estes erros de fala, já salientando que 

todos que ali se encontram na terreira falam errado. Destaque diferente é dado ao 

linguajar “especialmente abundante em erros” do médium com exemplificação a seguir. 

Parágrafo 44: 
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“Nego véio sempe fada que a espitualidade azuda voceis a se 

encontá com aquilo bucam todo dia... Nego véio sempe fada: se 

voceis pensá antes botá pa foda o que voceis tão sentindo, muita vez 

voceis evita as coisas poque voceis vão bucá dento da espitualidade o 

equilíbrio. Se a rezilão azudasse voceis a pensá, se azudasse vocêis a 

ganhá pataco, meus fido, voceis não tava aqui.”  

 

 Parágrafo 47: 

“Maioia dos atendimento que vem cá pocurá o nego véio, eles vêm 

por saúde. Eu sei o que tu pecisa, fio, em relação a saúde. Eu não tô 

te perguntando, eu tô te falando porque é vedade, eu sou um anjo de 

garda. Muitos anos eu tô acá ajudando as pessoa. Eu tabalho em 

cima do lado espitual das pessoas. Memo que tu não gote de ouvi, eu 

bô te falá. Isso aqui é a veia do meu apalelo, tá certo? Plocula aqui, 

vê se tu acha pulso dele. Não vai encontrá. Não vai encontrá pulso 

dele porque eu deligo aparelo para podê subi nele. Tu não acha 

batida no pulso. Tu pode mandá qualquer bulo da tela vi aqui, que 

não vai encontrá batida.” 

 

  Parágrafo 51: 

“Fia, te abaixa cá. Cheu te falá uma coisa. Cheu ti mostrá como as 

pessoa erra, tá, mo fia? Eu fiz o cote dela na segunda-feila, poque ela 

não pala de saí sangue. Pegunta pá ela o que ela fez terça-feda? O 

que tu fez terça-feda?” 

 

  Parágrafo 53: 

“Passô o dia carregando cassa. Eu opelei ela pá pará de saí sangue. 

Aí o que acontece? Ela passô fazendo foça o dia intelo, o dia depois 

da cirurgia. Vai tê de fazê de novo, mia fia. Por causo de quê, mia 

fia? Não dá pá fica perdendo sangue como tu tá. A cumpida vai 

marcá contigo, tá?” 

 

A transcrição feita, mais de uma vez, é da fala do preto-velho Pai Thomé já se 

utilizando da voz médium Alfonsin. Ao todo são cinco falas fragmentadas e assim 

destacadas no texto. Faz parecer que o foco da entrevista não é o trabalho gratuito 

realizado junto aos doentes, mas sim a falta de habilidade com as palavra do espírito 

incorporado. Os parágrafos acima são exemplificações do tamanho do destaque dado 

com essas transcrições de fala.  

  

3.4.2.2 Discurso de autoridade 

  

O discurso de autoridade é utilizado muitas vezes no texto. Os entrevistados são: 
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o presidente do Conselho Regional de Medicina (Cremers), Rogério Wolf de Aguiar, o 

cientista social Rodolfo Puttini, professor de sociologia e antropologia da saúde na 

Faculdade de Medicina de Botucatu (SP), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 

Gilberto Schwartsmann, vice-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, 

membro da Academia Nacional de Medicina e o psiquiatra Alexander Moreira-

Almeida, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).  

  Parágrafo 11: 

“O presidente do Conselho Regional de Medicina (Cremers), 

Rogério Wolf de Aguiar, afirma que há um grau de tolerância com 

muitas dessas práticas, mesmo que elas não tenham qualquer 

respaldo científico, em decorrência do seu caráter religioso, que 

oferece algum tipo de conforto aos enfermos. Mas considera um 

problema sério quando resultam em abandono de tratamentos 

médicos.” 

 

  Logo no início da reportagem, nos primeiros parágrafos, já é possível notar as 

citações dos discursos profissionais que serão utilizados. A quantidade de autoridades 

citadas como cases para afrontar os entrevistados são equivalentes. 

Parágrafo 62: 

“Entre os relatos de quem procurou alguma forma alternativa de 

cura, abundam os exemplos de desenganados que obtiveram uma 

recuperação aparentemente inexplicável. Para o presidente do 

Cremers, Rogério Wolf de Aguiar, trata-se apenas de “fantasias” ou, 

no máximo, de “efeito placebo”. 

 

Mesmo relatando que comprovadamente várias pessoas desenganadas se 

curaram de forma inexplicável, o presidente do Conselho Regional de Medicina, 

Rogério Wolf de Aguiar, é citado como autoridade médica se referindo a esses casos 

como “fantasia” ou no máximo “efeito placebo”, que seria uma cura através de efeitos 

psicológicos, não de intervenção espiritual.  Mais uma tentativa de colocar em cheque a 

veracidade dos tratamentos realizados. 

