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RESUMO 

 

O presente trabalho é uma reflexão sobre como a revista Veja concatenou acontecimentos, 
opiniões e interpretações na sua narrativa jornalística do século XXI. Sugerimos que é 
plausível, e produtivo, analisar tais narrativas do nosso tempo como mitos; constituídos, 
significados e ressignificados por uma Modernidade também mítica. Parte-se, portanto, 
de uma tentativa de relacionar diretamente mito, Modernidade e jornalismo dentro da 
perspectiva das narrativas sociais e da construção social da realidade, para se chegar a 
uma proposta de construção social da ilusão. Para isso, acompanhamos a trajetória 
histórica das revistas e sua proximidade com a história do pensamento e do imaginário 
das pessoas que as produziam e liam. Depois, empreendemos um esforço teórico de 
pensar que tipo de sociedade acalenta histórias contadas por jornalistas, pautada em que 
preceitos, sob que condições e movida por quais intenções. Por fim, nós nos debruçamos 
sobre as capas e editoriais da revista Veja, no período de 2005 a 2015, e acompanhamos 
seu lento tricotar de narrativas ao longo do tempo, atentos à constituição simbólica de 
dualidades, contradições, sobreposições, e outros mecanismos de vínculo entre fatos 
distintos.  

Palavras-chave: mito, revista Veja, narrativa jornalística, construção social da 
realidade 
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ABSTRACT 

 

This work questions how Brazilian magazine Veja has narratively connected events, 
opinions and interpretations in its journalistic narratives the 21st century. We suggest that 
it is plausible, and productive, to analyze such narratives of our time as myths, once they 
are a product of a modern society which is also somewhat mythical. Therefore, in our 
work, we try to relate myth, Modernity and journalism within the perspective of social 
construction of reality, in order to infer a theory of social construction of illusion. We 
focus on the covers and editorials of Veja magazine, from 2005 to 2015, and follow its 
slow knitting of narratives over time, as well as its symbolic constitution of dualities, 
contradictions, overlaps, and other mechanisms of bonding between different events. 

Keywords: myth, Veja Magazine, journalistic narrative, social construction of reality  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Capa da edição 2573 da Revista Veja, de março de 2018 ____________________________ 96 
Figura 2 - Capa da edição 2564 de Veja, de janeiro de 2018 __________________________________ 98 
Figura 3-  Capa da Revista Life, edição de seu décimo aniversário, de 1946 ____________________ 136 
Figura 4 - Gentleman's Magazine, de 1731. ______________________________________________ 139 
Figura 5 - Os pasquins O Par de Tetas, de 1833, e o Sentinela da Liberdade, de 1831. ____________ 161 
Figura 6 - Revista Popular, de 1859. ____________________________________________________ 171 
Figura 7 - A Minerva Brasiliense, de 1843 _______________________________________________ 172 
Figura 8 - O Tocantins, de 1855. _______________________________________________________ 173 
Figura 9 - A Marmota Na Corte, de 1849. ________________________________________________ 183 
Figura 10 - A Notícia, de 1895 _________________________________________________________ 184 
Figura 11 - A Lanterna, de 1909 _______________________________________________________ 186 
Figura 12 - Publicidade em A Careta, com texto em inglês e português de 1909. _________________ 190 
Figura 13- Primeira Edição da Revista Fon-Fon, de 1907. __________________________________ 191 
Figura 14 - Correio do Estado MT, de 1909. ______________________________________________ 193 
Figura 15 -  Revista Careta, de 1909. ___________________________________________________ 195 
Figura 16 - Edição especial da Revista Realidade. _________________________________________ 207 
Figura 17 - Carta ao Leitor da ed. 2450, de 2015. _________________________________________ 220 
Figura 18 - Capa da ed. 1891, de 2005 __________________________________________________ 221 
Figura 19 - Listas de Categorias Temáticas ______________________________________________ 222 
Figura 20 - Principais Categorias da Capa _______________________________________________ 223 
Figura 21 -  Principais Categorias da Carta ______________________________________________ 224 
Figura 22 - Capa da ed. 2065, de 2008. __________________________________________________ 226 
Figura 23 - Capas das ed. 2189, de 2010, e 2321, de 2013 ___________________________________ 227 
Figura 24 -  Capa da ed. 2450, de 2015 __________________________________________________ 227 
Figura 25 - Capa da ed. 2057, de 2008 __________________________________________________ 228 
Figura 26 - Posicionamento das capas __________________________________________________ 229 
Figura 27 - Gráficos do Posicionamento mediativo ________________________________________ 229 
Figura 28 - Capas das edições 1975, de 2006, e 2417, de 2015. ______________________________ 248 
Figura 29 – Capa da ed.1994, de 2007 __________________________________________________ 250 
Figura 30 – Capa da ed.1932, de 2005 __________________________________________________ 251 
Figura 31 - Revistas com crise por local _________________________________________________ 254 
Figura 32 - Número total de revistas com crise por ano _____________________________________ 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
SUMÁRIO 

 

 
INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 12 

MODERNIDADE, MITO E NARRATIVA JORNALÍSTICA .................................................................. 15 

1. As Narrativas da Modernidade ................................................................................... 17 

1.1. A Modernidade: o incrível ato de falar de si. ................................................... 18 

1.2. A narração do mundo pela cidade ................................................................... 20 

1.3. A sociedade do espetáculo............................................................................... 24 

1.4. O mundo diante de si ....................................................................................... 29 

2. Modernidade Mítica ................................................................................................... 35 

2.1. Modernidade em Giddens: Diminuir o Passado, aumentar o Futuro. ............. 36 

2.2. Modernidade ou pós-Modernidade................................................................. 38 

2.3. A confiança e a fé dos modernos ..................................................................... 49 

2.4. Confiança em sistemas abstratos ..................................................................... 52 

2.5. Modernidade e Tradição .................................................................................. 56 

2.6. Tradição:  conflito, tempo e mudança ............................................................. 59 

2.7. Os campos semânticos da Tradição e da Modernidade .................................. 63 

3. Mito e Narrativa Moderna .......................................................................................... 66 

3.1. A proposta de Latour ........................................................................................ 66 

3.2. Dividir é somar ................................................................................................. 68 

3.3. O monstro Leviatã e o monstro Laboratório ................................................... 70 

3.4. O monstro jornalismo ...................................................................................... 78 

4. Definições de mito ..................................................................................................... 81 

4.1. O mito histórico ou o evemerismo................................................................... 83 

4.2. O mito hermético ............................................................................................. 84 

4.3. O mito alegórico ............................................................................................... 86 

4.4. O mito inconsciente ......................................................................................... 87 

4.5. O mito semiológico estruturalista .................................................................... 90 

4.6. O mito semiológico ideológico ......................................................................... 92 

5. O jornalismo como narrativa mítica moderna ........................................................... 106 

5.1 O contrato de comunicação ............................................................................ 108 

5.2. Uma tentativa de esboço do contrato ........................................................... 113 



11 
 

5.3. O discurso informativo ................................................................................... 116 

5.4. Especificidades do discurso jornalístico ......................................................... 123 

AS REVISTAS E SEUS MITOS: UM PANORAMA HISTÓRICO ....................................................... 132 

6. As primeiras revistas ................................................................................................ 136 

7. Público, Público Leigo, Público alvo ........................................................................... 140 

8. A dualidade como base do pensamento .................................................................... 147 

9. Fazer-se francês ....................................................................................................... 149 

10. Fazer Brasileiros ..................................................................................................... 155 

10.1.  Os pasquins e a narrativa política ............................................................... 157 

10.2. O Romantismo e a narrativa da civilização .................................................. 163 

10.3. Museu universal ........................................................................................... 174 

10.4. O nascimento do repórter ............................................................................ 176 

11. As revistas brasileiras no início do século XX ........................................................... 183 

11.1. Vanguardas e fenômenos editoriais ............................................................ 192 

11.2. As revistas brasileiras a partir das guerras ................................................... 200 

11.3. As revistas de informação ............................................................................ 203 

12. A revista Veja ......................................................................................................... 208 

ANÁLISE DO DISCURSO E DA NARRATIVA MÍTICA DA REVISTA VEJA ........................................ 217 

13. Primeira triagem: categorias temáticas e posicionamentos ...................................... 221 

14. Análise qualitativa: os mecanismos de hibridização e purificação ............................ 230 

14.1 O recurso ao mito de origem e o estabelecimento do arcaico ..................... 233 

14.2. Dualidade e trialidade .................................................................................. 236 

14.3. Isolamento temático .................................................................................... 240 

14.4. Sobreposição ................................................................................................ 246 

15. As crises e o mito: um exemplo verticalizado .......................................................... 254 

15.1. Primeiro exemplo: crise em 2005 e 2006 .................................................... 256 

15.2. Segundo exemplo: crise em 2008 e 2009 .................................................... 259 

15.3. Terceiro exemplo: a crise em 2015 .............................................................. 261 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................ 264 

Referências bibliográficas ......................................................................................................... 270 

 

 

 

 



12 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Em 2013, eu havia concluído o mestrado em Comunicação Social pela UFG e 

estava obcecado pelo conceito de crise. Na minha pesquisa, entrevistei jornalistas de 

jornais impressos da capital goiana na tentativa de entender como eles construíam a 

imagem de seu público-leitor. Perguntava-lhes: mas afinal, quem está do outro lado? Para 

quem você escreve? E invariavelmente voltava para casa com depoimentos que, de uma 

forma ou de outra, respondiam: escrevemos para um mundo em crise. E somos, nós 

também, profissionais da crise. A crise estava tanto na imagem do mundo quanto na do 

próprio jornalista! Sobretudo, ela se misturava ao ato de contar as histórias de uma suposta 

Modernidade; era um elemento coesivo, um fio narrativo a costurar diferentes 

depoimentos, opiniões e impressões dentro da mesma grande aventura. Aquilo me 

intrigou. Logo que pude, entrei numa especialização em História Cultural, porque 

interessava-me ampliar a minha própria compreensão sobre as maneiras como um grupo 

social concatena os acontecimentos de seu tempo, sobre como ele interpreta os eventos 

externos e os encaixa, ou desencaixa, numa realidade construída. Suspeitava que a crise 

era algo mais que um simples evento noticiado pelos jornalistas; era, em verdade, uma 

forma de relacionar fatos e interpretação dos fatos. O mesmo intuito me levou a, em 2014, 

apresentar meu projeto de pesquisa ao programa de pós-graduação da Faculdade de 

Sociologia. Seu título era: A Crise como Identidade – Análise das relações entre 

identidade cultural e crise na narrativa jornalística do século XXI. Buscava nessa ciência 

as ferramentas conceituais e o embasamento teórico necessários para uma abertura de 

perspectiva. Como jornalista, mas principalmente como pesquisador da comunicação 

social, eu precisava entender o mecanismo de se contar histórias numa sociedade como a 

minha.  

 O caminho da pesquisa levou-me a outras paragens. Demandado por uma situação 

híbrida – de repente, eu era um jornalista dentro do programa de sociologia, orientado por 

um antropólogo que estuda culturas indígenas, tentando pesquisar as narrativas 

jornalísticas no Brasil moderno – tive que reavaliar meu escopo e sagrar um esforço extra 

ao diálogo com teorias e práticas diversas. O auxílio do orientador foi imprescindível 

nesse reajuste e, não sem dificuldades e nem sem algumas crises de própria monta, nós 

conseguimos encontrar um fio que tecesse escolhas, teorias e abordagens de maneira 
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satisfatória. Talvez a maior surpresa desse processo, e a que mais me encanta, foi assistir 

como a pesquisa naturalmente mudou seu foco principal graças ao contato com o empírico 

e aos desafios intelectuais que ele apresentava. Constatei que, ao acompanhar tão 

obcecadamente a narrativa da crise, eu apenas observava o movimento vivo de um 

fenômeno que pertencia ao imaginário, à narrativa e à semiótica do jornalismo brasileiro 

(e minha também, por consequência). Percebi que outros conceitos além do de crise, tais 

como Democracia, Povo, Ciência ou Estado, também concatenavam acontecimentos e 

interpretações dentro de uma ampla narrativa do mundo. Narrativa esta que parecia 

solidamente vinculada às ideias de tempo e espaço de seus narradores. O aporte 

antropológico me fez suspeitar que eu provavelmente estava diante da construção social 

dos mitos. E foi assim que a crise, tão cara às minhas reflexões primeiras, deslocou-se 

para uma posição coadjuvante. Ela saiu do título da tese e passou de tema principal a 

exemplo, enquanto o mito ascendia de hipótese a coluna dorsal do trabalho. Nós não 

estávamos mais pesquisando crises; não, pesquisávamos a capacidade do jornalismo de 

criar mitos. Ou, mais que isso, aferíamos a importância do mito para grupos sociais 

modernos do país. Não mitos como mentiras ou narrativas irreais, nem como ideologias 

manipulativas – principalmente, não mitos como erros – e sim como ferramentas de 

coesão entre discursos políticos, econômicos, culturais, pessoais, comerciais, enfim, entre 

fatos e interpretações dos fatos.  

 Penso não haver demérito em afirmar, portanto, que a presente tese é muito mais 

uma tentativa ensaística de reflexão do que uma pesquisa dura em busca de respostas 

definitivas. Seu valor, e acredito que ela o possua, reside principalmente naquilo de 

possibilidade aventada, de abertura sugerida, para o entendimento da construção social 

da realidade e, mais ainda, do que poderíamos chamar de construção social da ilusão. 

Assim, nosso intuito norteador é refletir sobre as narrativas jornalísticas da revista Veja, 

como exemplo das narrativas jornalísticas de revista em geral, entendendo tal publicação 

como um artefato simbólico e cultural de grande importância para as formas com que 

certa parcela da sociedade brasileira contou as mais recentes histórias de seu mundo. Para 

isso, delimitamos um recorte temporal de dez anos, de 2005 a 2015, e analisamos as capas 

e editoriais (que a revista chama de Cartas ao Leitor) utilizando ferramentas 

metodológicas emprestadas dos estudos comunicacionais, da antropologia estrutural e da 

linguística. Chamamos nossa abordagem de horizontalizada ou simétrica, porque não se 

deteve em um assunto específico, nem priorizou esse ou aquele acontecimento em 
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detrimento de outros, mas sim procurou os fios narrativos que costuravam as diversas 

temáticas que uma publicação jornalística semanal reúne. 

  Dividimos o trabalho em três Partes. Na primeira, intitulada “Modernidade, Mito 

e Narrativa Jornalística”, apresentamos o embasamento teórico que sustenta a pesquisa e 

refletimos sobre a necessidade moderna de confiar em seus próprios mitos. Cotejamos as 

teorias sociológicas sobre Modernidade de Giddens, Thompson e Debord com as 

reflexões de Latour sobre a hibridização e a purificação da narrativa moderna. Buscamos 

em Barthes os pontos de intersecção entre mito e construção social da realidade, e nos 

teóricos da comunicação social e dos estudos linguísticos, tais como Traquina, Groth e 

Charaudeuau, a perspectiva teórico-metodológica para uma abordagem mítica do 

jornalismo. A segunda, intitulada “As revistas e seus mitos: um panorama histórico”, 

recupera a história formativa das revistas desde sua origem até a Veja, na tentativa de 

compor um panorama não-exaustivo das relações entre narrativa das revistas e os mitos 

que elas defenderam, compuseram ou dos quais se originaram. A terceira parte, intitulada 

“ Análise do discurso e da narrativa mítica da revista Veja”, apresenta os resultados da 

pesquisa empírica, com as justificativas metodológicas, a síntese das análises, e a 

apresentação das inferências. Nessa parte, expomos detalhadamente os mecanismos de 

hibridização e purificação identificados nos editoriais e capas das revistas. Ao final, 

incluímos um capítulo especial sobre a crise, entendida como um exemplo ilustrativo de 

narrativa mítica da revista.  
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MODERNIDADE, MITO E NARRATIVA JORNALÍSTICA   
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 A Veja está nas bancas, na internet, na caixa do correio. Apesar das previsões do 

fim desse suporte midiático, ele resiste. A Veja ainda narra a sua história, porque ainda 

existem pessoas que a leem e a escrevem. Para conseguir pensar sobre ela agora, teremos 

que reconsiderá-la como parte de algo maior. Trataremos da revista inserindo-a num 

esforço mais amplo de entendimento do papel do jornalismo e das narrativas míticas da 

Modernidade. 

Assim, três conceitos serão basilares para nossa proposta de pensamento: 

Modernidade, Mito e Narrativa jornalística. Juntos, tomados como vértices de um 

sistema, eles compõem a ancoragem conceitual de nossa perspectiva sociológica. E 

costurando os três está o jornalismo. Sugerimos que o jornalismo concatena esses grandes 

conceitos de maneira coesiva, fazendo as vezes do fio de Ariadne para nos guiar pelo 

labirinto da pesquisa. Consideraremos três combinações entre eles para estabelecer nossas 

principais hipóteses de trabalho. Elas são: 1) Ao se autodefinir como a crise das narrativas 

mítico-tradicionais, a Modernidade compõe sua própria narrativa mítica; 2) A narrativa 

jornalística é a narrativa mítica da Modernidade; 3) A narrativa jornalística da Revista 

Veja sobre as crises modernas ocorre de forma simétrica à narrativa mítica sobre a crise 

da Modernidade. 

Então, para dar conta da proposta apresentada, começaremos por pensar sobre as 

Narrativas da Modernidade, mobilizando o apoio das teorias de Debord sobre a sociedade 

do espetáculo, de Benjamin sobre a morte do narrador, de Ortega Y Gasset sobre a altura 

dos tempos, e de Groth sobre o mundo diante de si. Em seguida, procuraremos aprofundar 

a reflexão sobre os elementos constituintes da Modernidade no capítulo chamado 

Modernidade Mítica, contando para isso com o suporte de Giddens e suas teses sobre 

confiança e consequências da Modernidade, de Thompson e suas reflexões sobre 

Modernidade e Tradição, e finalmente de Latour, com suas indicações sobre a 

Constituição Moderna, o laboratório e os híbridos. Partindo de Latour tentaremos traçar 

uma relação entre Mito e Narrativa sob o eixo das narrativas moderna e jornalística, 

dispondo do auxílio de Levi-Strauss, Ruthven e Eliade para a definição de mito, e de 

Barthes, Thompson e Charaudeau para o desafio de uma análise mítica da Modernidade. 

Esperamos fechar assim o arcabouço teórico de sustento para o próximo passo do 

trabalho: a pesquisa empírica em si, com a abordagem metodológica das edições de Veja.    
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1. As Narrativas da Modernidade 
 

Sugerimos a existência de duas grandes narrativas modernas na nossa época. Ou, 

poderíamos dizer, duas grandes épicas narrativas modernas das quais calhamos participar 

em nossos dias. Vamos chamá-las de Narrativa da Tradução e Narrativa da Traição. 

Ambas podem ser entendidas como formas de se colocar diante do tempo: a primeira isola 

o Presente de seu Passado, considerando o Agora como a era do progresso, do novo, das 

revoluções, do sonho universalista, da marcha irrevogável rumo à evolução; a segunda o 

isola de seu Futuro, considerando o Agora como a era dos extremos, dos exageros, da 

quebra e destruição de todas as ilusões, da morte da História e de Deus. Ambas também 

podem ser entendidas como formas de conhecimento e cognição da realidade: a primeira 

nos fala de um mundo a ser dominado, compreendido e transformado; a segunda nos fala 

de um mundo que nos foge do domínio, e nos faz duvidar da nossa capacidade de 

compreender e do acerto em nossas escolhas de transformação. Mas, para simplificar 

bastante, poderíamos dizer que a Narrativa da Tradução é aquela sintetizada na palavra 

Progresso, e a outra na palavra Desencanto. A primeira nos conta uma história 

maravilhosa sobre como os homens galgaram os degraus do tempo e do espaço, sempre 

rumo a um patamar mais alto, sempre com as vistas na estrela mais distante, num esforço 

hercúleo para universalizar todas as conquistas, para se fazer entender em todas as línguas 

e em todos os rincões do espaço: a história de como os homens traduziram a língua 

bárbara do mundo para o idioma acessível da Civilização. Já a segunda nos conta uma 

história trágica sobre como os homens tropeçaram nos andares mais altos de sua 

caminhada e caíram escada abaixo, levando consigo suas conquistas, suas maravilhas, e 

esfarelando uma a uma na queda sem fim, até se tornarem maus, cruéis, criaturas do 

abismo: a história de como a Civilização traiu os homens, misturando suas línguas e 

impossibilitando o entendimento. O mito de Babel pode nos servir como analogia aqui: 

em busca da Civilização subiram os homens aos altos píncaros do mundo, mas foi essa 

mesma divindade quem os confundiu e os derrubou; nossas duas grandes narrativas épicas 

modernas nos contam a história desses dois movimentos, da ascensão e da queda.  

Existe um evento histórico que determina profundamente as duas narrativas: as 

Grandes Guerras Mundiais. Elas teriam demarcado a quebra das promessas modernas e o 

início do que seria chamado de pós-Modernidade, um período transitório onde nada pode 

ser absolutamente concreto. Pode-se considerar que as guerras destruíram todas as 
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grandes narrativas do mundo, e que portanto a Narrativa da Tradução foi a última da 

história humana. Ou que as guerras marcaram o nascimento da Narrativa da Traição 

sobre as ruínas de sua antecessora, e que ela, portanto, não seria mais uma narrativa 

moderna, mas outra coisa. Nós defendemos que, de um modo ou de outro, ambas 

narrativas são modernas. E mais, são irmãs siamesas, inseparáveis. Sobreviveram juntos 

às guerras, existiam juntas antes delas.  Se vamos narrar aqui a subida do homem aos 

céus, ou sua queda, se trataremos de como nos traduzimos ou nos traímos, de uma maneira 

ou de outra estamos falando de narrativas modernas, e estamos portanto falando de 

Modernidade. E esse simples ato auto reflexivo, essa necessidade que nos parece tão 

natural de “falar da nossa época”, de explicá-la ou defini-la, já é em si uma das 

características basilares da Modernidade.  

 1.1. A Modernidade: o incrível ato de falar de si. 
 

Hobsbawn avisa, no prefácio de A Era dos Extremos, que “não é possível escrever 

a história do século XX como a de qualquer outra época...” (HOBSBAWN, 1995). Há 

motivos para que ele comece sua obra diferenciando de tal maneira o breve século XX 

em relação a “qualquer outra época”. Um deles é o fato de que as pessoas desse período 

tomaram para si a alcunha de modernos. Chamaram a sua própria época de Modernidade. 

Sobre isso, Ortega Y Gasset comenta: “O nome já é inquietante: um tempo chama a si 

mesmo de ‘moderno’, ou seja, último, definitivo, frente ao qual todos os demais são meros 

pretéritos, modestas preparações e aspirações a ele! Flechas sem brio que erram o alvo!” 

(ORTEGA Y GASSET, 2016, p.102). Ortega Y Gasset explica que a palavra moderno 

traz a dupla ideia de uma superação e de uma comparação. Ser moderno significa ter 

superado o que antes era, mas também viver em eterna comparação com o que foi 

superado. Os modernos do século XX não se referiam, contudo, à Idade Moderna 

delimitada nos livros de história – aquela que começa com a tomada de Constantinopla e 

termina com a queda da Bastilha – mas ao período cujo ápice ocorreria nas Grandes 

Guerras, e cujas fronteiras ainda são disputadas por teóricos e historiadores. Esse período 

sem limites definidos conheceu a vulgarização do termo “moderno” para referir-se a si 

mesmo, seja na formulação teórica “Modernidade”, na artística do “modernismo”, ou 

acompanhada de prefixos temporais que só contribuem para seu destaque, como em “pós-

Modernidade”. Ainda hoje nós falamos de “moderno” quando queremos nos referir às 

marcas distintivas do nosso próprio presente. Ainda hoje o “moderno” transpassa nossas 
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conversas cotidianas. No século XX, a palavra Modernidade teve um sentido forte e 

definidor. Sobretudo, fundamentava as bases simbólicas de uma espécie de obsessão pela 

autorreferência comparativa: moderno é o que somos em relação aos outros, é o agora em 

relação ao passado. É um discurso que retorna todos os discursos à centralidade do Eu, 

do Nós, do Agora, do Aqui. Mais que isso, o século XX viu-se a si mesmo como a 

inauguração trágica do futuro, como o início de um caminho sem volta: 

Parecia óbvio que o velho mundo estava condenado. A velha sociedade, 
a velha economia, os velhos sistemas políticos tinham, como diz o 
provérbio chinês, ‘perdido o mandato do céu’. A humanidade estava à 
espera de uma alternativa (HOBSBAWN, 1995, p. 63). 

 

Mesmo depois de seu fim, o século XX ainda é uma ferida aberta. O século XXI 

ainda procura formas de se localizar e navegar ao redor do conceito de Moderno. E ainda 

se compara com alguma ideia de Passado para se concluir, para o bem ou para o mal, 

completamente distinto dele. Se pessimistas ou otimistas, não importa tanto; o que 

definiria a narrativa da Modernidade é a cisão no tempo e a negação do retorno. O 

moderno se ressente da perda do passado e só vê caminho para frente, para o futuro, para 

o pós-moderno. O moderno compara épocas, e as épocas contaminam até mesmo a 

distinções geográficas e culturais: índios amazônicos que vivem na “idade da pedra”, 

tendências da moda que “resgatam os loucos anos 60”, práticas jurídicas “medievais”, o 

fracasso profissional como resultado da formação “ultrapassada”, ou seja, lugares, modos, 

práticas e pessoas comparadas a partir da referência temporal. Já diria Latour:  

Através do adjetivo moderno, assinalamos um novo regime, uma 
aceleração, uma ruptura, uma revolução do tempo. Quando as palavras 
“moderno”, “modernização” e “Modernidade” aparecem, definimos, 
por contraste, um passado arcaico e estável (LATOUR, 2013, p. 15) 

 

Modernidade significa uma forma de narrar o mundo em que a autorreferência é 

constante e a comparação valorativa entre tempos é regra. É também uma narrativa de 

grande tragicidade e grandiloquência: revoluções varrem culturas, ideologias e políticas 

em questão de instantes, e praticamente todo fenômeno é visto como ápice ou decadência; 

os processos demorados e estáveis submergem e a instabilidade superficial emerge. A 

própria Modernidade é vista como ápice, ponto de flexão e inflexão de todas as outras 

épocas. Destarte as mudanças acontecidas na Modernidade são percebidas como que 

elevadas, em intensidade e em valor, em relação a outras mudanças de outros períodos. 
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Os modernos muniram-se de grande repertório simbólico e linguístico para permitir que 

parte da civilização passasse a falar comparativamente entre o “Agora” e “todas as outras 

épocas da humanidade”, e entre o “Aqui” e “todas as outras partes do mundo”.  

A imprensa teve (e tem) papel fundamental nessa forma de ver a época e o mundo. 

Como diria Hobsbawn: “À medida em que o historiador do século XX se aproxima do 

presente, fica cada vez mais dependente de dois tipos de fonte: a imprensa diária ou 

periódicos e os relatórios econômicos periódicos...” (HOBSBAWN, 1995, p.9). Tão cedo 

se estabelece como fonte e produtora da narrativa social do ocidente, a imprensa se molda 

e ajuda a moldar as mitologias em que está inserida. Mas não apenas ela: a academia, a 

publicidade, a ficção de entretenimento, o discurso político-científico, todas essas 

instâncias compõem a forma moderna de contar o mundo. Mas o jornalismo possui um 

compromisso especial com a tendência comparativa e autorreferente da Modernidade. O 

século XX aprendeu a acreditar que o Jornalismo falava em nome da Atualidade, que ele 

nos contava o que acontecia aqui e agora com nós mesmos.  

Os homens do século XX se comparavam tanto, e com tanto fervor, não porque 

efetivamente conheciam o Passado ou o Distante, mas para se certificarem do absolutismo 

simbólico deles mesmos. Comparavam-se, sim, mas apenas para constatar quão 

incomparáveis eram. E, assim, olhavam sem entender para os fenômenos que eles 

mesmos construíram,  e deixavam-se engolir por uma sensação quase mística, quase 

anestésica, de desamparo. Sentiam que forças terríveis, muito maiores que os indivíduos 

– mas análogas a eles como antigamente eram análogos aos homens os deuses gregos – 

regessem o universo: o Progresso, a Cidade, a Técnica, a Massa, a Opinião Pública, o 

Povo, a Pátria, a Sociedade, o Capitalismo, a Ciência, a História, o Estado, todas essas 

divindades do apocalíptico panteão moderno, as “verdadeiras” protagonistas da narrativa 

moderna do mundo. 

1.2. A narração do mundo pela cidade  
 

 A narrativa moderna do mundo surge junto com a experiência urbana1. É o homem 

que vai morar na cidade o primeiro a traçar comparações entre o que vivencia 

                                                           
1 Debord (1997) dirá que “A História Universal nasceu nas cidades e atingiu a maioridade no momento 
da vitória decisiva da cidade sobre o campo. ” (p.  116) De sua afirmação, e posterior referência a como 
Marx também colocar a ascensão burguesa como a vitória da cidade sobre o campo, retiramos o reforço 
de que, a partir da cidade, o homem moderno passou a pensar o universo. Seu universo se assemelha a 
uma cidade. Sua cosmogonia é a cosmogonia da urbe.  
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imediatamente e o que só pode experimentar por mediação: entre o campo e a rua, a rua 

e o mundo, o mundo de hoje e o de ontem. As mudanças que lhe tocam diretamente a 

pele, ele as transfere para os conceitos abstratos com que tenta explicar o mundo. O 

homem que já vivia na cidade agora observa a chegada dos demais, o crescimento das 

pessoas ajuntadas num lugar só, e compara com o que foi antes. Ele olha o vizinho, o 

mendigo na praça, o ricaço no automóvel, o estrangeiro no porto, a propaganda no jornal, 

e compara sua vida com a dos demais. Mas através da capa das revistas e das manchetes 

dos jornais, esse homem tem agora um mundo amplo com que comparar o seu mundo 

imediato – um mundo que não mais se apresenta a ele apenas quando passível de ser 

tocado, apenas quando alcançável, mas que agora se expande na forma de símbolos 

mediados, de mediação da experiência. Ele tem muito mais em que se referenciar, e muito 

mais que desejar e invejar. O viver urbano moderno traz, portanto, em seu bojo, a urgência 

psicológica pela comparação e, junto dela, o reforço de uma perspectiva em que o novo 

é sempre um espetáculo sensorial e barulhento. O poeta Bilac assim se refere, numa 

publicação impressa do início do século XX, à reforma urbana de Pereira Passos no Rio 

de Janeiro:  

Há poucos dias, as picaretas, entoando um hino jubiloso, iniciaram os 
trabalhos de construção da Avenida Central, pondo abaixo as primeiras 
casas condenadas [...] No aluir das paredes, no ruir das pedras, no 
esfarelar do barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e 
lamentoso do Passado, do Atraso, do Opróbrio. A cidade colonial, 
imunda, retrógrada, emperrada nas suas velhas tradições, estava 
soluçando [...] Mas o hino claro das picaretas abafava esse protesto 
impotente (BILAC apud MARTIN E DE LUCA, 2012, p.115). 

 

 Bilac foi um entusiasta do progresso. Na construção da Avenida Central no Rio 

de Janeiro, ele viu a grande metáfora para a vitória do Novo sobre o Velho. O tempo 

encontrava na cidade seu intérprete espacial e material: o Passado e o Presente indicados 

nas coisas, nos lugares; mas, principalmente, no processo de mudança. Não é apenas a 

Avenida que reifica o Presente, e a cidade colonial o Passado, mas é o movimento das 

picaretas, o barulho, o ruir, os atos e as ações que indicam a Modernidade, enquanto o 

Passado se encontra nas coisas “emperradas” que “gemem” e “soluçam” impotentes. 

Movimento versus Imobilidade, Mudança versus Passividade, destacam como a 

percepção do mundo moderna está assentada tanto nas coisas comparadas quanto na 

própria comparação entre coisas. O ato de ver a mudança, principalmente, torna-se 
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fundamental. Enquanto a mudança gradativamente se cola à ideia de Modernidade, o 

Passado ou a Tradição vão adquirindo um caráter estável, imóvel, incapaz de mudar.  

 A primeira mudança que o homem da cidade vê é quantitativa. Porque a cidade é, 

antes de mais nada, um aglomerado de muita gente. À cidade lotada de pessoas, esse 

homem contrapõe outras experiências de multidão que conhecia até então: a procissão 

religiosa, as festas anuais, as missas, os enterros, as feiras, o circo, a praça pública, etc. 

Entretanto, tais experiências de multidão são localizadas, limitadas por espaço ou tempo 

– a cidade não, a cidade é a experiência da multidão contínua. Noutras experiências, as 

multidões se encontram por um motivo comum, com um objetivo claro – na cidade a 

multidão se encontra sem motivo comum ou, pelo menos, sem objetivo claro. Diferente 

das multidões momentâneas do passado, a cidade oferece uma experiência em que a 

própria vida é uma relação com multidões.  A multidão é tão parte da cidade quanto as 

avenidas, os prédios, as coisas e espaços da Modernidade: 

As cidades estão lotadas de gente. As casas, lotadas de inquilinos. Os 
hotéis, lotados de hóspedes. Os trens, lotados de passageiros. Os cafés, 
lotados de consumidores. As praças, lotadas de transeuntes. As salas 
dos médicos famosos, lotadas de enfermos. Os espetáculos, desde que 
não sejam muito estranhos, lotados de expectadores. As praias, lotadas 
de banhistas. O que antes não costumava ser problema, começa a sê-lo 
quase continuamente: encontrar lugar (ORTEGA Y GASSET, 2016, 
p.78). 

  

Ortega y Gasset se refere à Europa posterior às grandes guerras, mas o fenômeno 

das aglomerações já pode ser percebido antes disso, no final do século XIX e início do 

XX. Num estudo sobre os jornais e revistas ilustradas norte-americanos e ingleses do 

início do século XX, Singer (in SCHWARZ, CHARNEY, 2004) considera como a 

multidão urbana influencia as formas de perceber, agir e narrar do homem moderno, 

dentro de uma “concepção neurológica da Modernidade”. Ele busca em Benjamin, 

Simmel e Kracauer, a luz teórica sob a qual podemos perceber as possíveis mudanças nas 

formas de percepção e registro da experiência subjetiva nas cidades: 

A metrópole sujeitou o indivíduo a um bombardeio de impressões, 
choques e sobressaltos. O ritmo da vida também se tornou mais 
frenético, acelerado pelas novas formas de transporte rápido, pelos 
horários prementes do capitalismo moderno e pela velocidade sempre 
acelerada da linha de montagem (SINGER, in SCHWARZ; 
CHARNEY: 96,p.2004) 
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 Mudanças na percepção do que acontece indicariam uma consequente mudança 

nas formas de narrar os acontecimentos. Por exemplo, o discurso de um mundo “mais 

frenético, mais acelerado” faz sentido quando a percepção dos indivíduos capta a 

novidade, qualquer que ela seja, como um choque. Aquilo que não é chocante, barulhento, 

imediato, deixa de ser compreendido como novidade e como mudança. Isso afetaria 

principalmente a percepção moderna dos processos lentos e discretos (tais como as 

mudanças geológicas da natureza ou o dinamismo cíclico da tradição), que de repente 

deixam o campo semântico da “mudança” e passam a ser invisíveis. Sempre houve 

mudança nas sociedades humanas, mas o homem moderno as hierarquizou por velocidade 

e ruído, tornando-se insensível às mudanças lentas e contínuas da tradição e hipersensível 

às ligeiras e fragmentadas do discurso mediado. De tal forma os estímulos sensoriais são 

ressignificados dentro do contexto urbano, ganhando valor e simbologia próprias, e 

passando a ser entendidos como a base da explicação do mundo. O mundo moderno é 

criado nas cidades à sua imagem e semelhança: um mundo que se mede e se entende pelos 

mesmos dispositivos sensoriais com que se mede e se entende a vida urbana. Os 

indivíduos sentem que o “novo mundo” é feroz e caótico porque o movimento da rua é 

feroz e caótico, e as narrativas urbanas sobre os acontecimentos vão se tornando ferozes 

e caóticas: 

Os retratos da Modernidade urbana na imprensa ilustrada parecem 
flutuar entre uma nostalgia antimoderna de uma época mais tranquila, 
de um lado, e uma fascinação básica pelo horrível, pelo grotesco e pelo 
extremo, de outro. As imagens da imprensa ilustrada eram, 
paradoxalmente, uma forma de crítica social e, ao mesmo tempo, uma 
forma de sensacionalismo comercializado, uma parte do fenômeno do 
hiperestímulo moderno que as imagens criticavam” (SINGER, in 
SCHWARZ; CHARNEY, 2004, p. 110). 

 A inferência de Singer reforça a tendência comparativa da narrativa moderna e 

propõe, em acréscimo, seu curioso paradoxo: a imprensa desse período a um só tempo 

critica e reforça o fenômeno do hiperestímulo. Nas manchetes e, principalmente, nas 

ilustrações dos semanários populares, pululam as imagens de acidentes de bonde, mortes 

em construções de prédios, roubos e crimes nos becos, atropelamentos, mutilações nas 

fábricas, assassinatos passionais. A narrativa da imprensa inventa o sensacionalismo 

exagerado porque pretende criticar os exageros  sensacionalistas de sua própria narrativa. 

Tanto as imagens quanto os textos dos impressos atendem a um formato específico que 

corresponde também a essa mudança de percepção. Forma e conteúdo convergem numa 

estética narrativa.  
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Singer propõe entender a Modernidade como uma mudança de percepção do 

mundo, pautada numa sensibilidade propensa ao choque, ao hiperestímulo, e numa 

experiência individual em que a possibilidade de contato aumenta mas – ao mesmo tempo 

– a intensidade dos contatos diminui. O homem na cidade moderna é um indivíduo que 

vê muitas coisas, encontra muitas pessoas, ouve muitas histórias, mas já não pode tecer 

relações pessoais e ativas com tudo o que vê, todos que conhece e tudo que escuta. Sua 

possibilidade de relação vai se reduzindo gradativamente a uma única gama de opções: o 

choque, o esbarrão, o susto, a surpresa, o espanto. De forma análoga, a extensão das 

experiências se torna menor, e o homem moderno tende a desconsiderar em seu campo 

de visão aqueles movimentos e transformações que demandam mais tempo, mais calma, 

mais atenção. Enfim, a quantidade embota a qualidade, e a única relação possível é a 

reação. É esse homem, repentinamente impotente diante do volume de estímulos que 

recebe, quem vai exigir e construir a narrativa moderna de si mesmo. Sua forma de contar 

o que vivencia acompanha sua forma de vivenciar, uma construindo e sendo construída 

pela outra.  Essa perspectiva, portanto , sugere que o homem moderno teria uma 

sensibilidade narrativa totalmente distinta da dos homens de outras épocas. Gostaríamos 

de sugerir, contudo, que isso é apenas em parte verdadeiro.   

1.3. A sociedade do espetáculo  
 

A missa, a feira, o enterro, a procissão, a festa, o circo. Fenômenos de multidão 

que acompanham o ser humano desde muito antes da Modernidade. Experiências de 

aglomeração coletiva que geraram a percepção de “massa”, de “muito”, de coletividade 

indiferenciada, para o plebeu romano, o cristão medieval e o camponês asteca. Não é 

comum se falar sobre a importância dessas experiências coletivas para a formação da 

narrativa jornalística dos modernos. Há, em contrapartida, profusão de estudos que a 

vinculam à experiência da  fábrica. A fábrica é um fenômeno de multidão organizada, e 

se contrapõe a essas outras experiências por ser tipicamente moderna, por ser a “pura” 

síntese da Modernidade. As demais ainda ocorrem na Modernidade, mas são híbridas, 

nasceram bem antes, sob outras lógicas. A fábrica não; essa coisa-espaço filha dos 

modernos, essa revolucionária experiência de fragmentação e alienação, foi quem 

imprimiu a todas instâncias da vida seu ritmo, sua estrutura e seu procedimento. Tal como 

o cotidiano do trabalhador se tornou especializado, fragmentado, alienado, também a 

narrativa da vida social se tornaria especializada, fragmentada, alienada. Os movimentos 

artísticos modernistas, pós-modernistas, etc., procuravam traduzir essa sensação de que a 
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fábrica havia colonizado as formas modernas de contar as histórias, de narrar o mundo, 

de se olhar no espelho. Mesmo a sacrossanta aura das obras de arte sucumbiu à lógica da 

técnica, como nos diria Benjamin: “Formulado de modo geral a técnica reprodutiva 

desliga o reproduzido do campo da tradição. Ao multiplicar a reprodução, ela substitui 

sua existência única por uma existência massiva.” (2013, p.55). Para Benjamin, mais do 

que uma experiência de massa, a fábrica é uma experiência de massificação da própria 

experiência. Assim como a fábrica, também a narrativa jornalística se agilizou, criou 

mecanismos discursivos e produtivos capazes de emular, no texto, a percepção do choque, 

a disciplina da reprodutibilidade, o apagamento dos fenômenos longos e a superestimação 

dos fenômenos curtos, conclusivos e sequenciais. O homem moderno, como o funcionário 

na esteira de produção, passou a se interessar apenas por aquele pedaço do mundo que 

cabia a ele, e a desconhecer o processo todo.  O texto jornalístico, e o jornalismo em si, 

absorveram avidamente essa percepção espetacular de um mundo que corre contra o 

relógio:  

Se o campo jornalístico fosse um país, por exemplo chamado 
‘Novaslândia’, a paisagem desse país estaria marcada, em todo e 
qualquer lugar, pela presença dos relógios. O fator tempo define o 
jornalismo, como exprime Weaver (1975/1993), como “relatos atuais 
sobre acontecimentos atuais”. Mais, o fator tempo condiciona todo o 
processo de produção das notícias, porque o jornalismo é marcado por 
horas de fechamento (TRAQUINA, 2013, p.35). 

O sucesso da notícia2 como forma textual revela os vínculos íntimos entre 

narrativa e percepção da experiência de vida. A notícia é breve, condensada, 

autossuficiente, afeita aos dados, datas e números, e legitimada socialmente para ser 

“objetiva”; ou seja, para ser recebida e aceita como desprovida de subjetividade. Como 

acreditar nisso? Como acreditar que um texto, escrito por alguém, pode ser desprovido de 

subjetividade? Ora, para esse homem moderno a fábrica é um espaço sem cultura, a 

máquina é um agente sem subjetividade e a técnica é uma prática sem sentimento, não há 

interpretação na ciência e nem poesia nos números. Então é possível existirem narrativas 

                                                           
2A notícia não é em si uma invenção moderna e tampouco surge com a imprensa. Thompson (2008) traça 
sua ascendência desde quatro formas de disseminação de informações pré-modernas: a rede de 
comunicação regular da Igreja Católica, as redes oficiais dos Estados e Impérios, as redes alimentadas pelo 
comércio e pelo correio, e, finalmente, a comunicação oriunda do trânsito de viajantes, mascates, 
ambulantes e trovadores. Quaisquer desses fenômenos se sustentaram em formas de contar os 
acontecimentos de modo sucinto, prático e legitimado como mais ou menos verdadeiro. Principalmente, 
as origens da notícia estão muito relacionadas aos relatos sobre o estrangeiro, sobre países e fatos 
distantes. Já a notícia como relato breve e objetivo, de base textual escrita, e desprovida de opinião graças 
a certas técnicas de apreensão e narração, só se solidifica na Modernidade e, mais ainda, no século XX.  
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que não possuam narradores! As notícias jornalísticas surgem com essa proposta: seriam 

espelhos, lentes fotográficas, máquinas, ferramentas, textos produzidos para consumo, 

esteiras da fábrica de fatos. Portanto, a fábrica - que é a reificação espacial da técnica - 

serve-nos amplamente de analogia para narrar o mundo moderno. Tanto quanto a 

metáfora do corpo como máquina é um sucesso entre os modernos, também a metáfora 

da produção cultural humana como fábrica/indústria assenta profundamente suas 

possibilidades no mito moderno. E, mesmo assim, o quanto de missa, de feira, de enterro, 

de procissão, de festa e de circo não transparece em nossa narrativa! Apesar de sumirem 

como referência e darem lugar à imagem dominante da fábrica, essas experiências 

continuam a emprestar seu ritmo, suas formas e estruturas, para a nossa construção 

narrativa. Se é fato que a rotina íntima de um jornal trabalha com produção dinamizada, 

com fordismo de informação, com rotinas produtivas fabris, também é fato que, quando 

está pronto o noticiário e sobe o apresentador à bancada, ele nada tem de fabril, e tudo 

tem de padre, de palhaço, de divindade e de mágico. Isso porque a fábrica por si não 

poderia oferecer aos modernos um de seus elementos mais caros, mais desejados e mais 

exigidos: o espetáculo.  

Debord (1997) não via o espetáculo com bons olhos. Para ele, uma sociedade 

“espetaculoísta”, ou seja, uma sociedade baseada na indústria moderna, possui uma 

economia para a qual o fim não é nada, e “o desenrolar é tudo”. Isso porque o espetáculo 

é “o sol que nunca se põe no império da passividade moderna” (p. 17). Seria a causa e a 

consequência de homens totalmente dominados pela economia, incapazes de outra 

finalidade senão o espetáculo em si, desaculturados, resistentes à arte e  viciados nos 

simulacros de arte. Debord reconhece que o espetáculo está no cerne da configuração 

social moderna e que é, entre outras coisas, uma linguagem, um sentido e um emprego 

do tempo, voltados para a alienação. (p. 16). Ele dirá:  

À medida que a necessidade se encontra socialmente sonhada, o sonho 
se torna necessário. O espetáculo é o sonho mau da sociedade moderna 
aprisionada, que só expressa afinal o seu desejo de dormir. O espetáculo 
é o guarda desse sono (DEBORD, 1997, p.19). 

Ou seja, para Debord, o espetáculo seria uma prova da apatia e do cansaço da 

sociedade moderna. O espetáculo é o escapismo, o desinteresse pelo real reforçado pela 

vontade de não pensar em nada. Nós humildemente discordamos. Nossa sugestão é de 

que o espetáculo, pelo contrário, significa o resgate da percepção de tempo eterno numa 

narrativa de mundo em que o efêmero impera. Aquilo que Debord chama de “sonho mau”, 
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de ilusão, de desligamento da realidade, nós chamaríamos de mito. E o mito não é um 

desligamento da realidade, mas sim um recolhimento provisório dela, um passo atrás no 

preparo do bote, uma retirada estratégica antes do ataque final. Parece-nos razoável supor 

que, através do espetáculo, o homem moderno se recusou a aceitar a perfeita cisão entre 

técnica e sentimento, ciência e religião, opinião e informação, que era a proposta basilar 

da Modernidade. Ou seja, o espetáculo é como os modernos conseguiram inserir a missa, 

a feira, o enterro, a procissão, a festa, o circo, dentro da fábrica. 

Caso analisemos sob essa perspectiva a descrição debordiana do que é o 

espetáculo, será possível reconhecer paralelos interessantes entre espetáculo e a visão 

mítica do mundo. Ele chega a afirmar que “o espetáculo é a reconstrução material da 

ilusão religiosa” (p.19). Paraíso ilusório, império independente, separação entre 

trabalhador e produto, todas essas definições remetem à perspectiva de construir um 

mundo alheio ao “mundo real”, desligando o indivíduo de sua própria experiência. 

Entretanto, inferimos que talvez o espetáculo seria exatamente o oposto disso: seria o fio 

mágico com que o homem moderno costura as suas experiências fragmentadas de vida a 

uma coisa maior. Na história escabrosa de assassinato no jornal, na peça barulhenta do 

teatro, nos romances melodramáticos de folhetim, na violência estilizada ou no amor 

idealizado, nas apresentações pirotécnicas de políticos, pastores e trovadores, em tudo 

isso o homem moderno reencontra as velhas histórias de heróis e deuses, da luta do bem 

contra o mal, que o confortam contra um mundo desprovido de mágica e de passado. 

Debord dirá:  

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social 
acarretou, no modo de definir toda realização humana, uma evidente 
degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está 
totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia, leva a um 
deslizamento generalizado do ter para o parecer.. (DEBORD, 1997, p. 
18) 

 Ao definir como degradação e deslizamento os movimentos que passam do ser 

para o ter e para o parecer, Debord sugere que o ter é inferior ao ser, e que o parecer é 

inferior a ambos. Ele supõe que a dominação da economia sobre a vida social teria gerado 

homens que se importavam mais em ter bens materiais do que em ser algo, e que, num 

estágio posterior, chegariam a querer apenas parecer ter ou ser, e que isso seria ainda pior. 

Propomos que, pelo contrário, o espetáculo seria a equiparação ou confusão entre parecer, 

ter e ser. Ou seja, no espetáculo, parecer é ter, e ter é ser, num jogo contínuo entre 

imagem (parecer), objeto (ter) e sujeito (ser). Vejamos outra afirmação: “Quando o 
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mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais 

e motivações eficientes de um comportamento hipnótico” (DEBORD, 1997, 18). Ora, é 

necessário ler essa inferência de Debord a partir de outro prisma para perceber alguns 

paralelos entre o que ele diz e certa descrição de Lévi-Strauss, evocando Cannon, sobre a 

prática da magia em populações “primitivas”:  

... um indivíduo consciente de que é objeto de um malefício fica 
profundamente convencido, pelas tradições mais solenes de seu grupo, 
de que está condenado, e parentes e amigos compartilham a certeza. A 
partir de então, a comunidade se retrai, todos se afastam do maldito e 
se comportam com ele como se, além de já estar morto, representasse 
uma fonte de perigo para todos que o cercam (LEVI-STRAUSS, 2012, 
p. 237) 

O relato de Lévi-Strauss testemunha como as imagens sociais do mundo, no caso 

uma maldição rogada contra o indivíduo, transformam a identidade e a vida física desse 

indivíduo, e encontram corroboração entre todos os integrantes do grupo. O mundo real 

se transforma em imagem e a imagem se transforma em mundo real, tal como sugeriu 

Debord sobre o espetáculo moderno. Entretanto, há uma distinção importante: a 

perspectiva debordiana se assenta na separação valorativa entre imagens, objetos e 

sujeitos; de tal forma que a transformação do real em imagem e da imagem em real é vista 

como negativa. Já a perspectiva antropológica nos atesta, a partir das experiências 

holísticas de outros povos, como imagem, objeto e sujeito - ou seja, como o parecer, o 

ter e o ser – se complementam continuamente na construção do real. Debord ainda 

insistirá: “o espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si 

mesma, seu monólogo laudatório. É o autorretrato do poder na época de sua gestão 

totalitária das condições de existência. (p. 20)”. Lévi-Strauss, por seu lado, complementa: 

“Em toda ocasião e em cada um de seus gestos, o corpo social sugere a morte à pobre 

vítima, que não tenta escapar do que considera ser se inelutável destino. E logo são 

celebrados para ela os ritos sagrados que a conduzirão ao reino das trevas. (p. 237)”. 