Parágrafo 63: 

“Ouvimos críticas às entidades médicas, como se estivessem 

fechadas a esse tipo de comprovação. Não é verdade. Que essas 

pessoas se apresentem, que mostrem seus documentos, mostrem as 

radiografias, as imagens, o tamanho do tumor bem diagnosticado que 

desapareceu. Os congressos médicos estão abertos para isso. É o que 
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se chama de científico. Mas onde estão esses resultados? Não estão. 

São apenas ditos, promessas, depoimentos isolados – desafia.” 

  Um fragmento notável de desafio. Não bastasse os relatos e comprovações de 

pessoas doentes que se curaram através das intervenções espirituais, o discurso utilizado 

nesse momento pela autoridade é em forma de afrontar esses fatos. Para o médico, esses 

relatos são como lendas e quem desejar provar precisará ir a um congresso de medicina. 

Parágrafo 64: 

“O certo é que o curandeirismo resiste e viceja, em toda a América 

Latina, um pouco como herança indígena, outro tanto por tradições 

introduzidas pelos negros trazidos como escravos e, também, em 

consequência de variadas crenças religiosas.” 

 

  Neste fragmento temos mais uma citação das atividades espirituais como 

curandeirismo, desta vez registrada pelo presidente do Cremers. Ele “resiste e viceja” 

como pontua a autoridade em seu discurso. É possível notar uma vontade de extermínio 

de tais práticas em sua fala, mas por mais que esta tente ser abolida, segue viva. O que 

não agrada ao entrevistado, como podemos notar. 

Parágrafo 104: 

“Confrontado com uma lista dessas práticas, Gilberto 

Schwartsmann, vice-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de 

Medicina, membro da Academia Nacional de Medicina e um dos 

principais pesquisadores de câncer no país, não conteve o riso. 

Depois, produziu uma resposta ponderada.” 

 

  Como se fosse uma brincadeira ou bobagem, o jornalista leva a Gilberto 

Schwartsmann, vice-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina uma lista 

de práticas espirituais de um encontro realizado em Porto Alegre. O relato que está no 

texto é que ele “não conteve o riso”. É mais um dos discurso céticos das autoridades 

escolhidas.  

Parágrafo 172: 

“Moreira-Almeida propõe três hipóteses para os relatos de cura: o 

sucesso do tratamento médico convencional feito paralelamente à 

cirurgia espiritual, a evolução natural da doença, levando a uma 

remissão espontânea, e, por fim, o efeito placebo.” 



              

58 

 

 

  Mais uma vez o efeito placebo é citado pela autoridade. Desta vez, por 

Alexander Moreira-Almeida, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e 

Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). O entrevistado dá três 

possibilidades para as curas, nenhuma delas para a intervenção espiritual.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos através desta monografia sobre o caderno “Médiuns, Pretos-Velhos 

e Benzedeiras” de Zero Hora que a temática foi levada até o público receptor na 

oportunidade, em 23 e 24 de julho de 2016, com certa parcialidade na publicação. É 

possível notar tendências de julgamento do jornalista responsável desde a escolha da 

capa e seu tratamento, como também a partir da primeira página da reportagem “Curas 

do além”.  

Do mesmo modo, encontramos em alguns momentos um olhar mais crítico e até 

cético em certos pontos do texto, destacando àquelas partes que abordam o tema das 

cirurgias espirituais, da benzedeira e dos tratamentos da umbanda. Fica explícito nestas 

partes que há uma dúvida pujante da veracidade das práticas e também da existência do 

próprio espírito atuante. O que o leva a utilizar diversas vezes nestes trechos o recurso 

do discurso de autoridade para dar respaldo a seus questionamentos seletivos.  

Interrogação essa que não encontramos em outros fragmentos, como os que 

citam as atividades de um padre católico e de um “arrumador de gente”. Parece que 

nesses cases que não há do que se duvidar ou questionar. São também as entrevistas que 

menos encontramos o que chamamos aqui de julgamentos ocultos. 

O ponto central para esta discussão conforme Miguel e Biroli (2012) é que o 

noticiário é organizado por valores e preconceitos a partir dos quais os fatos ganham 

saliência e transformam-se em notícias, inseridos em narrativas causais. Dizendo de 

outra forma, as informações fazem sentido se e apenas se têm como pano de fundo 

discursos mais permanentes, valorativos. 

É possível interpretar assim que para chamar a atenção ao caderno, optou-se em 

recorrer ao recurso do sensacionalismo, do místico e do mistério, além de tentar colocar 

em xeque as práticas ou até mesmo conseguimos perceber a tentativa de desmascarar 

esse “teatro”, como assim mesmo são referidas as práticas mediúnicas ao final do 

caderno.   

Esperamos que por meio desta singela análise da publicação, seja possível uma 

reflexão acerca do modo de abordagem da temática, tratando-a com mais seriedade e, 

principalmente, com o respeito que merecem as variadas religiões e seus representantes. 
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