Naquilo que parece, a princípio, duas análises distintas e desvinculadas, encontramos a 

reiteração da força com que o discurso simbólico se efetiva na vida dos indivíduos e no 

trato social de um grupo. Ou seja, na forma como a imagem/parecer está consubstanciada 

ao Objeto/ter e ao Sujeito/ser. Lévi-Strauss não fala de espetáculo, e Debord não fala de 

ritos sagrados, mas ambos tratam de uma experiência coletiva que, através de sua 

autonarrativa, modifica a percepção sensorial do indivíduo a tal ponto que ele passa a 

viver fisicamente o mundo “irreal” de seus pares, e a se perceber como personagem de 
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uma história coletiva que os outros contam a ele e ele reconta aos outros. Concordam 

Debord e Lévi-Strauss na existência de um discurso mediado com que a sociedade fala 

de si mesma, e através do qual o poder instituído se autorretrata e se sacraliza. Discordam 

porque Debord entende que essa existência é uma falha no tecido social, uma doença da 

Modernidade, enquanto Lévi-Strauss entende que ela é o tecido social, ela é exatamente 

aquilo que nos mantém juntos. Tanto o homem moderno quanto o indivíduo amaldiçoado 

descrito por Lévi-Strauss  assistem ao espetáculo de seu destino narrado por forças 

externas a ele – e sentem na pele, na vida, nas relações, a determinação do poder social. 

Tanto o indivíduo amaldiçoado quanto o homem moderno dependem das narrativas 

ritualísticas através das quais o corpo social interfere em sua vida, e vice-versa.  

Pode ser que o espetáculo, como quer Debord, seja uma forma imposta pela classe 

dominante à classe dominada para aliená-la de sua realidade miserável. Pode ser que o 

espetáculo seja, pelo contrário, a resistência da classe dominada a aceitar completamente 

a realidade miserável imposta pela classe dominante. Ou ainda, na sugestão que 

decidimos aceitar, pode ser que o espetáculo seja o mecanismo simbólico com a qual 

classes dominantes e dominadas convergem para preencher de misérias, riquezas, 

tragédias e possibilidades a narrativa de suas realidades comuns.  

1.4. O mundo diante de si  
 

O ato de ver está no cerne da concepção de espetáculo. Embora Debord afirme 

que o espetáculo “não pode ser compreendido como o abuso de um mundo da visão” (p. 

14) – ou ainda não pode ser compreendido apenas pela primazia da visão sobre os demais 

sentidos – ele também reconhece que o espetáculo “serve-se da visão como o sentido 

privilegiado da pessoa humana.” (p. 18). O homem moderno portanto  também se fia no 

desejo de sentir e nas garantias que seus sentidos lhe oferecem sobre o mundo. Entretanto, 

parece que ele traça u distinção importante entre ver o acontecimento no cinema, ou nas 

páginas do jornal, e vê-lo acontecendo à sua frente. O problema da mediação da 

experiência tornou-se emblemático para a autonarrativa dos modernos. Para ser moderno, 

é preciso estabelecer uma ruptura nas possibilidades do sentido da visão: ver uma foto de 

um tigre numa revista não é igual a ver um tigre. Mas não nos referimos ao fato óbvio de 

que um tigre real não é igual a uma imagem dele. A questão é que o ato de ver se distingue 

quando vemos um texto e quando vemos a “coisa em si”. O moderno entende que essas 

são duas experiências de natureza distinta, apesar de usarem o mesmo sentido. Benjamin 
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(1982) afirma que a morte do narrador na Modernidade se deve, entre outras coisas, ao 

fato de que as pessoas substituíram a experiência imediata da narrativa oral, o tête-à-tête, 

pela experiência mediada da informação lida, escutada ou assistida na mídia. Seguindo 

caminho análogo, Thompson (2008) afirma que o advento dos meios de comunicação 

gerou mudanças profundas nas formas de ação e interação entre os seres humanos. Ele 

inclusive divide as formas de interação em três tipos distintos: a interação face a face, na 

qual os indivíduos participantes compartilham do mesmo ambiente físico e temporal; a 

interação mediada, como as cartas e conversas telefônicas, nas quais os indivíduos não 

compartilham do mesmo ambiente físico e, às vezes, temporal; e a quase-interação 

mediada, denominação que o autor dá aos tipos de contato via meios de comunicação de 

massa, na qual os indivíduos participantes, além de não compartilharem do mesmo 

ambiente físico e temporal, também perdem a referência direta sobre quem são e com 

quem interagem. Em outras palavras, na quase-interação mediada, o emissor da 

mensagem não a dirige para um receptor específico, mas para um possível receptor 

idealizado, assim como o receptor não relaciona a mensagem a um emissor específico, 

mas a um possível emissor idealizado. Existiria, nesse caso, uma dissociação dos 

processos de produção e recepção das formas simbólicas: 

Como a quase-interação mediada tem caráter monológico e implica a 
produção de formas simbólicas para um número indefinido de 
receptores potenciais, será melhor classificada como um tipo de quase-
interação. Ela não tem o grau de reciprocidade interpessoal de outras 
formas de interação, seja mediada ou face a face, mas é, não obstante, 
uma forma de interação (THOMPSON, 2008, p.80). 

Para Thompson, os novos meios de comunicação criados desde o século XV 

implicaram em formas novas de interação social. Ele centra sua tipologia na comparação 

entre distâncias espaciais e temporais, de tal modo que a diferença entre os tipos de 

interação se define pelo fato do indivíduo estar fisicamente presente ou não no mesmo 

lugar, e no mesmo momento, de seu interlocutor. Nas interações mediadas, os indivíduos 

perderiam a comunicação colateral realizada por gestos, tons de voz, piscadelas e 

referências ao “contexto de copresença”, mas ganhariam em alcance e difusão das 

mensagens no tempo e no espaço. Tais mudanças espaço-temporais criam novas 

condições para a comunicação social. Entretanto, quando pensadas a partir da percepção 

individual, também Thompson reconhece que os indivíduos continuam lançando mão dos 

mesmos recursos: os sentidos físicos, com preponderância da visão e audição, servem 

tanto às interações face a face quanto às mediadas. Benjamin, Thompson e Debord talvez 
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concordassem pelo menos nesses três aspectos: 1) a Modernidade mudou o modo como 

os indivíduos processam aquilo que seus sentidos captam e mudou, também, o modo 

como seus sentidos captam o mundo 2) o advento da técnica de comunicação moderna 

gerou mudanças nas formas de percepção do tempo e do espaço entre os indivíduos; 2) 

as mudanças técnicas também concorreram para mudanças nos modos de sociabilização, 

principalmente a partir do distanciamento físico e contextual entre indivíduos produtores 

e receptores de mensagens.  

A partir de nossa leitura de Benjamin, Thompson e Debord, salientamos que, 

dentro da visão de mundo da Modernidade, tornou-se possível distinguir tipos de 

interação baseadas em usos distintos dos sentidos físicos. Por exemplo, o uso da visão 

para ler uma notícia de jornal sobre um acidente não é considerado igual ao uso da visão 

para assistir ao acidente acontecendo “in loco”. Além disso, o contexto de presença física 

dos corpos adquire um valor muito específico, porque seria a prova máxima de uma 

experiência “legítima”. Ou seja, a experiência legítima está vinculada a uma categoria de 

experiência sensorial e momentânea. Em consequência dos aspectos anteriores, os 

modernos criam uma enorme distância simbólica entre interação mediada e imediata, ao 

mesmo tempo em que narram sua experiência como a perda progressiva da interação 

imediata e sua substituição pelo excesso da experiência mediada. Eles desejam voltar a 

um tempo/lugar em que as pessoas conversam cara a cara, as frutas são colhidas 

diretamente no pé, e as emoções são reais e legitimas. E, se não podem mais fazer isso 

como gostariam, então se dedicam a pensar que, através da tecnologia, serão capazes de 

criar meios substitutivos de tocar, sentir, ver e cheirar qualquer fenômeno no mundo, sem 

a necessidade de estar lá. Sonham que a tecnologia possa reconstruir a “experiência 

legítima” que a própria tecnologia destruiu; sonham que a técnica um dia se torne 

natureza, a mesma natureza da qual, em nome da técnica, eles abdicaram.  Percebe-se 

que, mesmo no desejo dos entusiastas modernos, o que se espera é uma super-experiência 

sensorial e física, uma expansão dos sentidos, e não a emancipação deles.3 Talvez por isso 

                                                           
3 Em outra reflexão, Eco (1970) tocará na dicotomia entre “apocalípticos” e “integrados” no que concerne 
ao pensamento crítico diante do advento e ascensão da chamada “cultura de massa”. Que é, de certa 
forma, essa mitologia moderna em sua materialização simbólica mais aparente. Para os apocalípticos, a 
cultura de massa seria a própria anticultura porque o conceito de cultura é, por si só, aristocrático e 
pertence a uns poucos que a compartilham face a face. Já para os integrados, a cultura de massa seria a 
realização do sonho utópico de “alargamento” das condições de todos de ter, sentir, experimentar e 
vivenciar cultura. Também Eco pergunta se ambas as posições diante do “moderno” não seriam apenas 
duas faces do mesmo problema. Em ambos os casos, estamos diante da criação do “problema da 
mediação” e a concomitante tentativa de resolvê-lo.  
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os modernos se esforçassem tanto em apreender a “realidade tal como ela é” a partir de 

suas técnicas.  

 A velocidade com que todas as coisas parecem mudar no mundo moderno – 

inclusive as configurações biológicas do homem - é, muito mais, uma forma de perceber 

esse mundo e de narrá-lo. Mas inferimos que, quando diante do espetáculo, o homem 

moderno não age de modo tão diferente assim de qualquer outro homem. E, 

principalmente, que o problema da experiência mediada existe muito mais dentro da 

narrativa mítica e cosmogônica do mundo moderno, de sua autonarrativa, do que como 

uma cisão absoluta e objetiva na trajetória histórica. Em outras palavras, o homem 

moderno se coloca diante do mundo com as mesmas ferramentas intelectivas, simbólicas 

e sociais, que seus antepassados diretos – só que arranjadas e hierarquizadas de formas 

distintas. Esse rearranjo próprio da Modernidade colabora para que os modernos 

percebam o mundo sempre como um mundo em alteração imediata: um mundo que é 

vertiginosa e constantemente ápice ou abismo. Mas, ao mesmo tempo, as mesmas 

ferramentas simbólicas e cognitivas do homem cumprem o seu devido labor de dar 

estabilidade a esse mundo, inserindo-o num contexto mais amplo e menos dinâmico. O 

paradoxo reside, talvez, na conformação moderna de pensar a contínua mudança como o 

elemento mais constante, e por isso mais estável, de seu mundo.  

Por vezes parecemos acreditar que o homem moderno é mesmo capaz de lidar 

com o fluxo contínuo e vertiginoso de informação que se apresenta a ele. Imaginamos 

homens de negócio inteirados das novidades nos mercados de Pequim a Nova York, 

cientes de detalhes da produção agrícola francesa e do preço dos commodities alemães. 

Imaginamos jovens antenados, navegando como velhos lobos do mar a multiplicidade de 

informações da internet, fruindo com desenvoltura das centenas de referências. 

Imaginamos artistas que bebem de todas as fontes através da história, que ouvem Bach e 

música folclórica islandesa, que dialogam constantemente com o mundo. Imaginamos, 

por fim, um cidadão cosmopolita da cidade, ativa e constantemente conectado a tudo e a 

todos, que não perde um lance do grande espetáculo humano. Mas, logo em seguida, 

encaramos uma realidade em que as pessoas sabem pouco do mundo, estão especializadas 

em suas pequenas áreas de conhecimento, são intelectualmente mais bairristas que 

cosmopolitas, mais provincianas que metropolitanas, mais amedrontadas que 

aventureiras. Uma realidade em que as pessoas vivem em recortes bem delimitados do 

mundo e só às vezes, com interesses bem definidos, recorrem a essa potente máquina de 
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novidades chamada Modernidade. Que, entretanto, está ali, disponível a todos. Não 

importa o tamanho do mundo, nem o escopo global que a técnica conseguiu alcançar na 

Modernidade – no fim, o homem moderno, como qualquer outro homem, está preocupado 

com o pequeno mundo diante de si – com aquilo que parece mais importante para ele.  

 Groth (2011)  utilizava o conceito de mundo diante de si para vincular percepção 

individual e disponibilização social dos símbolos e significados. O mundo diante de si, 

para Groth, é a parcela da percepção que efetivamente preocupa o indivíduo, que chama 

sua atenção e o faz agir ou pensar; não é a totalidade das interpretações ou possibilidades 

do mundo, mas aquele recorte limitado que de fato importa ao indivíduo em sua vida 

diária. É sobre esse recorte que o indivíduo debruça suas capacidades cognitivas, suas 

ânsias e esperanças, sua imaginação e sua racionalidade, e é com ele que ele trabalha a 

formação de uma narrativa coesa, autossuficiente: 

Como o ser humano, sempre concebido no seu lidar do eu com o mundo 
diante de si, é constantemente coagido a tomar posição com relação a 
esse mundo, assim ele também tem que saber o tempo todo sobre este 
mundo, instruir-se sobre ele, e o espírito humano, inventor e 
organizador, concebeu inúmeros meios no decorrer do 
desenvolvimento cultural, através do olhar, do ouvir, do tocar o mundo 
diante de si, para saber dos objetos tanto que só tocam a ele de forma 
altamente pessoal quanto os iguais e comuns aos outros (GROTH, 
2011, p.  170). 

 O conceito de mundo diante de si vincula grau de interesse do indivíduo e 

disponibilidade social dos símbolos. De todos os elementos disponíveis no âmbito social, 

o indivíduo se ocupa apenas de alguns; e é nessa ocupação que ele investe seus 

sentimentos, suas expectativas, e sua capacidade de narrar a vida – ali, naquele recorte, o 

indivíduo se realiza como indivíduo e sente a “experiência legítima”. O que está no 

mundo diante de si compõe, portanto, as prioridades simbólicas do indivíduo, e a matéria-

prima com a qual ele constrói a sua narrativa do mundo. Nesse caso, a distinção moderna 

entre ver e experimentar deixa de fazer sentido, e o indivíduo sofre com o dilema da 

novela, preocupa-se com a imagem da revista, ressente-se com os comentários nas redes 

sociais, teme o assunto da notícia, ama o ídolo no pôster, como se fossem coisas que ele 

vivencia “presencialmente”, como se fossem parte imediata de sua vida. Os sentidos 

voltam a se colar à experiência. Groth dirá que “o que atiça regularmente a percepção de 

vida de cada um de maneira mais forte é o mundo diante de si do presente.” (2011, p.  

177). O mundo diante de si é aquilo sobre o quê o indivíduo se sente na obrigação de 

formar algum sentido. O resto, o imenso cabedal de informação e conhecimento que a 
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sociedade constrói de maneira obsessiva, se torna ruído branco, pano de fundo, para o 

pequeno recorte da vida de cada pessoa. Poder ser algo que ela considera muito próximo 

e, por isso, no qual empenha sua emotividade íntima, ou pode ser algo que ele considera 

medianamente importante, o suficiente para formar uma opinião vaga ou um estereótipo: 

Toda existência humana é na verdade um ser em um mundo objetivo, 
em toda a realidade. Mas cada um vivencia isso só em sua área, no seu 
ponto de vista próprio, em recortes pequenos ou grandes, no mundo dos 
seus objetos (Gegen-Ständen), sejam coisas ou pessoas. Cada um os 
vivencia permanentemente na unidade da sua autoconsciência como 
uma unidade, como o seu “mundo”, este que na sua materialidade é o 
“mundo em torno de (físico/natural) ou exterior” e no seu aspecto 
pessoal (social) é o mundo (social) de cada um. “Tudo o que é e 
acontece se torna nele (no ser humano) um grande complexo coeso de 
relações, no qual ele é consciente do seu lugar central indeslocável” 
(GROTH, 2011, p.  167). 

 

A disponibilidade de símbolos, entretanto, não é uma questão individual. Como já 

vimos, para o homem urbano moderno, o que entra no mundo diante de si não é aquilo 

que ele alcança imediatamente com seus sentidos. Muitas vezes o astro do seriado 

pertence ao mundo diante de si muito mais que os vizinhos de apartamento ou o cantor 

popular da praça. Mas o mundo diante de si é a medida de todos os mundos.  É uma via 

de mão dupla: o social compõe a noção do indivíduo e o indivíduo, ao se definir, define 

o que é o social. Eis portanto que a concepção de mundo que o indivíduo forma possui, 

em si, o germe da universalização. Ele a derrama sobre o desconhecido na medida que 

entra em contato com novas experiências. As pesquisas de recepção do jornalismo 

mostram tais aspectos de modo bastante claro, quando percebemos que o público passa a 

se preocupar muito com temas recentemente noticiados – e antes desconhecidos – e 

acrescenta essa preocupação ao hall de argumentos explicativos da vida, do mundo e de 

seu tempo. Por conta de um acidente aéreo em Jacarta, donas de casa goianas conversam 

seriamente sobre a Indonésia, sobre o oceano Índico, discutem técnicas de aterrissagem 

ou caixas-pretas e rezam, ao anoitecer, pela segurança de seus filhos que viajam de avião. 

Nos estudos de comunicação, dá-se a essa perspectiva o nome de teoria da agenda setting 

(WOLF, 2002) combinada com a categoria da consonância em noticiabilidade (WOLF, 

2002, TRAQUINA, 2008).4 Enfim, por isso o conceito de mundo diante de si nos parece 

                                                           
4 Agenda Setting é a teoria dos estudos comunicacionais segundo a qual a mídia pauta os assuntos ou a 
hierarquia de assuntos relevantes para o público. Aquilo que é notícia se transforma em motivo de 
discussão e preocupação entre os leitores, telespectadores, etc. Já a categoria de consonância é um dos 
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satisfatório na tentativa de vincular fragmentação e desfragmentação, Modernidade e 

passado, mudança e continuidade, alienação e sociabilidade. Para esse pequeno universo, 

o homem moderno não perdeu as formas de percepção que ele mesmo considera “antigas 

e mortas”. Ele conta novas histórias encaixadas em antigas histórias, e vai assim tecendo 

uma narrativa ampla do mundo que, ao mesmo tempo,  cria espaço para todos os tipos de 

fragmentação.  

Essa maneira de narrar o mundo diante de si é mítica, o que nos leva à 

consideração de que, entendida nos termos apresentados, a Modernidade não se 

restringiria a simplesmente possuir mitos. Ela seria, na verdade, mítica em si. Mas, para 

defini-la como tal, é necessário antes se afastar de sua narrativa e perscrutá-la em sua 

configuração social. Ou seja, que arranjos institucionais, coletivos e estruturais gerariam, 

e se veriam refletidos, numa narrativa que é: a) profundamente autoreferrente; b) 

profundamente comparativa; c) afeita a distinções extremas entre Passado, Presente e 

Futuro; d) urbana, sensorial e espetacular; e) constituidora de uma história individual que 

se confunde com história social.  Em menos palavras, convém-nos agora tentar 

argumentar de que forma a sociedade moderna é, como outras antes dela, uma sociedade 

mítica.    

2. Modernidade Mítica  
 

Qual seria o arcabouço por trás das narrativas modernas? Que tipo de organização 

dos atos e dos pensamentos permitiria ao homem contar assim sua própria história; narrá-

la sob tais perspectivas e tais termos, aceitar-se como protagonista, ou coadjuvante, de 

uma epopeia autorreferente, urbana, espetacular e comparativa? Nessa parte da reflexão, 

procuraremos o suporte de três autores para compreender os traços mais gerais do que 

chamamos de sociedade moderna. 

Começaremos por Giddens, que nos falará a respeito das instabilidades que 

sustentam o mundo moderno: o distanciamento espaço-temporal, a reflexividade e o 

encaixe e desencaixe. Ele nos fornecerá subsídio teórico para sugerir a Confiança/Fé 

como substrato basilar da Modernidade. Depois, refletiremos com Thompson sobre a 

                                                           
valores-notícia definidos por Traquina (2008). Seria a capacidade que um novo fato possui de se integrar 
a um contexto já familiar ao leitor. Quanto mais consonante for o novo fato, mais chance de ser notícia 
ele tem. Traquina exemplifica com a disseminação do uso midiático do prefixo “gate” para nomear 
escândalos políticos, de forma que os novos escândalos remetam ao caso “watergate” e possam ser mais 
facilmente assimilados pelo público.  
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influência da mídia na delimitação simbólica entre Tradição e Modernidade, e 

tentaremos, através dela, estabelecer a Dualidade antagônica como outro substrato 

basilar. Finalmente, com Latour falaremos a respeito da Constituição Moderna, dos 

movimentos de purificação e hibridização, e de como nós modernos criamos um mundo 

que só se sustenta em seu próprio paradoxo. Latour nos auxiliará a determinar o 

Contraditório como terceiro e último substrato basilar da Modernidade. Ao final do 

trajeto esperamos poder, enfim, falar de narrativa mítica jornalística.  

 

2.1. Modernidade em Giddens: Diminuir o Passado, aumentar o Futuro.   
 

Giddens propõe-se a realizar uma análise “institucional” da Modernidade com 

destaque para os aspectos culturais e epistemológicos. Ele começa definindo 

Modernidade como “estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na 

Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais 

em sua influência.” (p. 11).  Sua definição localiza histórica e geograficamente a 

Modernidade e expõe sua tendência à expansão espacial. Em seguida, questiona o 

consenso de que vivemos, hoje, na transição da Modernidade para uma nova época. Tal 

consenso teria por base a percepção de que os fundamentos da Modernidade se quebraram 

e as pessoas não mais confiam na ciência, na ideia de progresso, e em outras grandes 

narrativas universais e monolíticas que compuseram o pensamento moderno até aqui. 

Giddens sugere que a contemporaneidade deve ser entendida de outra forma:  

 

Em vez de estarmos entrando num período de pós-Modernidade, 
estamos alcançando um período em que as consequências da 
Modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do 
que antes. (GIDDENS, 1991, p. 13)   

 

Ou seja, para o autor, vivemos a efetivação da Modernidade, e não o seu ocaso. 

Ele critica a Narrativa da Traição e se esforça para reinserir nosso tempo na Narrativa 

da Tradução.  As dificuldades que parecem intrínsecas ao nosso momento histórico não 

decorreriam da quebra das fundações sobre as quais nossa sociedade emergiu, mas seriam 

exatamente derivativas dessas fundações. O desconforto teórico, existencial, 

epistemológico e simbólico do homem moderno, bem como sua necessidade de declarar 

o fim da Modernidade, seriam, portanto, consequências da própria Modernidade.  
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Para defender essa hipótese, Giddens propõem uma perspectiva “descontinuísta” 

(p. 13) do período moderno. Para ele, as instituições sociais modernas não podem ser 

rastreadas linearmente até suas contrapartes pré-modernas. Tal como Hobsbawn, ele 

entenderá que não se pode contar a história da Modernidade como de qualquer outro 

período. Ou seja, ele defende que nossas instituições não são iguais à de nossos 

antepassados, e não há, portanto, uma continuidade entre o que experimentaram 

socialmente os homens pré-modernos e o que experimentamos hoje.  Ele estabelece que 

a história humana não ocorre de forma homogênea e evolutiva, e que cisões dos mais 

variados tipos fazem com que as lógicas sociais de determinada época não 

necessariamente sejam decorrentes das lógicas anteriores. Tal perspectiva desbanca o que 

ele chama de teorias evolucionárias, que conferem ao desenvolvimento humano uma 

espécie de enredo ou governo geral:  

 

Segundo o evolucionismo, a ‘história’ pode ser contada em termos de 
um ‘enredo’ que impõe uma imagem ordenada sobre uma mixórdia de 
acontecimentos humanos. A história ‘começa’ com culturas pequenas, 
isoladas, de caçadores e coletores, se movimenta através do 
desenvolvimento de comunidades agrícolas e pastoris e daí para a 
formação de Estados agrários, culminando na emergência de 
sociedades modernas no Ocidente.(GIDDENS, 1991, p. 15)  

 

Contra isso, Giddens propõe que não podemos simplesmente considerar diferentes 

culturas, sociedades e instituições sociais como etapas de um único processo. No caso da 

Modernidade, ele é taxativo: “Os modos de vida produzidos pela Modernidade nos 

desvencilham de todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não tem 

precedentes”(pág 14). Giddens até reconhece a existência de certas continuidades entre o 

“tradicional e o moderno”, mas sustenta que o grau dramático de intensidade e 

extensionalidade das mudanças características do período moderno o tornam uma criatura 

absolutamente única.  O ritmo e o escopo das mudanças, bem como a “natureza intrínseca 

das instituições modernas”, indicam a descontinuidade especial que separa o período 

moderno do seu próprio passado.  

Entendemos que o argumento geral de Giddens se esforça para realizar um 

processo duplo: de um lado, mostrar que a Modernidade é profundamente distinta dos 

períodos pré-modernos; do outro, convencer que aquilo que muitos têm denominado pós-

Modernidade, fim da Modernidade, etc., não tem distinções suficientes para ser 

considerado pós-moderno. Assim,  a análise giddeana acentua as diferenças entre passado 
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e presente  e amenizar as entre futuro e presente, afirmando que não há pós-Modernidade 

e sim a manutenção da Modernidade. Temos, portanto, uma perspectiva sociológica em 

que o Futuro e o Presente se misturam, se confundem, mas são ambos  decididamente 

distintos do Passado.  O dinamismo intrínseco à Modernidade seria, assim, o gume duplo 

desse período: de um lado, é a característica que nos difere radicalmente das épocas 

anteriores; e, do outro, é o que nos impede de deixar a Modernidade e passar a um novo 

momento histórico.   

Embora concordemos, no geral, com a perspectiva descontinuísta de Giddens, não 

concordamos com sua afirmação de que a Modernidade nos desvencilha de todo tipo de 

tradição. Consideramos que tal perspectiva, se levada a seu extremo, acaba por repetir um 

dos vícios inerentes à própria condição moderna, que seria uma autoimagem 

obsessivamente afastada do passado e a pretensão de se ver, e se imaginar, como a “era 

que culmina todas as eras”. Além disso, não é apenas a perspectiva evolucionista que se 

vale da ideia de continuísmo, mas também outras perspectivas menos limitadoras e mais 

interessantes. Por exemplo, também a antropologia estrutural e a História das ideias nos 

oferecem maneiras de pensar as grandes estruturas resilientes da trajetória humana. O 

desenvolvimento de certas formas e conteúdos ao longo das eras não indica forçosamente 

um caminho evolutivo sem descontinuidades ou falhas; pode também nos apresentar uma 

perspectiva de tempo lento, e de mudanças mais profundas, do que a proposta da 

descontinuidade radical moderna. Para esse trabalho, consideraremos que Modernidade e 

pré-Modernidade são muito mais próximas e irmanadas do que Giddens sugere. 

Consideramos que seus argumentos em nome de uma descontinuidade radical entre 

Passado e Presente servem muito bem para apontar continuidades de longo prazo entre 

eles. Interessa-nos a proposta descontinuísta por não considerarmos a Modernidade como 

a evolução do Passado; mas rechaçamos a ideia de que uma seja absolutamente distinta 

da outra.   

 

2.2. Modernidade ou pós-Modernidade.  
 

  Giddens defende que vivemos as consequências da Modernidade, e não um novo 

período pós-moderno. O conceito de pós-Modernidade indicaria uma fase de transição 

em que instituições modernas deixam de funcionar e novas instituições emergem. As 

novas não estão claramente definidas, porque surgem ainda.  Já os modos como as velhas 

instituições falham são assim descritos por Giddens: 1) descobrimos que nenhuma das 
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certezas acalentadas pelo sonho moderno é válida, porque não nos levaram ao futuro que 

prometiam, e logo, por extensão, nenhum conhecimento sistemático oriundo da razão 

pode ser efetivo; 2) declaramos que não há grandes narrativas confiáveis, e a história dos 

homens não possui um objetivo final claro. Assim, a ideia de progresso perde seu sentido; 

3) voltamos as nossas preocupações político-sociais para questões ecológicas e para os 

movimentos sociais.  

 O problema, para Giddens, é que tais perspectivas que muitos consideram 

suficientes para estabelecer o fim da Modernidade já existiam em sua própria formação 

e, mais que isso, foram determinantes para o modo como ela se formou. Giddens afirma 

que o niilismo que muitos veem como pós-moderno já estava presente nos primórdios da 

Modernidade.  

A razão “desagrilhoada” da crença, base do pensamento iluminista e fundadora 

do pensamento moderno, leva à única possibilidade de considerar qualquer conhecimento 

como um “em princípio”, ou seja, como algo a ser posteriormente desbancado. Isso gera 

uma condição de circularidade para o pensamento moderno que o aprisiona no contínuo 

destronar das certezas que ele acaba de produzir. Cada nova afirmativa, cada nova 

convicção, traz embutida a desconfortável sensação de que ela logo deverá ser superada 

por outra afirmativa, outra convicção. Tal circularidade autofágica da razão transformaria 

a Modernidade numa ideia perturbadora não apenas para aqueles que pensam 

teoricamente sobre elas, mas para todos os âmbitos sociais surgidos a partir de seus 

fundamentos:  

A Modernidade revela-se enigmática em seu cerne e parece não haver 
maneira deste enigma poder ser ‘superado’. Fomos deixados com 
perguntas que uma vez pareceram ser respostas, e devo argumentar 
ulteriormente que não são apenas os filósofos que se dão conta disto. 
Uma consciência geral deste fenômeno se filtra em ansiedade cuja 
pressão todos sentem. (GIDDENS, 1991, p. 60)  

 

Circularidade da razão, niilismo, “perguntas que pareciam ser respostas”, todos 

esses aspectos resultam num desconforto intrínseco à própria condição moderna, mesmo 

durante a grande narrativa da Tradução.  Assim, poderemos contrapor a cada indício de 

pós-Modernidade uma contrapartida moderna que nos recoloca dentro das condições de 

Modernidade:  1) ao destronarmos o pensamento racional, científico e técnico como 

solução para a infelicidade humana, uma vez que ele não nos levou aonde prometeu, nós 

acabamos por usá-lo mais uma vez, aproveitando de sua circularidade para destruir cada 

uma das certezas recém-geridas e propor novas. 2) ao decretarmos o fim das grandes 
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narrativas coesas e universalistas de paradigmas modernos como o positivismo e o 

evolucionismo, nós construímos uma nova narrativa, mais coesa e universalista, de um 

mundo em crise; 3) ao voltarmos nossas preocupações para os efeitos da Modernidade 

sobre o mundo natural e para as formações de movimentos sociais que lutam por direitos 

que a Modernidade revogou, nós propomos formas de vínculo social absolutamente 

calcadas em estruturas, laços e mitos sociais.  

Giddens considera a Modernidade inerentemente dinâmica. Suas instituições se 

organizaram em feixes móveis e vinculados: o capitalismo, a vigilância, o poder militar 

e o industrialismo. E, no substrato de sua estrutura, a Modernidade é constantemente 

chacoalhada por três forças ou condições constitutivas: o distanciamento espaço-

temporal, a reflexividade e o desencaixe. Graças a elas, estaríamos presos à Modernidade 

por mais que imaginemos deixá-la. Seriam elas, portanto, as fontes da instabilidade 

inerente às sociedades em condição de Modernidade, ou seja, aquilo que outorga 

dinamicidade estrutural ao sistema. E, ao mesmo tempo, graças a essa instabilidade, 

seriam elas também os sustentáculos do equilíbrio dinâmico moderno. Vejamos como 

Giddens trabalha essas três condições constitutivas da Modernidade.  

 

Primeira Condição: separar tempo e espaço.  

 

Giddens sugere que, nas sociedades pré-modernas, o tempo esteve fortemente 

vinculado ao lugar. Isso quer dizer que os cálculos de “quando” dependiam da definição 

de “onde”. Foi a invenção do relógio mecânico, no final do século XVIII, que teria 

iniciado a separação dessas duas dimensões. O relógio criava uma espécie de tempo 

“vazio” (pág, 27), ou seja, uma unidade temporal desprovida de referência geográfica 

imediata. Em outras palavras, o tempo ganhava um espaço próprio, um espaço de tempo, 

que poderia ser ocupado por qualquer referencial. O tempo da colheita, por exemplo, é 

vinculado às perspectivas de ação no mundo das coisas. Sua demarcação depende de 

fenômenos alheios à vontade humana, de tal forma que ele não possui exatamente uma 

“extensão” mensurável que o separe da colheita em si, e sim uma situação, uma 

localização no espaço e na existência humana que coincide sempre com um ato, um 

agente e um local. É um tempo situado. Bem diferente é o conceito de “cinco minutos”, 
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que pode ser manuseado sem nenhum vínculo imediato com coisa alguma5. Podemos ler 

um livro por cinco minutos, dormir cinco minutos, ou passar cinco minutos olhando para 

o teto – aquilo que faz essas três ações coincidirem é uma extensão mensurável e vazia, 

um “espaço de tempo”.  A essa invenção do tempo vazio teria se sucedido a reorganização 

social da vida a partir da “uniformidade de mensuração do tempo” (pág 28): 

O tempo ainda estava conectado com o espaço (e o lugar) até que a 
uniformidade de mensuração do tempo pelo relógio mecânico 
correspondeu à uniformidade na organização social do tempo. Esta 
mudança coincidiu com a expansão da Modernidade e não foi 
completada até o corrente século. (GIDDENS, 1991, p. 28) 

 

 Do surgimento do tempo “vazio” decorreria também o “esvaziamento do espaço”. 

Para Giddens, este seria consequência daquele. Para que o “espaço vazio” surgisse, foi 

necessário primeiro separar espaço de lugar. Lugar, no caso, difere de espaço porque 

identifica mais especificamente a localidade geográfica da atividade social: “Lugar é 

melhor conceitualizado por meio da ideia de localidade, que se refere ao cenário físico da 

atividade social como situado geograficamente. (p. 28)” 6 

 Dentro da Modernidade, o espaço também se desconecta do lugar, promovendo 

relações entre os distantes, e a influência crescente de certos grupos sociais sobre outros 

geograficamente longínquos. Alguns espaços começam a se configurar como intersecções 

entre locais separados, ou mesmo como desprovidos de relação direta com os locais onde 

eles efetivamente estão. Segundo Giddens, tal fenômeno não estaria relacionado à 

uniformização dos modos de mensurar (como no caso do tempo), mas sim ao aumento do 

escopo geográfico, que, gerando a possibilidade de mapear e falar de terras distantes, 

criou a perspectiva de um espaço geográfico desprovido de traços culturais próprios.  

 Giddens afirma que a separação entre tempo e espaço é tão crucial para o 

dinamismo da época moderna que foi ela a pedra fundamental das outras duas forças de 

instabilidade que a sustentam. Finalmente, o surgimento de tempos e espaços vazios 

                                                           
5 Quando Elias (1998)  sugere que o tempo é nada mais que uma forma de relação social entre processos 
regulares, ou entre duas constâncias, ele escancara o vínculo íntimo entre tempo e pensamento social. 
Elias sugere que o relógio é, na verdade, uma máquina de produzir padrões artificiais para referência 
social: “Os grupos humanos são capazes de recolocar e de vivenciar os acontecimentos na dimensão do 
tempo, na exata medida em que, por um lado, dentro de sua vida social colocam-se problemas que 
requerem uma determinação social e, por outro, sua organização social e seus conhecimentos lhes 
permitem utilizar uma série evolutiva como quadro de referência e padrão de medida para outra.” (ELIAS, 
1998, p. 41)  
6 Michel de Certeau, em sua obra A invenção do cotidiano, apresenta uma discussão mais detalhada sobre 
espaço e lugar. Tamaso (2012) recupera essa discussão e a desenvolve no âmbito da antropologia. Simmel 
(2005), Casey (1996) e Bacherlad (1986) também trabalham com o conceito.     
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garantiu aos historiadores a possibilidade de falar de um “passado unitário” (p. 31), o que 

significa inserir tempos e espaços distintos numa mesma narrativa histórica composta de 

datas sequenciais, referências globais, e a coordenação das vidas segundo um cronograma 

aparentemente neutro. Qualquer nova experiência tempo-espacial humana pode ser 

concatenada nas demais para formar uma linha histórica única, crescente e “evolutiva”.  

Os mesmos homens que decretaram a morte das narrativas épicas criaram uma super-

narrativa que contaria todas as histórias já contadas e todas ainda por contar.  

 

Segunda Condição: o uróboro da reflexividade   

 

 A reflexividade está presente em qualquer ação humana. Trata-se da capacidade 

de inscrever a própria ação numa relação com algum tipo de referencial: pensar o que 

fazemos a partir do que fazem os outros, ou do que está estabelecido como o que deve ser 

feito ou mesmo do que já fizemos ou gostaríamos de fazer. Isso implica, primeiro, na 

capacidade de nos perceber individualmente como agentes, ou seja, de enxergar nossa 

própria ação como uma força considerável no mundo; segundo, na capacidade  de 

perceber um quadro referencial independente das nossas próprias ações; e, terceiro, na 

capacidade de cotejar esses dois pontos de forma valorativa, decidindo o que é bom ou 

ruim, melhor ou pior, a partir das relações traçadas entre agente e quadro referencial.  

Dentro do ponto de vista sociológico, Giddens sugere que a tradição é, para as sociedades 

tradicionais, uma forma específica de reflexividade ou “um modo de integração a 

monitoração da ação com a organização tempo-espacial da comunidade”(p. 47). Em 

outras palavras, a tradição se responsabiliza por inserir as ações individuais numa 

estrutura social que oferece sentido tempo-espacial ao grupo, permitindo que o indivíduo 

“reflita” sobre sua ação a partir de referências mais amplas que ele. Assim, a reflexão do 

indivíduo sobre suas atitudes recebe um influxo muito mais decisivo e pesado do passado 

do que do futuro, porque suas categorias analíticas, suas referências de reflexão, 

pertencem quase todas à narrativa do que já foi feito. Nas palavras de Giddens, dentro da 

tradição pré-moderna, o passado pesa muito mais que o futuro na balança do tempo 

(podemos entender isso da seguinte forma: o passado é um referencial mais importante 

que o futuro, o que indica que os marcadores sociais da memória contam mais que os 

marcadores sociais da imaginação/especulação). A reflexividade moderna seria diferente. 

Ele explica: “A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas 

sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre 
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estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. (p. 49)” Ele quer 

dizer com isso que, na Modernidade, exige-se da reflexão que ela seja ininterrupta. Não 

há um ponto fixo, um fundo do poço, que nos permita parar de desconstruir aquilo que 

acabamos de construir. De tal forma, e com tal insistência, que a reflexividade moderna 

funcionaria como um jogo de espelhos, em que cada ação reflete o próprio reflexo 

infinitamente. Como não existe um argumento final, uma tábua divina de mandamentos, 

e há sempre um novo input a ser considerado, o moderno constrói e desconstrói suas 

certezas ad infinitum. Essa suposição leva Giddens a sugerir:  

 

Diz-se com frequência que a Modernidade é marcada por um apetite 
pelo novo, mas talvez isto não seja completamente preciso. O que é 
característico da Modernidade não é uma adoção do novo por si só, mas 
a suposição da reflexividade indiscriminada – que, é claro, inclui a 
reflexão sobre a natureza da própria reflexão. (GIDDENS,1991, p. 49)  

  

Aparentemente, a Modernidade teria sua reflexividade voltada para o futuro, num 

contraste perfeito com a tradição. A imaginação/especulação vence a memória, e o 

referencial do novo, do ainda a ser descoberto, supera o antigo, o que já está posto. 

Entretanto, Giddens sugere que não é bem isso. Não é a imaginação, mas o pensamento 

racional – desconstruidor perpétuo – que se torna a referência da reflexividade moderna. 

Talvez a ideia de novo, para os modernos, seria apenas uma forma de nomear as 

oscilações resultantes dessa contínua reflexão. Não seríamos viciados na novidade, como 

o discurso fundante do jornalismo faz crer (“A notícia de hoje embrulha o peixe amanhã” 

diz a velha máxima jornalística) e sim na desconstrução. Toda vez que somos 

apresentados a uma certeza pronta, queremos destrinchá-la, desmontá-la, e assim, 

terminamos com a ânsia por construir outra. Tal perspectiva é, nas palavras de Giddens, 

perturbadora. E paradoxal, porque compromete a promessa moderna de oferecer ao 

homem certezas mais firmes que as da tradição. Na verdade, como todo conhecimento 

apresentado pela razão moderna está condenado a ser revisto, nunca temos certeza de 

muita coisa. Como afirma Giddens:  

 

A Modernidade é constituída por e através de conhecimento 
reflexivamente aplicado, mas a equação entre conhecimento e certeza 
revelou-se erroneamente interpretada. Estamos em grande parte num 
mundo que é inteiramente constituído através de conhecimento 
reflexivamente aplicado, mas onde, ao mesmo tempo, não podemos 
nunca estar seguros de que qualquer elemento dado deste conhecimento 
não será revisado. (GIDDENS, 1991, p. 50)  
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 O autor sugere ainda que “nenhum conhecimento sob as condições da 

Modernidade é conhecimento no sentido ‘antigo’, em que ‘conhecer’ é estar certo.” 

(pág.32). É isso que nos levaria à ânsia moderna de continuamente “falar de si”. Para 

Giddens, tal ânsia se explica pelo fato de que nossa forma de pensar o mundo é 

insistentemente reconstrutiva; ou seja, estamos sempre inseguros quanto às certezas 

absolutas que acabamos de defender, e isso nos leva a uma vontade muito grande de falar 

de nós mesmos o tempo todo, explicando-nos e nos justificando. Nós nos tornamos um 

mistério para nós mesmos!  A afirmação se refere principalmente ao conhecimento 

científico, tanto das  ciências sociais quanto das naturais. Das reflexões de Giddens surge 

a dúvida se o conhecimento reflexivamente aplicado, ou seja, a prática reiterada de 

analisar a própria prática reiterada de analisar, é também regra nas formas não-acadêmicas 

de produção de conhecimento, como o senso comum, o jornalismo e a publicidade.  

Parece-nos muito salutar o reconhecimento que Giddens faz tanto do caráter 

reflexivo do conhecimento moderno, quanto da peculiar retroalimentação constante do 

conhecimento sociológico. Quanto mais observamos o mundo social, mais dificilmente 

cumpriremos a promessa iluminista de ter total controle sobre ele. Nas palavras de 

Giddens: “Não é uma questão de não existir um mundo social estável a ser conhecido, 

mas de que o conhecimento deste mundo contribui para seu caráter instável ou mutável.” 

(p. 55). A lei magna dos pais fundadores da Modernidade foi expressada por eles assim: 

quanto mais conhecimento, mais controle sobre o mundo. Giddens propõe outra 

interpretação: quanto mais conhecimento, mais insegurança temos de que o conhecimento 

que temos é suficiente para controlar o mundo. Só sei que nada sei, dizia o velho grego, 

olhando para seu mundo; enquanto o homem comum moderno se olha no espelho e 

filosofa: por quanto tempo o que sei será suficiente?   

 

Terceira Condição: Desencaixe e encaixe  

 

Giddens define assim o desencaixe: “Por desencaixe me refiro ao ‘deslocamento’ 

das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de 

extensões indefinidas de tempo-espaço.” (pág 31) Em outras palavras, ele aponta para 

uma mudança nas relações sociais que enfraquece, ou anula, sua base de contato imediato, 

e fortalece, ou cria, bases de contato não-imediato, seja com outras circunstâncias espaço-

temporais distantes, ou seja com a percepção abstrata, e imaginária, de espaços e tempos 
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vazios. Um gesto, uma palavra, uma ação individual, voltada não mais para o outro que 

ele consegue ver e tocar, sua família ou vizinhança, mas sim para um Outro que o 

indivíduo reconhece na ausência de referências específicas; um Outro que pode ser um 

estrangeiro além do oceano, um grupo difuso de “seguidores” virtuais,  ou uma figura 

abstrata (uma empresa, uma instituição, um governo), tão totalizante e abrangente que 

não precisa ter rosto, mas que é encarada e conjurado quase como uma divindade. 

Giddens  reconhece dois tipos de desencaixes na formação das instituições modernas. 

Eles são: 

1. Fichas simbólicas:  “meios de intercâmbio que podem ser ‘circulados’ sem ter em vista 

as características específicas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer 

conjuntura particular” (p. 33). Ele exemplifica com o dinheiro. Ele é uma ficha simbólica 

porque funciona como um pivô entre circunstâncias, pessoas e necessidades 

desencaixadas do tempo e do espaço. Esse elemento da sociedade moderna coloca-se 

como uma troca potencial, esvaziada de sentidos exclusivos. Na lógica de intercâmbio 

monetário, não importa o que trocamos, e nem quem somos; o dinheiro é a materialização 

social da troca em si, da pura troca. Giddens propõe uma relação direta entre dinheiro e 

tempo. Ele representaria o crédito ou o débito, ou seja, uma forma de distanciamento 

temporal entre os momentos da troca. De fato, pensado assim, percebe-se como o uso do 

dinheiro corresponde a um adiamento indefinido do momento em que um dos lados da 

troca vai receber um produto real. Ao comprar um livro, eu recebo o livro – a coisa em 

si, o produto ou objeto – mas o vendedor recebe dinheiro, ou seja, a promessa de que num 

dia indefinido ele também receberá um produto:  

O dinheiro, pode-se dizer, é um meio de retardar o tempo e assim 
separar as transações de um local particular de troca. Posto com mais 
acurácia, nos termos anteriormente introduzidos, o dinheiro é um meio 
de distanciamento tempo-espaço. O dinheiro possibilita a realização de 
transações entre agentes amplamente separados no tempo e no espaço. 
(GIDDENS, 1991, p. 34)  

 

Para Giddens, isso significa a possibilidade de desencaixe das experiências sociais 

modernas de seus locais de surgimento, ou onde tradicionalmente elas deveriam se 

encontrar.  

2. Sistemas peritos: “Por sistemas peritos quero me referir a sistemas de excelência 

técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material 

e social que vivemos hoje.”(p. 38) Os sistemas peritos possibilitariam o desencaixe 

porque geram relações sociais desprovidas de sua base imediata contextual. Garantias e 
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expectativas são criadas e usadas como elemento de intercâmbio entre as partes, causando 

um “alongamento” (p. 39) dos sistemas sociais. O sistema perito é um conjunto de 

pessoas, conhecimento e práticas sociais, que se sistematiza como uma força simbólica 

abstrata, presente em contextos distintos como um agente intangível, mas completamente 

perceptível, das experiências modernas. Giddens traça uma diferenciação importante 

entre o perito e os sistemas peritos: o perito é o ponto de conexão entre o sistema perito e 

os indivíduos que nele acreditam. O perito é um indivíduo, mas é um indivíduo 

simbolicamente situado num lugar especial, com roupas especiais, linguagem e 

comportamentos especiais, que o investem na condição de representante do sistema. O 

sistema, por outro lado, não necessita se situar para se fazer crível. Mesmo que não 

confiemos ou consultemos um perito, como um médico ou um engenheiro, ainda assim 

depositamos confiança no sistema perito da Medicina ou da Engenharia como uma 

espécie de conhecimento genérico e contínuo perpassando nossas vidas. Visitamos o 

médico ou o engenheiro de vez em quando, mas nossa confiança no sistema perito é 

reiterada e contínua. Mais do que o médico, é a Medicina como conhecimento perito que 

nos permite desencaixar as relações de seus contextos imediatos. Não precisamos estar 

num consultório, falar com o médico, ou ir ao hospital, para reforçar nossa confiança no 

conhecimento médico como importante e imprescindível para nossa vida.  Giddens não 

se preocupa com a reflexão sobre as “pessoas leigas”, que nós propusemos na primeira 

parte desse trabalho,  mas ele aprofunda num aspecto primordial para entendê-las dentro 

do contexto moderno: a confiança. 

Para a pessoa leiga, repetindo, a confiança em sistemas peritos não 
depende nem de uma plena iniciação nestes processos nem do domínio 
do conhecimento que eles produzem. A confiança é, inevitavelmente, 
em parte, um artigo de ‘fé’. (GIDDENS, 1991, p. 39)  

 

Giddens não aventa a hipótese, importante para nós, de que é precisamente esse 

tipo de relação distanciada que gera o caráter leigo das pessoas. Mas ele reitera que a 

confiança de grande parte da população em pequenos grupos, ou em sistemas abstratos 

de representação, é imprescindível para a Modernidade. Seu conceito de desencaixe é 

indissociável da ideia de confiança. Ele mesmo afirma: “Nada disso, entretanto, altera a 

observação de que todos os mecanismos de desencaixe implicam uma atitude de 

confiança.” (p. 39).  

Giddens afirma que a Modernidade subtende um maior número de pessoas cujas 

vidas cotidianas são influenciadas e organizadas pelas instituições desencaixadas. Ele 
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então complementa a ideia de “desencaixe” com a de “reencaixe”, afirmando: “Com este 

termo me refiro à reapropriação ou remodelação de relações sociais desencaixadas de 

forma a comprometê-las (embora parcial ou transitoriamente) a condições locais de 

tempo e lugar.” (p. 92) Aproximando-se de Thompson (2008), que trabalha os conceitos 

de interação face a face e mediada, Giddens fala de compromissos com rosto e 

compromissos sem rosto.  Destaca-se, nesse caso, a ideia de comprometimento, ou seja, 

de uma ação positiva para se engajar e acreditar em contratos, promessas e expectativas.  

 Os compromissos sem rosto são aqueles que o homem moderno faz com os 

sistemas abstratos (fichas simbólicas e sistemas peritos). Eles estão, segundo Giddens, 

vinculados aos compromissos com rosto através dos processos de reencaixe das 

instituições desencaixadas. Isso pode ser entendido de forma mais simples quando 

pensamos que há geralmente pessoas na ponta das instituições, e é com elas que tratamos 

em nossa vida cotidiana, muito embora nossas relações estejam marcadas continuamente 

pela presença invisível dos sistemas abstratos. Assim, nas grandes cidades modernas, nós 

nos relacionamos constantemente com pessoas que se colocam como pontos de acesso 

entre o contexto local, familiar a nós todos, e as instituições desencaixadas nas quais 

confiamos e com as quais nos comprometemos. Esses indivíduos compartilham conosco 

a cidade, a realidade social, certos aspectos da cultura, mas em geral são estranhos, e só 

nos relacionamos com eles por causa das instituições desencaixadas. São mediadores das 

instituições que não vemos e com as quais não podemos conversar.  Vamos a eles, ou eles 

vêm a nós, pelo compromisso que juntos compartilhamos com os sistemas abstratos. 

Giddens realça como tais circunstâncias geram a necessidade reiterada de nos 

relacionarmos com estranhos. Tal necessidade não era comum em outros arranjos sociais 

pré-modernos. Os tipos de relações que podemos (e devemos) ter com estranhos são 

muito mais diversificados na Modernidade que em outros contextos. E, mais que isso, a 

interação cotidiana não implica inevitavelmente em desestranhamento ou intimidade. 

Podemos ver todos os dias um mesmo indivíduo na rua e saber nada sobre ele. Giddens 

recupera o conceito de “desatenção civil”, formulado por Goffman, para indicar a 

disposição básica com que nós, os modernos, lidamos com a maioria das interações face-

a-face na vida comum: 

 

Duas pessoas se aproximam, e se cruzam numa calçada da cidade. O 
que poderia ser mais trivial e desinteressante? Tal evento pode 
acontecer milhões de vezes por dia mesmo numa única área urbana. No 
entanto algo ocorre aqui que liga aspectos aparentemente menores de 
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manejo corporal a algumas das mais difusas características da 
Modernidade. A “desatenção” demonstrada não é indiferença. É, pelo 
contrário, uma demonstração cuidadosamente monitorada do que pode 
ser chamado de estranhamento polido. (GIDDENS, 1991, p. 93)   

 

 A desatenção civil não é, portanto, desatenção. Não é falta de interatividade e 

tampouco um sinal de isolamento ou alienação. Trata-se de um pequeno ritual 

compartilhado pelos membros da sociedade, e manifestado mais em gestos que em 

palavras, para reafirmar laços de confiança. Passamos por alguém na rua e olhamos 

indiretamente, para depois baixar os olhos, mantendo um rumo reto, em silêncio, talvez 

esbocemos um sorriso, mas em geral fazemos questão de encenar a não-interação.  Em 

primeira e última instância, queremos dizer com isso: “eu não represento perigo.”  Olhar 

ostensivamente, falar alto, fazer gestos bruscos, encostar e interpelar o outro, quebraria o 

contrato de confiança que nos sustenta na pluralidade de relações com estranhos exigidas 

pela vida moderna. O principal aspecto que aqui se deve ressaltar é que a desatenção civil 

não é uma postura arbitrária e fortuita, mas um rito social de uma experiência coletiva 

perpassada por insistentes provas de confiança em sistema abstratos.  

 A análise de Giddens torna-se interessante para nossos propósitos quando 

pensamos nos tipos de compromisso firmados entre o leitor e sua revista. O jornalismo, 

de uma maneira geral, parece reavaliar a divisão entre compromissos com ou sem rosto. 

Isso porque, na ponta final do sistema perito que é o jornalismo (um sistema perito em 

“mediar” outros sistemas peritos), não estão indivíduos de carne e osso, mas artefatos 

culturais midiáticos: o texto, a revista, o jornal, o âncora televisivo. Seria possível 

considerar o repórter do telejornal como um perito nas mesmas condições do médico, do 

engenheiro ou do advogado? Mas o repórter não está lá! Ele não interage face a face com 

público, ou, se o faz, é com um público selecionado, alguém que entra na construção da 

verossimilhança. Sua presença é, em si, um artifício do distanciamento espaço-temporal. 

E quanto à revista? Ela faz as vezes do perito? Ela  é, geralmente, tratada de maneira 

personificada, e dizemos: A Veja mente, A Veja disse, como se a revista fosse uma 

pessoa. Consideramos que exista, sim,  um compromisso de confiança firmado entre 

revista e leitor. Mas mais que isso: o jornalismo é uma instituição desencaixada 

especialmente comprometida com o reencaixe de outras instituições através de um 

compromisso de confiança entre os distantes, os estranhos e os peritos.  
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2.3. A confiança e a fé dos modernos 
 

 Se, conforme o exposto, o arcabouço cognitivo do pensamento moderno gera 

tamanha insegurança, então por isso nós dispomos de muitos motivos para querer confiar 

em alguma coisa menos moderna. Seria paradoxal sugerir que a cética, racional e 

reflexiva Modernidade é profundamente sustentada pela fé? Giddens aposta que não, e 

nós também. Nossa hipótese, seguindo as linhas do autor, é que a Modernidade gera uma 

circunstância social específica em que a confiança não é simples escolha ou virtude, mas 

necessidade apriorística para o sustento das relações cotidianas e para a explicação do 

mundo.  

Giddens define confiança como um “tipo específico de crença”(p. 43) e uma 

derivação da fé. Seu conceito completo é:  

 

A confiança pode ser definida como crença na credibilidade de uma 
pessoa ou sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados ou 
eventos, em que essa crença expressa uma fé na probidade ou amor de 
um outro, ou na correção de princípios abstratos (conhecimento 
técnico) (GIDDENS, 1991, pág 45)  

  

 Ele desenvolve seu conceito a partir dos seguintes dez pontos (ou nove, uma vez 

que o ponto cinco é a definição que acabamos de citar):  

 

1. “A confiança está relacionada à ausência no tempo e no espaço” (pág 43). Giddens 

sugere que a confiança depende de certo grau de desconhecimento. Ela se torna necessária 

porque, ou não vemos, ou não entendemos, ou não conhecemos plenamente o Outro. Para 

confiar, portanto, precisamos de certa dose de ignorância ou, pelo menos, de 

distanciamento. Confiamos naquilo que não podemos imediatamente aferir, o que leva 

Giddens à afirmar que a “condição principal de requisitos para a confiança não é a falta 

de poder, mas a falta de informação plena.” (pág 44).  

2. “A confiança está basicamente vinculada, não ao risco, mas à contingência. ” (pág 

44). Confiamos quando há escolhas envolvidas, resultados não totalmente pré-definidos, 

e nossa confiança nos leva à “suposição de credibilidade” (pág 44) dos indivíduos ou 

sistemas. É a escolha, ou seja, a ação, e não o risco, ou seja, a precaução, que nos leva a 

confiar. Dentro da situação de Modernidade, isso quer dizer que o homem confia para 

agir, para se deslocar e se relacionar dentro dos sistemas modernos.  
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3. “Toda confiança é num certo sentido confiança cega!” (p. 44). Ela seria o 

desenvolvimento da fé, que é, em si, um tipo de falta – falta de domínio, falta de 

conhecimento, falta de controle – e um tipo de excesso – excesso de convicção, excesso 

de fé (a fé é sempre superlativa. Não há coisa como um “homem de pouca fé”. A fé é 

sempre o excesso da fé). Giddens contrapõe a confiança ao que ele chama de 

conhecimento indutivo fraco. Este é também uma crença, mas, ao contrária daquela, 

baseia-se num certo “domínio limitado das circunstâncias”. Já a confiança, para Giddens, 

é cega porque não exige domínio algum das circunstâncias, dependendo apenas da 

disponibilidade do indivíduo de confiar naquilo que não controla.  

 

4. “Pode-se falar de confiança em fichas simbólicas ou sistemas de peritos, mas isso 

se baseia na fé, na correção de princípios dos quais se é ignorante, não na fé na 

‘probidade moral’ (boas intenções de outros)” (p. 44). Aqui Giddens traça uma divisão 

entre a confiança no perito e nos  sistemas abstratos. Aos peritos outorgamos a confiança 

como elemento afetivo, que põe em jogo as questões de probidade, honra ou amor. Aos 

sistemas outorgamos confiança mais próxima da fé, que indica predisposição a considerar 

verdadeiros, e corretos, certos princípios abstratos diretamente vinculados às nossas 

escolhas de ação. Um engenheiro se torna mais confiável na medida que o conhecemos e 

o individualizamos. Se ele falha em sua técnica, interpretamos como uma quebra do 

“funcionamento apropriado” da Engenharia, mas não necessariamente dos princípios 

gerais do sistema Engenharia. Se a ponte cai, portanto, é culpa da inépcia, da falta de 

probidade ou conhecimento do engenheiro, e não da imperfeição ou ineficiência das 

regras de engenharia. Nossa fé na Engenharia, por seu lado, é o que nos leva a reconhecer 

como verdades universais um conjunto de regras matemáticas e físicas que não 

compreendemos, mas que acreditamos tornar as pontes mais seguras que as pinguelas, e 

os prédios mais firmes que as choupanas.  

5. Aqui ele define confiança nos termos já citados.  

6. Na Modernidade, as contingências e adversidades são vistas muito mais como 

parte da criação humana social do que como designações de forças divinas. Mesmo 

os desastres naturais, antes entendidos como a fúria ou o capricho dos deuses, também 

acabam interpretados como consequências da ação humana. O Agente Externo, a figura 

abstrata de Deus ou da Natureza,  que rege os fenômenos não controlados da experiência 

é inserido dentro dos próprios sistemas de experimentação. A natureza, a técnica e o acaso 

tomam da Divindade a nomeação das razões inalcançáveis do desconhecido. Giddens dirá 
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que: “o conceito de risco substitui o de fortuna...” (p. 45). Entre risco e fortuna perde-se 

a presunção de consciência externa à consciência do sujeito. O risco é um atributo 

calculável dos fenômenos; não pressupõe nenhum tipo de intencionalidade externa. Já a 

fortuna, como a ideia de destino, sugere que os fenômenos se arranjam segundo um 

desiderato externo, uma vontade de algo que está fora do sistema de acontecimentos 

(Deus, geralmente).  

7.  “Perigo e risco estão intimamente relacionados mas não são a mesma coisa.”(p. 

45). Para Giddens, o risco é o indício do perigo, mas não necessariamente a consciência 

dele. Ou seja, é possível que um indivíduo se arrisque sem saber do perigo que corre.   

8. “Risco e confiança se entrelaçam, a confiança normalmente servindo para reduzir 

ou minimizar os perigos aos quais estão sujeitos tipos específicos de atividades.” (p. 

46) O cálculo dos riscos está dentro da atribuição de confiança, e é ela que vai estipular 

os padrões “aceitáveis” de risco para determinada atividade. A confiança, assim, pode 

não se pautar na isenção total dos riscos, mas na determinação concertada de quanto risco 

podemos correr sem que tenhamos que nos preocupar. Trata-se da minimização do perigo 

e da sensação de perigo: “O que é visto como risco ‘aceitável’ – a minimização do perigo 

– varia em diferentes contextos, mas é geralmente central na manutenção da confiança.” 

(p. 46). Haveria portanto um espaço de manobra entre confiança e risco, e nele circulam 

os erros e acertos dos sistemas e dos agentes peritos.  

9. “O risco não é apenas uma questão de ação individual.” (p. 46) Giddens sugere a 

existência de ‘ambientes de risco’ que ameaçam coletivamente os seres humanos. 

Portanto a segurança, ou seja, a minimização do perigo, é também um conjunto de ações 

coletivas. Pode-se mesmo falar de segurança global.  

10. O oposto de confiança não é desconfiança. Dentro da análise feita por Giddens, e 

como veremos logo adiante, a confiança moderna é permeada de desconfiança. Existe um 

espaço de manobra dentro das ações humanas que permite, e exige, a reflexividade 

constante e a consequente dúvida sobre a inteireza dos peritos e sistemas abstratos. Em 

palavras mais simples, o homem moderno desconfia continuamente daquilo em que 

confia, porque a desconstrução reflexiva é sua forma de ver o mundo, mas não deixa de 

confiar, porque entende confiança como negociação dos riscos. Ele tem ciência dos riscos, 

embora nem sempre do perigo real, e aposta duplamente na probidade do perito e na 

inteireza do sistema.  Sabemos que o avião pode cair, duvidamos da habilidade do piloto, 

criticamos o serviço da companhia aérea, consideramos a aeromoça um tanto rude ou 

despreparada, mas nada disso nos faz interessados em saber como o avião funciona, em 
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aprender a pilotá-lo ou conhecer o curso de formação de aeromoças. Preferimos, ao invés 

disso, confiar em outra companhia aérea, voar em aviões mais novos, sugerir a troca de 

aeromoças humanas por robôs. Ainda que desconfiemos de tudo, confiamos em delegar 

aos peritos e sistemas peritos o controle daquilo que não controlamos, desde que eles 

garantam um risco mínimo. Nossa confiança circunstancial é parte formadora da nossa 

desconfiança existencial. Assim, no contexto de Modernidade, a desconfiança não pode 

ser o oposto de confiança, já que ambas são concomitantes e retroalimentadas. Giddens 

afirma que a antítese da confiança é o pavor existencial, ou angst. Ou seja, perder a 

confiança na Modernidade é sofrer existencialmente a ruptura das próprias condições de 

vida. É encarar o abismo e senti-lo encarando de volta.  

 

2.4. Confiança em sistemas abstratos 
  

  Uma vez que perder a confiança seria, para o moderno, o mesmo que se 

desestruturar existencialmente, então parece plausível pensar que ele esteja empenhado e 

comprometido em confiar. Tal empenho se traduz nas relações cotidianos que travamos 

com os peritos e com os sistemas de peritos. Estamos continuamente nos consultando 

com indivíduos, ou instituições, que se colocam na condição de representantes confiáveis 

do desconhecido. Travamos com eles compromissos e promessas. Giddens chama de 

pontos de acesso a intersecção entre os compromissos com e sem rosto. Ele não se refere 

apenas a lugares, mas a tipos de relação entre pessoas, lugares e ritos sociais. O indivíduo 

considerado perito representa uma instituição, emprestando-lhe o rosto, e sobrevive dela. 

Na distinção entre o perito e o leigo encontra-se demarcada também a importante 

construção da ideia de um público leigo, ou seja, de um público que não sabe e quer 

confiar em quem sabe:  

 

Em condições de Modernidade, o futuro está sempre aberto, não apenas 
em termos de contingência comum das coisas, mas em termos de 
reflexividade do conhecimento em relação ao qual as práticas sociais 
são organizadas. Este caráter contrafatual, orientado para o futuro, da 
Modernidade é amplamente estruturado pela confiança conferida aos 
sistemas abstratos – que pela sua própria natureza é filtrada pela 
confiabilidade da perícia estabelecida. (GIDDENS, 1991, p. 96)   

 

A confiança direta no perito pode variar muito. A depender das circunstâncias 

específicas em que a interação ocorre, temperada sempre pelo contato humano, podemos 

aprofundar, distanciar, duvidar ou reforçar a crença na perícia dos indivíduos que ocupam 
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o ponto de acesso. Já a confiança no sistema abstrato varia bem mais lentamente. E, como 

afirma Giddens, o homem moderno não tem a opção de se livrar de seu compromisso com 

o conhecimento perito. Podemos quebrar as regras, fugir dos pontos de acesso, duvidar 

da perícia dos peritos, ignorar a lei ou não respeitar o conselho dos técnicos, mas 

dificilmente quebramos nossa dependência do conhecimento de outrem, que nos falta 

sempre e não nos interessa adquirir. Ou seja, podemos negar a Medicina, rechaçar os 

médicos, evitar os remédios, queimar os hospitais, mas continuaremos procurando 

alguém que, em nome de alguma Entidade Superior, possa nos curar dos nossos males. 

Não estamos interessados em aprender a curar, ou a construir um carro, um aparelho 

celular, ou um diagnóstico médico, para poder utilizá-los. Queremos confiar para 

podermos ignorar com segurança.    

A ignorância precisa ser mantida em alguma medida, e isso não é interesse apenas 

dos detentores do conhecimento, mas também do público leigo. Há uma exigência 

cognitiva, sistêmica, por ignorância pela parte leiga do processo interacional. Isso porque 

ela se coloca na posição de consumidor, e constrói para si a ideia de que não precisa, não 

deve e não pode saber de todo o complexo acervo informacional que a civilização 

acumulou ao longo dos tempos. Esse aspecto será melhor tratado quando, mais a frente, 

especificarmos as características da informação. A parte de ignorância necessária, e 

invariável, compõe o segredo dos sistemas abstratos, aquilo que deve permanecer oculto 

para que os laços de confiança resistam. Como sugere Giddens, a confiança em sistemas 

abstratos não se dá pela intimidade ou pelo conhecimento do outro, mas por um cálculo 

de “vantagens e riscos” que o leigo faz em relação ao conhecimento disponível. Ou seja, 

o leigo opta por não saber certos aspectos e outorga ao perito a responsabilidade pela 

minimização dos riscos implicados7. O sistema perito, então, recria o universo de eventos 

de forma a se inserir como regulador do perigo e da segurança geral.  

 

É compreendido por todas as partes que é necessária confiança 
renovada, e está é de um tipo duplo: na fidedignidade dos indivíduos 
específicos envolvidos e no (necessariamente misterioso) 
conhecimento ou habilidades aos quais o indivíduo leigo não tem 
acesso efetivo. (GIDDENS, 1991, p. 98)    

  

                                                           
7 Há uma expressão usual no jornalismo que sintetiza as notícias como “tudo que você precisa saber para 
ficar bem informado.” Tal expressão é interessante porque escancara o “mistério” do jornalismo: o 
importante não é “tudo que há para se saber” e sim “tudo que você precisa saber”, ou seja, fica de fora 
uma parcela de conhecimento desnecessário, que não precisa ser mostrado. Aquilo que não precisamos 
saber é a parcela de ignorância aceitável para confiarmos no sistema perito.  
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 Destacamos aqui o “necessariamente misterioso”. Assim, confiamos no velho 

médico da família porque o conhecemos bem, porque ele tratou de um parente e curou 

um amigo. Mas confiamos na Medicina pelas demonstrações misteriosas que nosso 

médico de família domina e nós não. Confiamos no médico porque não conhecemos a 

medicina o suficiente, mas conhecemos seus símbolos externos, o jaleco, o estetoscópio, 

os nomes complexos nos exames, e acreditamos neles como símbolos de um 

conhecimento misterioso e secreto.  Na percepção de Giddens, uma vez que a 

Modernidade derruba a ideia de um universo de eventos definido por forças externas à 

sociedade, por Deus ou pela Fortuna, e reconfigura esse universo como um jogo de riscos, 

possibilidades e probabilidades, torna-se necessário para o indivíduo confiar que existe 

um certo conhecimento capaz de gerar sentido e estabilidade ao universo ( uma espécie 

de Deus vicário ou Fortuna Ex-Machina). Esse conhecimento não pode ser vulgar, 

acessível a todos, já que os indivíduos não se sentem confiantes em entender eles mesmos 

o sentido do mundo, já que a Modernidade traz também uma ideia de super-acúmulo de 

conhecimento e complexificação da existência, principalmente quando comparada à 

“simplicidade” e “ingenuidade” da tradição. De tal forma, os detentores desse 

conhecimento devem ritualmente torná-lo distante, misterioso, inacessível: 

A distinção clara entre palco e bastidores reforça a postura como um meio de 
reduzir o impacto das habilidades imperfeitas e da falibilidade humana. Os 
pacientes não tenderiam a confiar tão implicitamente na equipe médica se 
tivessem pleno conhecimento dos enganos que são feitos nas enfermarias e 
mesas de operações. (GIDDENS, 1991, p. 98)  

   

Assim, garantir que o sistema abstrato possua algo de ininteligível, algo de 

misterioso, é necessário para reforçar a convicção geral nos absolutos postulados pela 

Modernidade: a técnica, a ciência, a civilização, etc. O jargão do advogado, a 

terminologia técnica de engenheiro, o uniforme do piloto, o jaleco do médico, a touca da 

cozinheira e os óculos do jornalista têm bem mais que uma função pragmática. Elas 

ajudam a distanciar perito de leigo, e a criar para ambos uma aura mítica imprescindível 

no estabelecimento dos laços de confiança modernos.  

 Giddens questiona: “por que a maioria das pessoas, a maior parte do tempo, confia 

em práticas e mecanismos sociais sobre os quais seu próprio conhecimento técnico é 

ligeiro ou não existente? ” Isso parece contraditório porque a Modernidade, pelo menos 

em seu marco originador, imbui-se de uma forte desconfiança para com quase tudo. O 

paradigma moderno surge do embate com a fé e da tentativa de mostrar que precisamos 

de provas para acreditar no mundo. Então como se procede, no seio da perspectiva cética 
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moderna, a transição da desconfiança para a confiança? Como o homem que ri dos 

milagres, dos pajés e dos sacis se transforma no homem que crê fielmente no dentista e 

no avião? Para Giddens, há muitas respostas possíveis. Ele cita as seguintes:  

1- “A influência do ‘currículo oculto’ nos processos de educação formal” (pág.101) 

– O ensino formal nos apresenta uma narrativa estável e regular das descobertas técnicas 

e científicas que, graças a sua generalidade e coerência, acaba por sugerir uma postura de 

respeito para com qualquer tipo de conhecimento técnico. Ele nos ensina, junto com a 

ciência, a reverência pela ciência. E uma vez que as aporias, dúvidas e irregularidades 

científicas são consideradas “complexas” para o ensino básico, elas são apresentadas 

apenas a aqueles que decidem seguir profissionalmente o caminho científico. A maioria 

das pessoas não se tornará cientista e, portanto, fica apenas com a narrativa harmoniosa 

que conta uma história altamente respeitável de cientistas, descobertas, melhorias e luta 

da luz contra as trevas.  

2 – “O respeito pelo conhecimento técnico existe comumente em conjunção com uma 

atitude pragmática para com sistemas abstratos, baseada em atitudes de ceticismo 

ou reserva.”(p. 102) – Como já vimos, a confiança nos sistemas peritos não é absoluta e 

espontânea. Giddens sugere que ela se permeia de negociações pragmáticas, perpassadas 

por ceticismo e resguardo. Respeita-se o conhecimento perito, mas duvida-se dele nos 

pequenos gestos e ações cotidianas, num processo que Giddens chama de “barganha com 

a Modernidade” (p. 102). Há, portanto, segundo o autor, muito de escolha estratégica e 

posicionamento pensado na confiança que dispensamos aos sistemas abstratos.  

3 – A segurança ontológica. Nesse ponto, Giddens procura auxílio na psicologia e na 

filosofia para sugerir como a confiança é um aspecto constitutivo da formação humana 

tanto na Modernidade quanto em qualquer outra época. Dela dependemos já na primeira 

infância, quando a figura dos pais passa a regular nossas relações com os riscos e os 

temores da existência. Ao mesmo tempo em que desenvolvemos um senso de 

dependência do Outro para resolver problemas que estão fora do nosso alcance, 

constituímos também uma espécie de confiança em nós mesmos, na continuidade da 

nossa identidade ou, pelo menos, dos traços rotineiros que parecem nos acompanhar vida 

a fora. Portanto, é parte do desenvolvimento psicossocial do indivíduo a formação da fé 

numa espécie de normalidade mínima nas relações sociais com os mais próximos e na 

continuidade da própria sensação de estar no mundo. E, a partir dessas primeiras 

experiências, podemos estender a lógica cognitiva da confiança nos nossos pais para as 

instituições, ideias e sistemas abstratos:  
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A confiança na fidedignidade de objetos não-humanos, conclui-se desta 
análise, é baseada sobre uma fé mais primitiva na fidedignidade e 
sustentação dos seres humanos. A confiança nos outros é uma 
necessidade psicológica de um tipo persistente e recorrente. 
(GIDDENS, 1991, p. 110) 

 

 Assim, confiamos no abstrato porque somos humanos. Por uma parcela decisiva 

de nossas vidas, vivemos completamente dependentes do Outro. Na infância, somos 

incapazes de realizar as ações mais básicas para a nossa própria sobrevivência sem o 

auxílio de indivíduos mais fortes, mais sábios e misteriosos para nós. Mas, como diz Elias 

(1994), nós nos esquecemos disso e gostamos de imaginar que viemos ao mundo já 

prontos e autônomos. Mesmo nossas cosmogonias e mitos originários falam de um 

“adão”, de um “homem das cavernas”, de alguém que nasce adulto ou é sempre lembrado 

como adulto: “É como se as pessoas crescidas, ao pensarem em suas origens, perdessem 

involuntariamente de vista o fato de elas mesmas, assim como todos os adultos, terem 

vindo ao mundo como crianças pequenas. ”(ELIAS, 1994, p. 26). Apesar dos nossos 

adãos adultos, surgimos como dependentes, nascemos como vulneráveis, e o 

desenvolvimento da confiança não é um capricho arbitrário, mas uma necessidade 

estratégica para a sobrevivência.  

 

2.5. Modernidade e Tradição  
 

Mas a fé deveria pertencer à Modernidade ? E o mito, a mística, o ritual? Essas 

são coisas do passado e, se ainda existem entre nós, é porque sobrevivem nos subterrâneos 

da vida, ou então porque se atualizaram, modernizaram-se, e agora significam outras 

coisas. Um problema da concepção guideana de Modernidade é que, no esforço de 

amenizar as fronteiras entre o Moderno e o Pós-Moderno, o autor acaba por reforçar 

excessivamente as que estão entre o Moderno e o Pré-Moderno. Giddens expande a 

Modernidade “para frente”, mas a amputa de suas raízes “para trás”. Para o autor, o Pós-

Moderno ainda é Moderno, mas o Pré-Moderno é uma realidade absolutamente distinta. 

Entretanto, como falar de fé em sistemas abstratos e peritos e insistir que ela é 

completamente distinta da fé dos nossos antepassados?  Nesse ponto, a concepção de 

Giddens nos parece insuficiente.  

Gradativamente, na medida em que se instala no pensamento ocidental, a 

Modernidade institui formas de se separar simbolicamente do passado. O Novo e o Antigo 
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ganham status de forças opostas, medidas distintas, mundos distanciados, numa 

dicotomia que supera, em muitos aspectos, a simples noção de que um dá lugar ao outro.  

Giddens refere-se a como a Modernidade se desvencilha de todo tipo de Tradição, uma 

vez que o Novo moderno representaria uma quebra, e não uma continuidade, em relação 

ao Antigo tradicional. Mais do que conceitos contrários, os modernos consideram 

Modernidade e Tradição como lados beligerantes de um conflito. Onde há Modernidade, 

a tradição recua, e onde reina a tradição, a Modernidade não pode triunfar. Thompson 

sugere que essa seria uma herança do pensamento social clássico: 

Tradição, se presume, é uma coisa do passado (em mais de um sentido) 
e “sociedades modernas” contrastam de um modo geral com 
“sociedades tradicionais” que as precederam. “Tudo que é sólido se 
desmancha no ar”, é a famosa observação de Marx; e muitos outros 
pensadores, partilhando ou não dessa perspectiva, geralmente 
concordam com o ponto de vista de que o desenvolvimento das 
sociedades modernas é acompanhado por um declínio irreversível do 
papel da tradição. (THOMPSON, 2008, 159)  

 
 Na interpretação desse autor, tanto Marx quanto Weber indicariam, em suas 

leituras do mundo moderno, que as características oriundas da industrialização, da 

secularização e do capitalismo, levariam inevitavelmente ao desmantelamento das antigas 

formas de viver. O homem moderno sofreria, assim, uma espécie de “desencantamento” 

(THOMPSON, p. 161) intimamente relacionado a mudanças em suas experiências com o 

tempo, o espaço, e as relações sociais e naturais.  De tal modo que Tradição e 

Modernidade comporiam juntas, uma no anteparo da outra, duas dinâmicas de 

pensamento (Latour, 2013): 1) um pensamento antagônico: considera-se que a Tradição 

é positivamente hostil à Modernidade, uma “inimiga da razão e um obstáculo ao 

progresso humano” (THOMPSON, p. 161), enquanto a Modernidade é como seu algoz, 

uma força devastadora para os delicados ecossistemas simbólicos do passado; 2) um 

pensamento de quebra narrativa: a tradição tragicamente daria lugar à Modernidade, 

porque consistiria no “estágio anterior” do caminho evolutivo, e a passagem de uma para 

outra seria uma espécie de metamorfose absoluta. Assim, as sociedades tradicionais 

seriam aquelas que ainda não se modernizaram, seja pela resistência hostil do velho 

contra o novo, seja porque não chegou seu momento:  

 
As visões de Marx e Weber, entre outros, tiveram um impacto 
formativo no pensamento subsequente sobre o destino da tradição. As 
teorias da modernização dos anos 50 e 60 geralmente viam uma larga 
oposição entre sociedades “tradicionais” e “modernas” e supunham 
que, dentro das condições apropriadas, a passagem das primeiras para 
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as últimas seria um processo de mudança social de sentido único 
(THOMPSON, 2008, p. 162)  

 

 Essa dinâmica de pensamento é o que nos impele a vincular a palavra Tradição a 

verbos como “manter”, “salvar”, “resgatar” e “resistir” – ações que sugerem que ela 

correria risco.  E, ao mesmo tempo, falarmos de Modernidade com a sensação de perda 

do Passado, de caminho sem volta ou de mudança irreversível. Convém notar, contudo, 

que essas duas dinâmicas de pensamento são, na verdade, eixos vinculativos entre 

Modernidade e Tradição – são nexos de uma relação que, enquanto sugere distanciamento 

entre os polos, na verdade os aproxima e amarra. Quanto mais damos ênfase ao 

antagonismo e à quebra narrativa, mais difícil se torna falar de Modernidade sem pensar 

em Tradição, e vice versa. São, portanto, distinções que funcionam subterraneamente 

como vínculos.  

Para Thompson, o antagonismo que vincula Modernidade/Tradição surge atrelado 

às lutas intelectuais e políticas do iluminismo. É essa escola de pensamento que funda a 

ideia de tradição como contraposto da liberdade e, por extensão, como o contrário de 

qualquer mudança. O pensamento religioso, a crença, as relações pautadas na repetição 

cíclica do já experimentado, são todas inseridas na ideia de tradicional porque 

compunham os traços mais visíveis do paradigma que os iluministas gostariam de ver 

derrubado. Para eles, seriam responsáveis pela mistificação do mundo, por encobrir a 

verdade com uma capa de ilusões convenientes e prender as pessoas num ciclo vicioso de 

eterna infância, enquanto o ímpeto iluminista as dirigia para o descobrimento da verdade, 

a iluminação, a revelação das coisas como elas realmente eram. Daí que os herdeiros do 

iluminismo se esmerassem em construir para si uma posição o mais distante possível da 

Tradição; não se consideravam, de forma alguma, o desenvolvimento natural dessa, nem 

seu sucessor e, muito menos, seu herdeiro. Nada poderia vincular ambos. Mas, em sua 

ânsia de ser totalmente diferentes, os iluministas não perceberam o quanto se espelhavam 

em seu adversário, e o quanto dele replicaram em sua forma de ver o mundo, mudando 

nomes e fachadas, sem alterar, contudo, os mecanismos de pensamento. Esse processo 

não foi obra exclusiva dos iluministas, mas também das levas de herdeiros subsequentes, 

que resguardaram aspectos do iluminismo nas suas formas de pensar. E muito dele 

ocorreu em formulações semelhantes que aconteciam fora dos âmbitos intelectuais. Lá 

fora, na boca do senso comum e das instituições não-intelectualizadas das sociedades 

ocidentais, à sombra dos debates dos sábios, a dicotomia entre Modernidade e Tradição 
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pesava suas tintas. Longe das disputas íntimas entre intelectuais, e da relativa morosidade 

do pensamento acadêmico, conceitos como progresso, retrocesso, civilização, passado, 

futuro, Modernidade, tradição, adquiriam plasticidade empírica e exibiam uma pelagem 

cuja exuberância os pudores intelectuais dificilmente aceitariam. Portanto, é na narrativa 

do senso comum, das manchetes de jornal, das películas de cinema, das conversas de 

gabinete, dos anúncios governamentais que encontraremos o efetivo palco da batalha 

entre o Moderno e o Tradicional.  

Thompson sugere que Modernidade e Tradição estariam bem mais próximos do 

que os modernos se acostumaram a acreditar. Basicamente, ele questiona a ideia de que 

a Tradição seria “uma coisa do passado” (THOMPSON, 159). Sugere que, ao invés de 

perecer ante o avanço da Modernidade, ela teria se deslocado e se desenraizado de suas 

bases originais; e que a mídia desempenharia um papel preponderante no processo de 

deslocamento das tradições dentro das sociedades ocidentais. Sua perspectiva, portanto, 

foge do descontinuísmo giddeano e retorna a uma ideia de narrativa de deslocamentos – 

o Velho se readéqua ao Novo, a Tradição se move dentro da Modernidade.   

 

2.6. Tradição:  conflito, tempo e mudança 
 

Mas o que é Tradição? – pergunta Thompson. E responde: “No sentido mais geral, 

‘tradição’ significa um traditum – isto é, qualquer coisa que é transmitida ou trazida do 

passado.” (THOMPSON, 163) Em seguida, ele sugere que a tradição seria um conceito 

formado por quatro aspectos: hermenêutico, normativo, legitimador e identificador.  

 

1) Aspecto hermenêutico: a tradição é um esquema interpretativo, uma estrutura mental 

para entender o mundo, um conjunto de “pressupostos de fundo”, aceitos pelos indivíduos 

e por eles transmitidos. 

2) Aspecto normativo: a tradição é um conjunto de “pressuposições, crenças, e padrões 

de comportamento trazidos do passado e que podem servir como princípio orientador” 

(THOMPSON, p. 164) – práticas rotineiras ou tradicionalmente fundamentadas. 

3) Aspecto legitimador: a tradição pode determinar a legitimidade de certos arranjos 

sociais, relações de poder e de verdade. A tradição pode ser a base sustentadora de 

governos, líderes e constituições.  
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4) Aspecto identificador: a tradição fornece material simbólico para a formação da 

identidade, tanto individual quanto coletiva.  

 Esses quatro aspectos conceituais se materializariam em práticas, objetos, lugares, 

maneiras de viver, pensar e fazer.  A Tradição seria, portanto, um arcabouço de 

pensamentos que fornece arquétipos explicativos, padrões e orientações de 

comportamento, legitimação para ações e relações, e bases identitárias individuais e 

coletivas. Em menos palavras: algo que explica, organiza, legitima e identifica os 

indivíduos no mundo social. Ora, tal definição nos parece muito com a de Cultura. 

Também a Cultura é muitas vezes definida como uma forma de explicar, organizar, 

legitimar e identificar os indivíduos no mundo. Então Tradição é o mesmo que Cultura? 

Não consideramos que sejam a mesma coisa por três motivos básicos:  

 1. Primeiro porque Tradição, como já dito, é um conceito inserido num conflito. 

Só conseguimos percebê-lo se o observamos em movimento dinâmico com a 

Modernidade. Retira-se da equação a ideia de Modernidade e a Tradição desaparece, fica 

transparente, recolocando as práticas e objetos que a compuseram em sua posição anterior 

de meras coisas do cotidiano, práticas que sempre foram assim, coisas naturais da vida. 

Quando Hobsbawn (1997) cita, por exemplo, o uso do kilt escocês como um caso de 

tradição inventada, o que ele faz é evidenciar o processo cultural de outorgar a uma 

determinada prática valores hermenêuticos, normativos, legitimadores e identificadores 

que a ressignificam dentro do contexto de reafirmação simbólica de um grupo. Tais 

valores não surgem espontaneamente da prática em si, mas são inseridos a posteriori, 

frutos de uma reflexão que só pode ocorrer quando os tambores de guerra da Modernidade 

são ouvidos. Ou seja, o kilt se torna tradição porque o grupo sente a premência de uma 

batalha entre Passado e Futuro, ou entre o Nós e o Outro, e teme que sua identidade se 

perca no meio do conflito. Como sugere Hobsbawn, trata-se de uma “invenção 

retrospectiva” (HOBSBAWN, 1997, 25). E, se pensarmos assim, de fato a construção da 

Tradição, dentro da Modernidade, é quase sempre retrospectiva.  

2. Segundo porque Tradição possui uma relação muito específica com o tempo, 

que não é a mesma da Cultura. Tradição está relacionada com o tempo valorado. É um 

conceito temporalmente valorativo. Precisamos hierarquizar ou inferiorizar o passado 

para compreender a ideia de Tradição. Tanto é que, ainda no exemplo de Hobsbawn, a 

grande virada, o grande truque,  da tradição inventada é adulterar a idade das práticas 

culturais -  fazer com que uma prática do século XIX se transforme numa tradição do 

século XIII – garantindo, com sua maioridade histórica, que elas agreguem o valor 
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simbólico do antigo. O ideal seria transportar a prática para um tempo tão recuado, tão 

ancestral, tão distante do Moderno, que ela possa ser vista como uma prática imemorial 

e, com isso, como a Tradição mais pura de todas8.  

Quanto mais distante das lógicas modernas, mais pura é a Tradição. E quanto mais 

próxima, mais suspeitamos de sua legitimidade. É o que faz Hobsbawn ao cunhar o termo 

“tradição inventada”, dando a entender a existência de uma tradição não inventada, uma 

que fosse a coisa em si, e que se remeteria  a um vínculo legítimo com o passado 

(enquanto os vínculos propostos pela tradição inventada seriam artificiais). Por nosso 

lado, preferimos pensar que qualquer Tradição é inventada, e que o que Hobsbawn nos 

quer mostrar de fato é o mecanismo inerente aos modos de relacionar Novo e Velho em 

situações de mudança drástica:  

Provavelmente, não há lugar nem tempo investigados pelos 
historiadores onde não haja ocorrido a “invenção” de tradições neste 
sentido. Contudo, espera-se que ela ocorra com mais frequência: 
quando uma transformação rápida da sociedade debilita ou destrói os 
padrões sociais para os quais as “velhas” tradições foram feitas, 
produzindo novos padrões com os quais essas tradições são 
incompatíveis; quando as velhas tradições, juntamente com seus 
promotores e divulgadores institucionais, dão mostra de haver perdido 
grande parte da capacidade de adaptação e flexibilidade; ou quando são 
eliminadas de outras formas. (HOBSBAWN, 1997, 12)  

 

  Embora reconheça que se inventam tradições em quaisquer situações históricas 

em que o Novo desestabilize o Velho, Hobsbawn aponta que esse fenômeno se tornou 

bem mais recorrente no mundo moderno, e principalmente no século XX. Talvez porque, 

nesse período, as pessoas passaram a acreditar em revoluções por minuto. Como já 

exposto, a percepção das mudanças rápidas se sobrepôs à percepção das mudanças lentas, 

fazendo com que o homem moderno enxergasse seu mundo como uma sucessão 

ininterrupta de metamorfoses.  

3. Portanto, o terceiro aspecto que diferencia Tradição de Cultura é que a primeira 

adota, na forma moderna de percebê-la, um quê de imobilidade. Não porque ela não mude 

                                                           
8 Hall (2006) sugere que a intemporalidade seria um valor importantíssimo para a formação das nações 
como comunidades imaginadas. A nação, estrutura política moderna por excelência, se calcaria no esforço 
coletivo por gerar uma espécie de continuidade histórica entre o presente e tempos imemoriais. Isso seria 
feito através da invenção da tradição e do estabelecimento de um mito fundacional: “uma estória que 

localiza a origem da nação, do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que eles se 

perdem nas brumas do tempo, não do tempo real, mas de um tempo mítico.” (HALL, 2006, 55) Nessa 
necessidade de ecoar as práticas atuais numa tradição atemporal ecoa, na verdade, a percepção moderna 
de que os vínculos entre Passado e Futuro foram todos cortados e precisam, assim, ser refeitos.  
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efetivamente, e sim porque acostumamos nossa cognição a identificar melhor as 

mudanças rápidas e a desconsiderar as lentas.  

As grandes transformações lentas continuam acontecendo.  Os fenômenos 

geológicos continuam seu moroso labor, as culturas continuam funcionando por 

grandiosos processos de aglutinação e síntese, as tradições se reconstroem através dos 

séculos, nosso corpo continua sua cautelosa reforma genética, o Sol continua a demorar 

200 milhões de anos para dar a volta ao redor da galáxia e, sobre isso, o poeta Ferreira 

Gullar continua a cantar: ... o homem existe há pouco mais de 100 mil anos/ é como se o 

giro da galáxia jamais se completasse / é como se ela não girasse... A percepção moderna 

nos afasta dessas especulações sobre os grandes movimentos temporais e nos atira no 

meio de uma realidade continuamente revolucionada. E por isso a ideia de Tradição adota, 

para nós, tal como o giro do sol ao redor da galáxia, o caráter de não-mudança. E ela 

arrasta para sua gravitação qualquer fenômeno, objeto, prática, local, povo, cultura cujas 

mudanças se tornam invisíveis dentro da narrativa veloz da Modernidade 

Thompson nos apresenta esse encaixe entre os alelos Tradição/imobilidade e 

Modernidade/Movimento a partir da perspectiva de Lerner (THOMPSON, 1997, 167). O 

indivíduo tradicional viveria em sociedades fragmentadas, isoladas, com um horizonte 

muito restrito de possibilidades: “Os horizontes das pessoas são limitados pelo contexto 

geográfico, e suas interações com outros são restritas ao conhecimento de pessoas com 

quem compartilham o ambiente social comum.” (THOMPSON, 1997, 167). Ele viveria 

sempre as mesmas experiências por falta de opção, e estaria como que estanque, isolado, 

ilhado pelas distâncias geográficas e temporais. Já o indivíduo moderno, por contraste, 

seria aquele que, graças ao avanço da tecnologia e da comunicação, teve aumentada sua 

“flexibidade e capacidade de se imaginar em novas situações, confrontado com novas 

possibilidades.”(IDEM). A tecnologia e a mídia seriam responsáveis pela mudança 

ontológica entre o homem moderno e o tradicional. Construiriam a percepção de que o 

tradicional é o que limita e engessa, enquanto o moderno é o que expande e pulveriza.  

Assim, poderíamos inferir que, dentro da simbologia moderna, Tradição seria 

como a reinserção de algo de Natureza na cultura humana. Algo que está em conflito com 

a Modernidade, que remonta a tempos imemoriais, e que é imutável ou, pelo menos, muda 

em ciclos muito longos. Tão longos que, como diria o poeta, “é como se ela não girasse”.  

Só assim, só nesses termos, é que o homem moderno pode observar fenômenos culturais 

muito diferentes entre si, tais como a cultura ianomâmi, a cultura zulu, os camponeses 

produtores de queijo na França, os monges tibetanos seguidores do Bardo Thodol, os 
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adeptos do ikebana japonês, as baianas do acarajé e as goianas do empadão, e chamar a 

tudo isso indiscriminadamente de “culturas tradicionais”. Só assim ele pode situar, dentro 

do mesmo conceito de Tradição, a prática católica de pedir a mão da moça em casamento 

e a chinesa de comer cachorro no solstício de verão. Distintas em tudo, essas práticas de 

repente se tornam muito parecidas, quase confundíveis, para o nosso olhar moderno.  

Em resumo, a Tradição significa, para a narrativa moderna, qualquer fenômeno, 

objeto, cultura, prática, lugar, etc. que: 1) esteja em conflito mais ou menos velado com 

a Modernidade; 2) remeta a um vínculo desigual entre Passado e Presente; 3) proponha a 

ideia de imobilidade, estabilidade, repetição ou mudança lenta.  

Na primeira grande narrativa moderna, a Narrativa da Tradução, o arranjo se dava 

da seguinte maneira: 1) A Tradição está perdendo para a Modernidade, e vai 

irremediavelmente ser destruída; 2) O futuro é hierarquicamente superior ao passado e, 

por isso, tradicional é tudo aquilo que é obscuro, retrógrado, antiquado; 3) a imobilidade 

da Tradição é um obstáculo à dinamicidade dos tempos. Ela é uma pedra no caminho do 

progresso.  

Já na segunda grande narrativa moderna do nosso tempo, a Narrativa da Traição, 

o arranjo é refeito da seguinte maneira: 1) A Tradição resiste à Modernidade, e sobrevive 

a ela; 2) o Passado volta a ganhar importância relativa, e a Tradição agora possui algo de 

pureza, de paraíso perdido, cujo abandono pode ser a causa dos males dos modernos; 3) 

a estabilidade da Tradição faz dela o suporte ideal para a formação das identidades, das 

culturas e de um senso positivo de continuidade. É assim que os diversos grupos 

“inventam” e “reinventam” suas Tradições, e o fazem apaixonadamente, para garantir o 

alívio da coesão num mundo de revoluções por minuto.  

 

2.7. Os campos semânticos da Tradição e da Modernidade 
 

Entendidas assim, Tradição e Modernidade seriam termos para tratar de uma cisão 

conceitual na nossa percepção e consequente narrativa do mundo. Não dizem respeito às 

coisas específicas que as materializam, mas a posições dentro de uma narrativa, que 

podem ser ocupadas por diversos elementos sem prejuízo de seu significado. O vestido 

branco de noiva, o kilt, o Kwarup, o Apfelstrudel, a guarânia, o calhambeque são, dentro 

do dicionário narrativo da Tradição, palavras sinônimas. Formas diferentes de dizer a 
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mesma coisa. Do outro lado,  o último smartphone, a tecnologia de ponta, o automóvel, a 

biogenética, a internet, as redes sociais, etc. São todos elementos cambiáveis, que, 

dependendo do contexto, migram de um lado para o outro da cisão. O moderno se torna 

tradicional, o tradicional se torna moderno, mas apenas em suas reificações cotidianas. A 

cisão conceitual permanece intacta, não importa o quanto seus elementos circunstancias 

passem de um lado para o outro.9  

Alguns elementos, contudo, passam a pertencer mais a um ou a outro lado. Tais 

elementos não são circunstanciais, reificações objetivas dos conceitos, mas são os 

próprios conceitos – e, nesses casos, a cisão moderna é mais rígida em sua diferenciação. 

O mito, o rito, a mística, a crença e a emoção são relegados ao tradicional - impedindo 

que os evoquemos sem mencionar sua afiliação compulsória à Tradição. Já o fato, o 

experimento, a tecnologia, a ciência e a razão surgem como componentes restritos à 

Modernidade, inventados e patenteados por ela.  Qualquer sinal de um desses elementos 

no lado oposto da cisão é interpretado sob a condição de prenúncio/resquício. Ou seja, se 

aquele grupo aborígene do oeste australiano por acaso demonstra técnicas racionais de 

experimentação, elas são logo entendidas como prenúncios, rudimentos, ou ensaios da 

verdadeira técnica racional instituída pela Modernidade; e se aquele grupo moderno de 

jogadores de rúgbi neozelandês insiste em dançar o tradicional haka antes das partidas 

televisionadas, a prática é logo inserida na ideia de resquício, resistência ou resgate de 

uma verdadeira tradição há muito destituída. 

Tradição e Modernidade imanam ao seu redor dois campos semânticos distintos, 

compostos por palavras, conceitos, assuntos, formas de pensar e significar, coisas e 

lugares. Há intersecções e movimentos contínuos entre ambos, mas quase sempre exige-

se dos conceitos migrantes que carreguem nos bolsos o adjetivo identificador: assim, a 

dança, por exemplo, que saiu do campo tradicional e cruzou a fronteira, passa a ser 

identificada logo como dança moderna ou uma versão modernizada da dança tradicional; 

                                                           
9 Durante a pesquisa empírica da tese, encontramos um exemplo delicioso para ilustrar essa dinâmica de 
sinônimos e parônimos da narrativa moderna. Um vídeo publicitário produzido por Jean Manzon em 1968 
para o lançamento da Veja apresenta o que seria o “novo jornalista” da moderna revista. Enquanto o 
narrador, com a voz empossada dos velhos locutores, nos fala sobre os últimos avanços tecnológicos de 
uma “redação super moderna”, as imagens o contradizem e nos mostram antiquíssimas máquinas de 
datilografia, gigantescos aparelhos de telex e métodos “tradicionais” de revelação de fotos. A comicidade 
involuntária que o vídeo ganhou com a passagem do tempo se deve ao fato de que a narrativa moderna 
permanece idêntica à atual, mas os elementos reificadores, ou seja, os objetos e práticas que a 
representam mudaram muito. Hoje temos outras máquinas, outras práticas, outras técnicas; mas nossa 
narrativa do mundo continua a mesma. O que muda são os signos, não o significado.   
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ou o rádio, por tanto tempo acalentado no seio dos modernos, é expulso de sua terra natal 

e passa a ostentar a identificação “meio de comunicação tradicional”, independentemente 

dele ainda ser usado ou de que sua invenção tenha ocorrido dentro da Modernidade. Como 

já dito, alguns elementos não se deslocam ou se deslocam com muito sacrifício. A cidade 

e o campo, por exemplo, estão firmemente fixados nos lados opostos da cisão. Uma 

máquina que está no campo nos é descrita como “ferramenta de modernização”, e uma 

horta na cobertura de um prédio urbano nos sugere “renovação da tradição”. Uma 

máquina na cidade ou uma horta no campo não nos sugerem muito. Não nos provocam 

sensação de movimento, de migração conceitual, de mudança na percepção narrativa do 

tempo. Já um cientista indígena que descubra uma fórmula química será sempre, para as 

manchetes de jornal, alguém que cruzou uma linha no tempo. Ele será reiteradamente 

recordado de que se desmembrou de um campo semântico que envolvia conceitos como 

mitologia, crença, simplicidade, pensamento mágico, para outro que agora o relaciona a 

conceitos como fato, ciência dura, experimentação laboratorial, progresso da Verdade.  

Daí a dificuldade com que certos elementos transitam de um lado a outro da cisão 

semântica entre Modernidade e Tradição.  

O mito é um desses elementos que só com dificuldade realizam a travessia da 

Tradição para o Moderno. Não os mitos específicos, mas a forma mítica de narrar a vida. 

Os mitos específicos são histórias recontadas através dos tempos. Freud moderniza Édipo, 

Gilgamesh continua a sua busca pela imortalidade, ora vestido de cowboy, ora de filósofo, 

ora de subcelebridade. Entretanto, toda vez que alguém sugere que uma teoria científica, 

uma notícia de jornal, uma emenda constitucional ou um relatório de gastos poderia ser 

também um tipo de narrativa mítica, então algo acontece e as fronteiras se fecham. A 

cisão aprofunda seu abismo. Quando falamos em narrativa mítica, precisamos falar de 

Tradição. Precisamos remeter a ideia de histórias antigas, civilizações ancestrais, religião, 

crença, deuses e monstros. Mas, principalmente, o mito é barrado na fronteira porque se 

torna o oposto do fato. O fato é seu contraposto dentro da batalha entre Modernidade e 

Tradição. Por isso, quando traduzimos a narrativa mítica para os modernos, eles 

geralmente a entendem como uma mentira, uma ilusão ou uma história construída. 

Inserem o mito no campo da ficção ou da ideologia. A perspectiva moderna insiste na 

relação entre mito e os demais elementos do campo semântico da Tradição.  
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3. Mito e Narrativa Moderna 
 

A proposta que nos desafia agora será desvencilhar o mito da cisão conceitual 

entre Moderno e Tradicional, entre Presente e Passado. Só assim poderemos utilizá-lo 

como ferramenta sociológica para a análise de narrativas jornalísticas modernas. 

Queremos entender a reportagem jornalística como mito, mas sem precisar adjetiva-la 

como “mito moderno” ou “mito antigo”, porque compreendemos que é possível falar de 

mito sem ter que nos remeter a uma divisão rígida entre Passado e Futuro. Mito, para nós, 

não é uma forma “ancestral” de contar histórias, mas uma forma humana de se autonarrar. 

Nossa premissa é a de que a cisão conceitual proposta pela Modernidade mais dificulta 

que facilita o entendimento dos fenômenos que atualmente ocorrem no Brasil e no 

Mundo. Intentamos tirar o mito da luta entre Tradição e Modernidade e, quiçá, fazer o 

mesmo com seus narradores. Para isso, pediremos auxílio a Latour e sua concepção de 

antropologia simétrica, de Barthes e seu estudo da mitologia moderna, e dos 

pesquisadores da comunicação social e suas análises do discurso jornalístico.   

 

3.1. A proposta de Latour  
 

Latour nos convida ao seguinte questionamento: e se não formos modernos? E se 

jamais tivéssemos sido? Tais questões aparecem quando o autor constata que a vida 

cotidiana do homem moderno é repleta de contradições ao Moderno, ou seja, nós 

existimos como modernos numa realidade que, a cada instante, contraria nossa própria 

concepção de Modernidade. Estamos rodeados de híbridos, de mediações, de mitos e de 

lendas, e mesmo assim insistimos em considerar nosso mundo de uma pureza antártica e 

de uma dicotomia glacial. Se outros autores veem nisso substrato para inaugurar a Pós-

Modernidade ou questionar teria a Modernidade falhado? Seria esse desconforto 

moderno um sintoma de sua crise?  Latour vai por outro caminho e propõe: ora, talvez 

nem tenhamos sido modernos para começar! Sua reflexão, contudo, não nos dirige para 

uma negação da Modernidade, e sim para uma outra perspectiva dela, uma que 

reconsidere simetricamente a contradição e o paradoxo no seio estrutural de sua própria 

narrativa.  
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Nossa leitura de Latour será bem particular. Vamos nos distanciar, por exemplo, 

das possibilidades que ele apresenta em relação ao conceito de Natureza, de não-humano, 

e a sua abordagem ambiental/antropológica da tecnologia e da epistemologia das ciências. 

Apesar de importantes, essas partes não nos interessam em nosso percurso teórico. O que 

queremos extrair dele é certa perspectiva idiossincrática em relação às cisões da 

Modernidade. Através de Latour, é possível olhar com mais liberdade para a obsessão 

moderna pelas distinções drásticas e retirar dela um mecanismo cultural e cognitivo que 

não está datado, nem ultrapassado e nem completamente instituído ainda. Ou seja, um 

mecanismo que não é moderno, nem tradicional, não está em crise e nem é estável. E 

talvez por esse caminho possamos pensar o mito no jornalismo de revista prescindindo 

também dessas dicotomias. Até porque o próprio Latour começa sua reflexão sobre a 

Modernidade a partir dos jornais.  

O primeiro capítulo de Jamais Fomos Modernos é intitulado Crise. Seu primeiro 

parágrafo versa sobre uma matéria de jornal. Não qualquer uma, mas uma que trata da 

crise ambiental: “Na página quatro do jornal, leio que as campanhas de medidas sobre a 

Antártida vão mal este ano: o buraco na camada de Ozônio aumentou perigosamente” 

(LATOUR, 2013, p. 7). Latour destaca como, dentro de uma matéria como essa, vozes 

diversas tratam sem cerimônia do mesmo assunto – vozes que, para todo efeito, nós 

dificilmente colocamos no mesmo patamar. A reportagem jornalística é uma construção 

retalhada, uma bricolagem aos moldes de Lévi-Strauss, com suas múltiplas vozes 

costuradas num só texto: os químicos, os políticos, os meteorologistas, os países de 

terceiro mundo, todos dedicados a explicar o fenômeno que a matéria aponta como fato. 

“O mesmo artigo mistura, assim, reações químicas e reações políticas” (idem, p. 7). Essa 

impressão de mistura indiscriminada aumenta quando pensamos no jornal ou revista 

como um todo. Folheia-se a edição, ou rola-se a página do site, e os assuntos se 

encontram, se esbarram, se confundem promiscuamente – um ataque terrorista ladeado 

por uma propaganda de cruzeiro turístico, uma matéria sobre poluição flerta com uma 

notícia sobre o lançamento de um novo carro esportivo, a tristeza estampada no rosto da 

apresentadora ao falar de um terremoto é legendada por drops animadores sobre o 

próximo Rock in Rio. Tudo explica tudo, todos palpitam no todo, cientistas falam de 

política, políticos de ciência, artistas falam de comportamento, psicólogos falam de arte:  

Multiplicam-se os artigos híbridos que delineiam tramas de ciência, 
política, economia, direito, religião, técnica, ficção. Se a leitura do 
jornal diário é a reza do homem moderno, quão estranho é o homem 
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que hoje reza lendo estes assuntos confusos. Toda a cultura e toda a 
natureza são diariamente reviradas aí. (LATOUR, 2013, p. 8)  

Latour não é o primeiro, e nem o último, a constatar o caráter fragmentado da 

narrativa jornalística cotidiana. O que talvez o diferencie é perceber que há um fio unindo 

todos esses pedaços numa mesma história. Não são vozes e fragmentos isolados, gritando 

cada um de seu pequeno quadrado noticioso. Estão todos contando uma mesma história. 

O plano único sobre o qual estão colados os acontecimentos é um plano narrativo. E a 

tela do computador, ou a página da revista, talvez se assemelhe menos a uma colcha de 

retalhos e mais a uma tela cubista, na qual todos os lados do objeto retratado são 

mostrados ao mesmo tempo, num mesmo plano, estruturando uma imagem que, embora 

não seja a coisa em si, dispõe de todas suas partes.  Latour diria: e ninguém se importa 

com isso! Olhamos o quadro cubista como se fosse a mais tradicional natureza-morta. A 

mistura convive pacificamente com a divisão, como se o paradoxo fosse imperceptível 

aos olhos do leitor:  

Contudo, ninguém está preocupado. As páginas de Economia, Política, 
Ciências, Livros, Cultura, Religião e Generalidades dividem o layout 
como se nada acontecesse. (...) mas os analistas, os pensadores, os 
jornalistas e todos os que tomam decisões irão cortar a fina rede 
desenhada pelo vírus em pequenos compartimentos específicos, onde 
encontraremos apenas ciência, apenas economia, apenas representações 
sociais, apenas generalidades, apenas piedade, apenas sexo (LATOUR, 
2013, p. 8).  

Como é possível o mesmo homem moderno que, conforme nos mostrou Giddens, 

confia nos especialistas e acredita na divisão entre Natureza e Cultura, entre Passado e 

Presente, entre Conhecimento Especializado e Senso Comum, misturar tão a miúde essas 

coisas todas na sua conversa cotidiana de almoço, na sua caminhada pelo parque, na sua 

leitura apressada dos jornais, na sua explicação solta sobre os acontecimentos do dia? 

Como ele pode, ao mesmo tempo, acreditar na Democracia e no Preservativo e nos contar 

como os amantes definiram a política, os políticos determinaram o amor, os cientistas 

inventaram o preservativo e o preservativo determinou revoluções democráticas? É dessa 

fascinante impossibilidade que devemos tratar agora.  

3.2. Dividir é somar  
 

Por que, à primeira vista, não parece possível analisar a sociedade moderna como 

os antropólogos analisariam uma sociedade indígena, tomando-a como um todo ou uma 

rede integrada de significados?  Num mesmo gesto analítico, o antropólogo se debruça 
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sobre ela e traça simetrias entre mitologia, alimentação, política, conhecimento racional, 

ritos, saberes e fazeres. Ele vê na técnica da pesca um indício da narrativa cosmogônica, 

e no rito do casamento uma extensão da ética guerreira. De tal forma que, em seu relatório, 

o antropólogo sugere que o indígena, enquanto pesca, cria o mundo, define as regras 

sociais, determina a posição do universo, identifica a divisão de trabalho e constrói sua 

própria essência.  Mas, diante da sociedade moderna, Latour sugere que o pesquisador 

estanca. Sua análise precisaria pagar dezenas de pedágios, atravessar dezenas de pontes, 

portões, guaritas, para transitar de um assunto a outro. Ele não poderia sugerir, como faz 

Latour, que:  

... toda a sociedade francesa do século XIX vem junto se puxarmos as 
bactérias de Pasteur, e torna-se impossível compreender os peptídeos 
do cérebro sem acoplar a eles uma comunidade científica, instrumentos, 
práticas, diversos problemas que pouco lembram a matéria cinza e o 
cálculo (LATOUR, 2013, p. 9). 

Como já sugerimos, a percepção moderna de seu mundo o desenha como um 

campo cindido, uma superfície fraturada e trespassada por arame farpado. Há cancelas 

em todos as fronteiras, e uma tentativa de análise holística da Modernidade esbarraria 

continuamente na questão: por que não podemos dizer que um homem moderno, ao 

pescar, cria o mundo, define as regras sociais, determina a posição do universo, 

identifica a divisão de trabalho e constrói sua própria “essência”? A resposta mais 

imediata, e que por muito tempo foi dada como correta, seria que as sociedades modernas, 

em contraste às outras, são complexas, e por complexo entenda-se especializadas. Se, por 

exemplo, o homem moderno que pesca for um pescador profissional, empregado de uma 

grande multinacional da indústria pesqueira, então seu ato de pescar é um ato 

especializado, exclusivamente técnico, visando um único objetivo, apenas 

economicamente compreensível, desvinculado e isolado das outras dimensões de sua 

vida, da natureza ou da sociedade: “Nosso tecido não é mais inteiriço. A continuidade das 

análises tornou-se impossível. Para os antropólogos tradicionais, não há, não pode haver, 

não deve haver uma antropologia do mundo moderno” (LATOUR, 2013, p. 13). Mas essa 

seria uma resposta contraditória quando observamos como, na vida cotidiana, o pescador 

profissional cria o mundo, define as regras sociais, determina a posição do universo, 

identifica a divisão do trabalho, constrói sua própria “essência”, enquanto pesca. A ideia 

da diferenciação entre sociedades complexas e simples é imediatamente colocada em 

cheque por Latour.  
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Para Latour, então, faz-se necessária uma abordagem em rede da sociedade 

moderna. É preciso reavaliar nossa postura diante da dicotomia entre o que acreditamos 

ser e o que precisamos ser para manter nossas crenças. E sua proposta não é simples: para 

acreditar na cisão absoluta é necessário ser híbrido. A mistura não é o equívoco, senão a 

condição sine qua non para a pureza. Só conseguimos estruturar o pensamento de forma 

analítica se criarmos condições efetivas para vivermos de forma sintética.  O próprio 

pesquisador acadêmico, tão cioso de suas categorias e categorizações, não deixa de ser 

uma figura híbrida, um centauro social:  

Nós mesmos somos híbridos, instalados precariamente no interior das 
instituições científicas, meio engenheiros, meio filósofos, um terço 
instruídos sem que o desejássemos; optamos por descrever as tramas 
onde quer que estas nos levem. Nosso meio de transporte é a noção de 
tradução ou de rede. Mais flexível que a noção de sistema, mais 
histórica que a de estrutura, mais empírica que a de complexidade, a 
rede é o fio de Ariadne destas histórias confusas.” (LATOUR, 2013, 
p.9)  

Se seguirmos a sugestão da rede, será possível inferir que, quando um engenheiro 

fala sobre a estrutura de uma ponte, ele está falando sobre a estrutura do senado, da 

assembleia popular, de um roteiro de cinema, das terapias psicológicas, do medo de avião 

e de um poema de João Cabral de Melo Neto. Ele está, na verdade, tão amarrado ao fio 

de Ariadne, tão enroscado no nó górdio, quanto qualquer outro ser humano que falasse 

sobre qualquer outra estrutura. O que torna essa ideia imperdoável, e ao mesmo tempo 

imprescindível, é exatamente o que nos faz modernos.  

3.3. O monstro Leviatã e o monstro Laboratório 
 Quem então inventou o mundo moderno? Latour, a partir do trabalho de Shapin e 

Schaffer (Shapin e Schaffer, 1985), personifica as duas forças sociais criadoras da 

Modernidade na figura do cientista natural Boyle e do cientista político Hobbes. 

Analisadas simetricamente, as teorias de ambos sintetizam os esforços dos cientistas 

naturais e sociais na criação de uma constituinte moderna. Ou seja, no acerto e divulgação 

das bases conceituais sobras as quais descansa nossa forma de pensar e agir sobre o 

mundo. Vamos acompanhar o pensamento de Latour nas próximas linhas.  

Robert Boyle nasceu na Irlanda e viveu no século XVI. Foi um físico, químico, 

filósofo natural e pesquisador da medicina. Seu nome se eternizou na lei de Boyle (na 

verdade lei de Boyle-Mariotte), que enuncia as relações entre pressão e volume dos gases 

em sistemas fechados nos quais a temperatura pode ser controlada. Influenciado pelo 
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pensamento científico de sua época, Boyle foi um grande entusiasta da experimentação. 

Refutou Aristóteles, mas não Paracelso, e leu Descartes e Galileu. Contribuiu para o 

refinamento das técnicas laboratoriais, principalmente no estudo dos gases;  aperfeiçoou 

o termômetro de Galileu e a bomba de vácuo de Otto von Guericke.  

 A teoria aristotélica refutada por Boyle sugeria que o mundo natural nunca 

permitiu o vácuo. Haveria sempre “algo” onde nossos sentidos observam apenas o vazio. 

Arrastar-se-ia ao longo de séculos o debate sobre a existência do éter luminífero, 

substância sugerida por Aristóteles, que permearia todo o universo como uma espécie de 

suporte dos corpos visíveis. Ora, Boyle era defensor da possibilidade do vácuo – de que 

o vazio não era antinatural, mas possível e, principalmente, detectável. Boa parte de suas 

experimentações procurava refutar o éter aristotélico e provar que o universo poderia, 

sim, ter nada. Mas como provar o nada? Ao refinar a bomba de vácuo, Boyle deu a ela 

paredes de vidro, possibilitando ao cientista observar o que acontecia no interior do 

aparelho, e iniciou experimentos passíveis de serem vistos, medidos e analisados por 

olhos humanos. O vácuo em condições externas, naturais, não seria observável pelos 

homens, mas ali, no laboratório, ele deveria ser. Assim Boyle assistiu como, na medida 

em que se alteravam as condições de temperatura do experimento, velas se apagavam 

sozinhas, e ratos morriam como se dormissem, demonstrando o efeito do vazio sobre o 

fogo e os seres vivos. A impossibilidade dos fenômenos visíveis de funcionarem 

normalmente era um indicativo de que algo faltava ou sobrava, de que algo invisível tinha 

poder sobre eles por sua ausência ou presença! Havia ar e, se ele faltasse, havia vácuo! 

Havia vazio e cheio. Mais que isso, havia como prová-lo. Por simples pensamento 

indutivo, se o rato morria asfixiado dentro da bomba de ar, então o universo inteiro podia 

ter vazio. Através de um experimento controlado por um grupo de cientistas num pequeno 

quarto fechado era possível demonstrar o mecanismo do universo, de todo o amplo, aberto 

e inexplorado universo. 

 Quando Boyle provou o vácuo, ele inventou uma lei que nada tem a ver com a 

físico-química dos gases.  Tal lei postulava que um fenômeno artificial, construído de tal 

forma que pudesse ser observável pela inteligência humana, é capaz de provar a verdade 

absoluta dos fenômenos naturais, não construídos e não observáveis pela inteligência 

humana:  

Ao invés de fundar-se sobre a lógica, a matemática ou a retórica, Boyle 
funda-se sobre uma metáfora parajurídica: testemunhas confiáveis, 
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bem-aventuradas e sinceras reunidas em torno da cena de ação podem 
atestar a existência de um fato, the matter of fact, mesmo se não 
conhecerem sua verdadeira natureza. Boyle inventou, assim, o estilo 
empírico que usamos até hoje (SHAPIN, 1991a in LATOUR, 2013, 
p.23)  

O laboratório, a experiência empírica científica, tem muito mais semelhanças com 

um júri do que com uma escola de filósofos. E Latour ressalta como a própria ideia de 

laboratório seria “parajurídica”: o que acontece ali dentro é uma encenação do mundo 

para uma plateia paramentada com a condição de “testemunhas confiáveis”; para que elas, 

a partir de testes e provas, se convençam e atestem a veracidade de um fato. Se a verdade 

do filósofo partia do exercício da razão individual sobre o mundo, a do cientista empírico 

partiria do consenso entre opiniões racionalizadas sobre uma encenação controlada do 

mundo. 

Ao estabelecer uma abordagem empírico-jurídica da verdade, Boyle inventa uma 

lei política. O laboratório, que ele ajuda a estabelecer como paradigma da ciência 

moderna, é também uma invenção política. Porque possibilita a perspectiva de que um 

grupo restrito de pessoas, quando devidamente preparadas e usando das ferramentas 

certas, pode identificar – ou construir – as regras do universo e influir sobre ele. A opinião 

dos especialistas (o que Latour propõe como um doxa especializado) pode se transformar, 

uma vez saída do laboratório, na voz das coisas, do mundo natural, das verdades 

universais. Mas apenas porque ela é permeada pela bomba de vácuo, ou seja, por um 

objeto não-humano, um espírito material das coisas, e, por isso mesmo, incapaz da 

subjetividade humana. O grande trunfo dos cientistas foi, na verdade, a parede de vidro 

do laboratório! Ou seja, a possibilidade de transformar em compreensão humana algo que 

a compreensão humana nunca abarcaria em outras circunstâncias. O laboratório se torna 

a ferramenta neutra através da qual os homens podem traduzir a Natureza e garantir, 

assim, a objetividade de suas opiniões subjetivas.   

O que a ciência propõe para substituir a fé e a tradição? A razão, dizem os 

iluministas. O método, dizem os empiricistas. A técnica, dizem os progressistas. Os fatos, 

bradam os jornalistas, que nunca foram cientistas mas adoram invadir a festa alheia.   

Todas essas respostas apresentam a possibilidade de isolar a subjetividade da construção 

do real. Todas elas creem na existência de um Objeto puro e desprovido de Sujeito, e que 

o Objeto isolado das interferências humanas nos dá um testemunho mais fiel de como o 

mundo é. Em menos palavras, todas elas, assim como Boyle, acreditam no vácuo. Ou 
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seja, na inexistência de uma entidade abstrata, impalpável, invisível, mas que atua de 

forma absoluta sobre as coisas. Acreditam na possibilidade de existência do vazio 

absoluto – da não subjetividade, do objetivo. A razão, o método, a técnica, os fatos, são 

instrumentos esterilizados com o qual é possível manusear o objeto-mundo sem 

contaminá-lo de subjetividade. Em cada um desses casos, paira uma certeza que 

adquirimos como cultura e como sociedade depois que inventamos o laboratório. A 

certeza de que nos fala Latour: o testemunho não-humano será sempre mais confiável que 

o humano. Nossa verdade absoluta não é mais ditada por deuses, mas por bombas de 

vácuo, estetoscópios e pílulas com chips.  

Mas a objetividade do laboratório é estranha: criada artificialmente para 

representar o que nunca foi criado, e corroborada pelo consenso de opiniões para 

estabelecer a não-opinião. A vela que se apaga sozinha na bomba de vácuo é a voz neutra 

da verdade; e ela brada: Provo aqui que existe vácuo. Sou a prova irrefutável da 

objetividade natural. Desconsidera-se que a vela não apagou sozinha. Foi necessária a 

mão do cientista nas válvulas da ferramenta, as decisões dos pesquisadores na 

modificação minuciosa dos estados de pressão e temperatura do experimento. Foi 

necessária a ação humana para garantir que ali, naquele momento e lugar, a vela apagasse 

sozinha. E, depois disso, foi necessária a interpretação dos pares cientistas para concordar 

e atestar como, apagando-se sozinha a vela, havia-se descoberto a existência do vácuo no 

universo.  O Objeto do laboratório é, portanto, um Objeto discretamente subjetivo, que se 

constrói e se apresenta como desprovido de qualquer subjetividade. E foi assim que o os 

cientistas conseguiram inventar aquilo com que os políticos só podiam sonhar: um 

consenso de subjetividades que se torna, imediatamente, uma prova de objetividade.  

O laboratório torna-se a política desprovida de sujeitos políticos. Através dos 

artifícios do método, da empiria e do pensamento indutivo, chegamos a uma forma de 

determinar relações humanas em que podemos acreditar na inexistência da subjetividade. 

Os objetos fazem as vezes dos sujeitos: são eles quem agem, pensam, opinam. Os fatos, 

os aparelhos, os dados, os números, as pesquisas ganham vida e falam através de seus 

porta-vozes especializados. Tal como as sibilas dos antigos gregos, os cientistas 

incorporam a voz daqueles deuses inumanos, feitos de velas que se apagam e ratos que 

morrem asfixiados.   

E então temos Hobbes. Thomas Hobbes, britânico, contemporâneo de Boyle, 

filósofo e teórico da política. Sua obra mais conhecida, o Leviatã, é uma defesa da 
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autoridade absoluta como necessidade civilizatória sobre a barbárie do estado natural. 

Hobbes se preocupou com as condições políticas instáveis de sua época: a Inglaterra em 

guerra civil e, por toda Europa, tanto o poder religioso católico quanto a nobreza de 

sangue sofrendo ameaças de novas forças e novos grupos. Ele viveu a virada de página 

da Modernidade, e a ascendência de uma forma de pensar o mundo pautada na supremacia 

do indivíduo sobre o coletivo. O protestantismo propunha interpretações particulares da 

Bíblia, desafiando o monopólio interpretativo da Igreja Católica; e a burguesia, com seu 

sucesso econômico, propunha o alcance individualizado do Poder, desafiando o 

monopólio hereditário do sangue.  De uma forma ou de outra, Hobbes percebia o risco de 

que os interesses particulares, e a própria concepção de indivíduo, pudessem destruir 

qualquer forma de governabilidade social.  

Hobbes não era contrário ao indivíduo, e nem particular opositor de sua vitória 

sobre o coletivo. Mas era favorável ao poder absoluto e, por isso, cria uma teoria capaz 

de permiti-lo sem a necessidade de interpretações absolutas ou respeito às tradições 

ancestrais. Ele justifica o Poder do Rei com argumentos modernos. Hobbes propõe a 

imagem do Leviatã para tratar do sistema de governo das novíssimas nações modernas 

europeias. Claro, a grande novidade do Estado-Nação, que os historiadores apontarão 

como indicativo do início da Modernidade, surge sob o auspício do poder de escolha dos 

cidadãos, mas não necessariamente de forma democrática, como hoje costumamos 

reconhecer.   

Assim, para Hobbes, o ser humano no “estado de natureza” tenderia a perseguir 

apenas os seus interesses pessoais, gerando uma condição social de constante conflito. 

Naturalmente egoístas, os homens só poderiam atingir uma situação mínima de 

estabilidade se concordassem entre si na escolha de um único líder. Ou seja, é do consenso 

entre os indivíduos que se legitima o poder do soberano. Tal consenso, ou contrato, se 

tornaria necessário para apascentar a objetividade selvagem dos indivíduos por si. Hobbes 

é um defensor da cosmovisão mecanicista, que se contrapunha diretamente à perspectiva 

religiosa da existência da alma ou espírito, ou seja, de que individualmente somos todos 

vinculados e inspirados por um Poder transcendente. Para ele, o homem seria como uma 

máquina produtora de reações, pensamentos e emoções. Por isso que, legado a seu 

funcionamento natural, o homem agiria como um objeto e seria incapaz da subjetividade 

necessária para formar arranjos sociais complexos e pacíficos. Através do contrato, da 

busca conjunta pelo conhecimento, tal subjetividade coletiva seria alcançada, e o homem 
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se torna Sujeito apenas quando decide sair do estado natural e entrar em acordo.  Assim, 

sua subjetividade ocorre na relação política com o Outro, não sendo mais uma condição 

inata e nem tampouco um impositivo divino. O homem é Sujeito porque se une, porque 

consente, porque conhece. Aliás, será   o conhecimento o único antídoto para a selvagem 

objetividade humana e o principal esteio seguro para o Poder: “Para Hobbes, o poder é 

conhecimento, o que significa que só pode existir um único conhecimento, um único 

poder caso se deseje dar um basta às guerras civis”(LATOUR, 2013, p.24)   

Ora, se no laboratório de Boyle o consenso dos pares devia ser invisível para 

manter o efeito do vácuo (era preciso esquecer que as verdades objetivas são 

fundamentadas em opiniões concordantes dos cientistas), em Hobbes ele é o ponto de 

partida do pensamento. O contrato entre indivíduos é a pedra inaugural do Estado. Hobbes 

nunca esconde o consenso; pelo contrário, ele o exorta, expõe publicamente, reforça. O 

rei absolutista não o é por intervenção divina – seu sangue não é azul, sua linha hereditária 

não remonta a heróis bíblicos, sua pele envelhece e seus cabelos caem como de qualquer 

outro homem. Nada há de objetivo que o distinga dos demais cidadãos. Entretanto, 

outorgamos-lhe poder absoluto por consentimento de opiniões. Os súditos concordam na 

necessidade de uma Autoridade sobre o caos. O grande Leviatã não é outra coisa senão a 

monstruosa junção de todas as subjetividades. E assim sendo, ele revoga a necessidade 

de toda e qualquer transcendência. Ora, para as coisas do poder político, não deve existir 

Força exterior àquela formada pelo consenso das opiniões individuais. Nem mesmo o rei 

tem seu poder pautado em alguma Entidade Superior! Não que Hobbes negue a Deus, 

mas ele o separa da política. Ele extirpa o Transcendente de fora da assembleia, do 

palácio, dos comícios e o reinsere dentro delas: “Este é o construtivismo generalizado de 

Hobbes para pacificar as guerras civis: nenhuma transcendência, qualquer que seja ela, 

nem recurso a Deus, nem a uma matéria ativa, nem a um poder de direito divino, nem 

mesmo às ideias matemáticas.” (LATOUR, 2013, p.25)   

Ao propor o contrato social como base do poder absoluto, Hobbes cria mais do 

que uma teoria científica da política. Ele cria uma política científica. Para ela, toda 

transcendência reside dentro do sistema, e não fora, e a sociedade está entulhada de 

Objetos naturais artificialmente criados. Não há um Deus lá fora capaz de regular os 

homens, mas há um Leviatã dentro da sociedade que funciona como Deus e tem sua 

objetividade garantida pela subjetividade coletiva. Em menos palavras, o Universo 

proposto por Hobbes ganha Objetos novos: o Estado, a Nação, a Democracia, o Povo, o 
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Governo, a Sociedade, o Capital, a Economia, a Política, a Ciência. Tais Objetos são 

frutos da união de subjetividades mas não se comportam como tal. Comportam-se como 

forças da Natureza, como entidades que sempre existiram e cujo funcionamento 

independe das escolhas individuais, mesmo sendo construídas por elas. O mundo natural 

que a teoria científica de Hobbes propunha tinha forças tectônicas capazes de mudar 

drasticamente a vida dos indivíduos, grandes dinâmicas ambientais que decidiam o 

destino das massas, e gigantescos monstros inumanos formados de milhares e milhares 

de homens colados uns aos outros. O Leviatã, ou o Estado, seria o maior deles. O Sujeito-

Objeto, o subjetivo objetivado pelo poder coletivo, o Monstro que somos todos nós juntos 

mas que não atende a nenhum de nós individualmente, “este Deus mortal ao qual 

devemos, sob o Deus imortal, nossa paz e nossa proteção”(LATOUR, 2013, p. 24). E foi 

assim que o os teóricos políticos conseguiram inventar aquilo com que os cientistas só 

podiam sonhar: a completa transmutação do Sujeito em Objeto.    

O Leviatã torna-se a ciência desprovida de objetos científicos. Através do 

consenso entre os sujeitos políticos do Estado, chegamos a constituição de Forças 

Objetivas que podem, e devem, ser entendidas cientificamente. Os sujeitos fazem as vezes 

dos objetos: cidadãos passíveis de ser estudados, observados, pois reagem a ações 

experimentais, podem ser calculados e previstos por números e dados, mas nunca 

plenamente controláveis. As classes, as raças, os partidos, as ideias e as ideologias, 

recobrem-se de uma solidez palpável e se movem como grandes animais nas estepes do 

mundo. Tal como alquimistas, os políticos transmutam vontades individuais em vontades 

naturais.   

 Se Boyle subjetiva o Objeto, dando voz e vontade às coisas inanimadas, aos ratos 

e às velas de cera, Hobbes objetifica  o Sujeito, transformando a vontade dos indivíduos 

unidos em Força Natural. E é assim que, para Latour, Shapin e Schaffer, o nascimento da 

Constituição Moderna se pauta no nascimento de dois monstros mitológicos: o 

Laboratório dos cientistas e o Leviatã dos políticos. São monstros porque híbridos, 

misturas de homem e coisa, cópulas de ideias e teorias que não se misturam 

completamente e nem se separam em definitivo. Como os centauros ou as sereias, essas 

duas instituições modernas seguem vivas pela união daquilo que deviam separar. 

Resistem porque, num mesmo golpe, demonstram a diferença e a disfarçam. E são 

mitológicos porque concentram, em sua própria criação, a narrativa criadora do mundo 

moderno. No laboratório, seringas, pistões e chips definem as decisões políticas e sociais 
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dos modernos; as bombas atômicas negociam a paz entre as nações, os bebês in vitro 

filosofam sobre a identidade humana, as vacinas desafiam as figuras religiosas. E no 

Leviatã, ou seja, no Estado, assembleias, votos e debates públicos discutem as condições 

científicos e biológicas do homem; ativistas universitários negociam a configuração 

genética dos fetos, os presidentes indicam o aumento global da temperatura, os board 

meetings das grandes companhias referendam a presença de vida fora da Terra ou as 

doenças contagiosas nas lavouras. Em menos palavras, a ciência faz política sem políticos 

e a política faz ciência sem cientistas. Ambos os monstros influenciam, por consequência, 

também a religião, a cultura, e a cosmogonia da Modernidade: 

Se formos até o fim da simetria entre as duas invenções de nossos dois 
autores, compreenderemos que Boyle não criou simplesmente um 
discurso científico enquanto Hobbes fazia o mesmo para a política; 
Boyle criou um discurso político de onde a política deve estar excluída, 
enquanto que Hobbes imaginou uma política científica da qual a ciência 
experimental deve estar excluída. Em outras palavras, eles inventaram 
nosso mundo moderno, um mundo no qual a representação das coisas 
através do laboratório encontra-se para sempre dissociada da 
representação dos cidadãos através do contrato social. (LATOUR, 
2013, p.33)  

Se entendermos a figura do Laboratório como o conhecimento racional científico, 

e a figura do Leviatã como o conhecimento social político, então podemos inferir que as 

duas forças estão profundamente envolvidas na separação entre as coisas da Natureza e 

as coisas da Cultura. O conhecimento científico deve lidar com o Objeto, com os 

fenômenos naturais e, mesmo quando a ciência se adjetiva de social, com as ações e 

reações fenomênicas das sociedades. O conhecimento político, por outro lado, deve lidar 

com o Sujeito, com as negociações sociais, as disputas de interesse entre os indivíduos e 

grupos. Mas, é claro, logo se percebe como essa separação é frágil. O procedimento 

científico cria continuamente Sujeitos a partir dos Objetos. Ele se preocupa com os jogos 

de poder, quer que os fenômenos naturais, as ações e reações fenomênicas da sociedade 

tenham voz e vontade. Quer “dar voz”, “empoderar”, o que, em todo caso, analisa como 

Objeto.  Já o procedimento político cria continuamente Objetos a partir dos Sujeitos. Ele 

se preocupa com as definições cosmogônicas do mundo, quer que as negociações sociais, 

as disputas de interesse sejam absolutas e definitivas. Fala de Democracia como um bem 

nato, de Estado como um organismo vivo e inumano, de Povo como uma força tectônica, 

e do Presidente como uma paradoxal e divina lei universal, que representa todos mas age 

como um. Daí se infere um movimento duplo, as duas lâminas de uma hélice, que Latour 

chamará de trabalho de purificação e trabalho de mediação. São essas as duas cláusulas 
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pétreas da Constituição Moderna: purificar e hibridizar. Ou poderíamos simplesmente 

chamar de “separar” e “misturar”.  

Assim, a primeira grande dicotomia da Modernidade, talvez a maior delas, que 

separa Sujeito de Objeto já surge se contradizendo. Isso porque os responsáveis pelo 

Objeto Puro necessitam de subjetividade para criá-lo; e os responsáveis pelo Sujeito Puro 

utilizam de objetividade para sustentá-lo: “Jamais saberemos se os cientistas traduzem ou 

traem. Jamais saberemos se os mandatários traem ou traduzem.” (LATOUR, 2013, p. 

141). Jamais estaremos certos se o conhecimento científico apenas traduz as verdades da 

Natureza, como simples intermediário dos Objetos, ou se constrói suas próprias verdades 

subjetivas. Jamais saberemos se o Poder Político apenas traduz a vontade do povo que ele 

representa, como simples intermediários dos Sujeitos, ou se ele atende a sua própria 

vontade objetiva e egoísta.   Não há, contudo, nenhuma contradição:  para ser Moderno 

precisamos separar para misturar e depois misturar para separar. Se quisermos manter a 

metáfora da Constituição de Latour, diríamos que sua primeira cláusula indica: É 

necessário separar Sujeito de Objeto, Verdade de Mentira, Natureza de Cultura, Passado 

de Presente, Razão de Emoção, Ciência de Religião, Humano de Inumano, Mito de Fato, 

etc. Enfim, é necessário purificar os elementos que nos compõem. Sua segunda cláusula 

imediatamente indica: é inevitável misturar Sujeito com Objeto, Verdade com Mentira, 

Natureza com Cultura, Passado com Presente, Razão com Emoção, Ciência com Religião, 

Humano com Inumano, Mito com Fato, etc. Enfim, é inevitável mediar os elementos que 

nos compõem. Como se a Modernidade criasse muros separando suas partes e, no mesmo 

gesto, passagens subterrâneas para que os lados se comuniquem. E na dinâmica tensa e 

contínua de separar para misturar, misturar para separar, reside a força motriz que mantém 

a Modernidade viva. Separar e misturar são seus movimentos vitais de sístole e diástole. 

Se um dia resolvermos a questão, se um dia deixarmos de purificar e mediar, ou 

passarmos a apenas purificar ou mediar, então a Modernidade se apagaria, e nós 

morreríamos asfixiados como se dormíssemos. Haveria então, decididamente, vácuo.  

3.4. O monstro jornalismo  
 

Assim, a proposta de Latour é a de pensar na constituição da Modernidade sem 

relacioná-la, diretamente, aos fenômenos com que tradicionalmente a explicamos: o 

humanismo, as ciências, o capitalismo, a mecanização, a laicização. Para ele, o que nos 

faz modernos é a capacidade de alternar continuamente duas formas de pensar que são, 



79 
 

para todo caso, contraditórias. De um lado, o pensamento analítico que divide e purifica 

o mundo, negando a possibilidade das misturas. E, do outro, o pensamento sintético que 

subterraneamente mistura e media o mundo, possibilitando-o por meio dos híbridos: 

A Modernidade não tem nada a ver com a invenção do humanismo, com 
a irrupção das ciências, com a laicização da sociedade, ou com a 
mecanização do mundo. Ela é a produção conjunta destas três duplas de 
transcendência e imanência, através de uma longa história da qual 
apresentei apenas uma etapa por intermédio das figuras de Hobbes e 
Boyle. O ponto essencial desta Constituição moderna é o de tornar 
invisível, impensável, irrepresentável o trabalho de mediação que 
constrói os híbridos. Seria isto capaz de interromper este trabalho? Não, 
pois o mundo moderno pararia imediatamente de funcionar, uma vez 
que ele vive da mistura, como todos os outros coletivos. A beleza do 
dispositivo surge aqui em toda a sua intensidade. A Constituição 
moderna permite, pelo contrário, a proliferação dos híbridos cuja 
existência – e mesmo possibilidade – ela nega. (LATOUR, 2013, p.40)  

Consideramos que esse mecanismo se efetiva realmente nos discursos, narrativas 

e histórias dos modernos. Seu procedimento pode ser melhor compreendido quando 

analisamos as falas do homem sobre o mundo. Nelas a tensão contínua entre separar e 

misturar, purificar e mediar, exerce seu grande poder criativo. Latour dirá que o espaço 

discursivo mais comum de purificação/separação é a crítica. No discurso dos analistas, 

especialistas, no pensamento acadêmico ou no “artigo de opinião” do jornal, enfim, onde 

criticamos o mundo, em geral, separamos as dicotomias e utilizamos dessa separação 

como argumento. Buscamos cindir o que as coisas deviam ser do que são, a verdadeira 

essência das deturpações circunstanciais, as categorias delimitadoras que outorgam 

sentido ao caos do mundo, etc., e povoamos o mundo com discursos sobre a verdadeira 

democracia, a verdadeira religião, o verdadeiro cinema, o verdadeiro futebol, o brasileiro 

de verdade, ou sobre as distinções exatas entre homens e mulheres, socialistas e liberais, 

teoria marxista e teoria weberiana,  países ricos e pobres, primeiro e terceiro mundo, 

sucesso e fracasso profissional,  etc. A crítica se torna uma ferramenta poderosíssima da 

Modernidade porque, através dela, os indivíduos são capazes de purificar praticamente 

tudo. Ela tem passe livre para expor todos os híbridos e destrinchá-los, para apontar todas 

as contradições e separar os pingos dos is:  

Você acredita que os espíritos dos ancestrais o prendem eternamente a 
suas leis? A crítica irá mostrar que os espíritos e as leis são construções 
sociais que você criou para si mesmo. Você pensa que pode fazer tudo 
e desenvolver as sociedades de qualquer forma que desejar? A crítica 
irá mostrar que as leis ferrenhas da sociedade e da economia são muito 
mais inflexíveis que as dos ancestrais. (LATOUR, 2013, p. 43)  
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Bem assentados no nicho da crítica, os analistas, especialistas e comentaristas  

levam a reflexividade moderna, da qual nos fala Giddens, a seus extremos. Não há uma 

visão de mundo que não possa ser destrinchada, categorizada e devidamente purificada 

pelas mãos dos críticos. O discurso crítico sintetiza o jogo de espelhos constitutivo da 

Modernidade: ela se desenvolve de tal forma que pode estripar seus próprios fundamentos 

e continuar de pé. Mas isso porque, como já dito, o trabalho de purificação ocorre em 

parceria com o trabalho de mediação.  Ou seja, se a crítica se responsabiliza por cindir e 

separar os opostos, outras falas concomitantes produzem novamente a mistura e a 

hibridização. 

 A produção de híbridos, que o autor entende como a parte obscurecida da 

Constituição Moderna, também se efetiva pelos discursos, narrativas e histórias. No 

discurso afirmativo de senso comum ou no persuasivo midiático, por exemplo, reside o 

procedimento de mediação/mistura. Persuadimos e reafirmamos através da mistura: 

diferenciamos o Material do Espiritual, as coisas da terra das coisas do céu, mas, na 

propaganda, um carro não é só um objeto, é um sentimento; uma bebida não mata apenas 

a sede, garante liberdade; o discurso do pastor evangélico é em nome da fé, mas seu 

argumento está crivado de racionalidade pragmática; o discurso técnico do médico é em 

nome da razão científica, mas ele só persuade se vier temperado pelo afeto e pela 

autoridade mística. Enfim, na reafirmação e na persuasão construímos nossos híbridos 

que serão, em seguida, destrinchados e esquartejados pela crítica e pelo discurso 

especializado. Nossas histórias mais resistentes pautam-se na tensão entre dicotomias – o 

Bem e o Mal, o Pobre e o Rico – mas são protagonizadas por híbridos que precisam 

quebrar as dicotomias: a moça pobre que se apaixona pelo rapaz rico, o policial que usa 

a violência dos bandidos em nome da justiça, o super-herói que é ao mesmo tempo 

humano e divino, o filho de magos criado como um não-mago, ou o próprio filho de Deus 

criado como mortal.  Quem melhor materializa nossos ideais puros e dualistas são os 

híbridos, porque é neles que a mistura cotidiana se perfaz e gera motivos para a 

purificação teórica.  

A imprensa se destaca tanto na criação dos híbridos quanto em sua purificação. 

Até porque a imprensa, talvez mais que outras instâncias sociais modernas, faz questão 

de se colocar na posição de mediadora. O que é um jornalista senão um híbrido? Não tem 

o pedigree acadêmico dos pesquisadores, mas trabalha com fatos e provas. Não tem o 

poder legitimado dos mandatários, mas considera-se como quarto poder e quer interferir 
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na sociedade.  Não pertence à população simples, mas coloca-se como representante dela. 

E, principalmente, é responsável por um tipo de narrativa que habita as fronteiras entre o 

senso-comum e o conhecimento especializado, entre a fofoca de comadres e a 

representação coletiva dos interesses políticos. Portanto, nas páginas de uma revista 

informativa, o leitor poderá encontrar discursos de purificação e mediação, numa 

bricolagem complexa. Purifica-se nos artigos opinativos que definem como o país deveria 

ser governado, o que é a verdadeira economia ou como determinar o comportamento ideal 

de um adolescente. Mistura-se, logo em seguida, nas reportagens e matérias que nos 

persuadem sobre como o Nordeste também é um polo de produção de vinhos, ou como a 

medicina moderna realiza milagres com as células-tronco, ou como a política econômica 

petista foi bem sucedida sempre que adotou práticas liberais. Quando juntamos os dois 

movimentos discursivos apresentados, eles adotam um significado diferente do que 

quando analisados por si. Juntos, os discursos de purificação e mediação se transformam 

numa narrativa social da realidade. Tal narrativa, pautada na bricolagem entre separações 

e misturas, poderia ser muito bem definida como mítica, uma vez que o mito é uma 

narrativa que, através de figuras híbridas e conflitos purificadores, gera coesão e 

linearidade para um sistema altamente volátil. Nossa hipótese é que será na imprensa, 

muito mais que em qualquer outro lugar, que os movimentos constitutivos da 

Modernidade se realizam na forma de narrativas míticas. Agora sim, faz-se necessário, 

portanto, aprofundar a reflexão sobre o mito, mas entendendo-o não como uma narrativa 

antiga e primordial, senão como narrativa moderna.   

  4. Definições de mito 
 

Definir mito não é tarefa fácil. Barthes (2013) sugere que ele é uma fala, Midgley 

(2014) que é um modelo imaginativo, Lévi-Strauss se refere ao mito como “modo de 

discurso em que o valor da fórmula traduttore, traditore tende praticamente a 

zero.”(LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 298), Eliade (2016) chama-o de história sagrada. 

Campbell (2007) fala dele como “a abertura secreta através da qual as inexauríveis 

energias do cosmos penetram nas manifestações culturais humanas” (CAMPBELL, 2007, 

p. 15). Os autores tendem a começar suas reflexões apontando exatamente a dificuldade 

de definir o conceito. Mas concordam que, qualquer que seja a definição, o mito nos conta 

de algo além dele mesmo. É como se sua compreensão nunca fosse direta, imediata, e nós 

buscássemos sentidos ocultos nas suas imagens e palavras. O que significa essa história? 
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- perguntamo-nos diante de um mito, desconfiados de que cada personagem, cada 

desenlace, cada clímax ou anticlímax da narrativa seja a representação simbólica de coisas 

grandes, de origens cósmicas ou de aprendizados coletivos. O mito, dentro dessa 

perspectiva, é um segredo organizador do universo – é o reflexo de uma intencionalidade 

obtusa, e de uma ontologia mística dos homens. Seja compreendido como ilusão urdida 

para nos enganar, seja como uma metáfora refinada para nos ensinar, ele sempre se refere 

a algo mais.  Por isso o que o mito significa costuma ter um valor diferente daquilo que 

ele é. E isso faz dele um signo e um símbolo.  

Mas talvez o caráter simbólico dos mitos tenha a ver com a abordagem intelectual 

que determina sua análise. Se há uma característica geral dos estudos da mitologia é que 

eles, desde o princípio, costumaram ser empreendidos por pessoas que não acreditam nos 

mitos estudados.  Eliade (2016) nos conta que foi Xenófanes de Cólofon, já no século VI 

a.C, o primeiro a atacar as manifestações mitológicas nas obras de Homero e Hesíodo. 

Xenófanes criticava o antropomorfismo religioso, contrapondo a ele a crença numa 

divindade que não poderia ser semelhante aos homens nem em suas formas físicas e nem 

em suas características morais. Assim, as descrições homéricas de como deuses odiavam, 

amavam, enganavam e roubavam tal qual seres humanos só poderiam ser falsas “ficções 

dos homens de antigamente”. Também Sócrates, no discurso platônico de Fedro, chamava 

de irrelevante a discussão sobre a materialidade de certas histórias míticas populares. 

Interessa-lhe mais “conhecer a si mesmo” que provar ou não a veracidade das Górgonas, 

Pégasos e quimeras presentes nas lendas dos camponeses: “Todo aquele que, não crendo 

nessas criaturas, se propuser a explicar cada uma delas por meio de uma sabedoria rústica 

com o objetivo de torná-las plausíveis precisará de muito tempo para isso.” (PLATÃO, 

2010, p.69). Parece ter se estabelecido uma separação intelectual entre os estudiosos dos 

mitos e seus criadores ou narradores. Tal distinção marcava-se no problema da divisão 

do mundo entre fato e ficção, ou entre narrativa racional e emotiva. A distinção filosófica 

grega entre o mythos e o logos propunha duas maneiras de explicar a realidade, uma 

sustentada pela fé religiosa popularesca e outra pela racionalidade filosófica. Era, 

sobretudo, uma separação valorativa entre formas sociais de usar o pensamento: sendo o 

mythos um caminho inferior da intelectualidade, pertencente ao povo e aos religiosos, e, 

por isso, menos apto a efetivamente alcançar o real; e o  logos, pertencente aos filósofos, 

que instaria o uso perfeito das faculdades racionais humanas e, portanto, uma 

compreensão mais “real” do real (ABBAGNANO, 2000).  Enquanto o mythos era uma 
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narrativa de absolutos, o logos era uma argumentação de ponderados.   Isso indica que os 

primeiros a estabelecer o conceito de mito já o fizeram como uma ferramenta teórica para 

distinguir certas narrativas de outras que eles consideravam mais verdadeiras,  e o próprio 

ato de narrar do ato de raciocinar, transformando o mito em estória e o fato em História.  

A contraposição entre mito e fato se consubstancia com a própria gênese do tema como 

assunto de interesse intelectual. É possível que o distanciamento entre o estudioso do mito 

e seus criadores tenha contribuído para, ao longo do tempo, outorgar às narrativas míticas 

um pouco de sua verniz misteriosa, de sua alteridade cifrada e de sua sedutora 

ininteligibilidade.  

De forma bem simplista, poderíamos distinguir quatro momentos históricos em 

que o mito foi escrutinado pelo pensamento intelectual ocidental. Na antiguidade clássica, 

quando por mito os filósofos e pensadores entenderam as antigas histórias e narrativas 

populares dos gregos e romanos; depois, sob o olhar judicioso do cristianismo medieval, 

quando a mitologia bíblica se tornou exemplo de história sagrada, enquanto as demais 

variavam de mentiras heréticas a código dos segredos da Natureza;  já na Modernidade, 

quando exploradores, catequistas e antropólogos incluíram sob a asa do conceito de mito 

histórias, cantos, contos, poemas ou anedotas dos povos não-europeus; e, finalmente, 

também na Modernidade, quando linguistas, psicólogos e sociólogos passaram a sugerir 

o mito como uma estrutura narrativa, cultural e identitária de qualquer sociedade humana. 

Nota-se como, na medida em que o conceito de mito se torna mais complexo, ele também 

se alarga e passa a abranger mais culturas, mais histórias e mais tipos diferentes de 

narrativas. Ruthven (2010) traça uma análise interessante dessas abordagens 

acumulativas. Seguiremos a trilha deixada por esse autor para chegar a um panorama 

interessante das formas como o mito foi significado ao longo de seu estudo.  

4.1. O mito histórico ou o evemerismo  
 

O nome evemerismo vem de Evêmero, um estudioso siciliano do século IV a.C. 

Em sua obra História Sagrada, ele contava como, em visita a certa ilha do Índico, teria 

encontrado inscrições que determinavam a data e o local de nascimento de ninguém 

menos que o grande Zeus, deus dos deuses. Segundo a inscrição, o rei do Olimpo nascera 

em Creta, viajara para o Oriente e lá teria sido proclamado Deus. Os escritos de Evêmero 

foram utilizados para mostrar como a origem dos mitos poderia ser encontrada em fatos 

e pessoas reais, que existiram no passado e foram imortalizadas pelas histórias. Essa 
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perspectiva  foi desenvolvida pelos sofistas gregos e muito popular principalmente entre 

os primeiros cristãos, interessados em dessacralizar as religiões pagãs clássicas. Encontrar 

uma origem mortal, humana, para as divindades era uma maneira de garantir a 

exclusividade metafísica do Deus bíblico. O legado evemerista, contudo, transcendeu a 

política cosmogônica dos cristãos e se traduziu muito bem, posteriormente, à ciência 

moderna e, em seguida, ao senso comum moderno. A ideia de que mitos são uma versão 

distante, deturpada e fantasiosa de fatos reais é bastante difundida e os transforma em 

objeto potencial da História, da Antropologia e da Sociologia. Hércules teria sido um rei, 

os centauros, cavaleiros que viviam sobre seus cavalos, Tróia seria mesmo uma cidade da 

Ásia Menor, a mãe ninfa de Aquiles provavelmente uma rainha estrangeira de países 

ligados ao mar, e assim por diante. Mais do que impressões vagas sobre as estruturas de 

crença, os mitos poderiam enfim desvendar aos pesquisadores dados concretos sobre 

pessoas, guerras e locais históricos através de uma espécie de História primitiva, truncada 

e cheia de impurezas. Entre os cristãos modernos tornaram-se comuns as vertentes de 

pesquisa que buscam encontrar a arca do dilúvio, o verdadeiro local do Éden, etc.  O 

Evemerismo produziu dois tipos de movimento intelectivo: o primeiro, ao transformar 

lendas em história, e o segundo, ao transformar histórias em lenda. Isso porque a 

deificação de personagens históricos foi uma prática imensamente comum em sentido 

stricto em Roma e na Ásia. Da mesma forma como tentavam encontrar os traços materiais 

das histórias míticas, também os líderes e reis se esforçavam para mitificar suas próprias 

histórias.   

4.2. O mito hermético  
Tal como os evemeristas, os alquimistas herméticos do século II d.C. 

consideraram que as narrativas míticas se referiam a outra coisa além delas. Mas essa 

outra coisa não eram fatos históricos e sim fenômenos naturais. Os nomes dos deuses 

romanos já eram então utilizados para nomear os planetas do sistema solar, bem como as 

constelações celestes e certos elementos químicos. Para os herméticos, os antigos textos 

gregos e romanos eram códigos que ensinavam, por vias fantasiosas e alegorias obscuras, 

o mecanismo do mundo.  Os mitos seriam uma linguagem cifrada para falar de fenômenos 

astrológicos, climáticos, químicos e físicos. Através da poesia e da imaginação, os antigos 

registraram suas descobertas sobre a origem do fogo ou da água, das estações, da lua e do 

sol,  oferecendo aos alquimistas o desafio de decifrá-las:  

O conhecimento secreto é o conhecimento profundo (porque só o que 
se encontra sob a superfície pode se manter desconhecido por muito 
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tempo). Assim a verdade passa a identificar-se com o que não é dito ou 
com o que é dito de forma obscura e deve ser compreendido além ou 
sob a superfície do texto. Os deuses falam (hoje diríamos: o Ser fala) 
através de mensagens hieroglíficas e enigmáticas) (ECO, 2012, p. 35) 

Eco dirá ainda que, para os herméticos, “todo objeto, seja terrestre ou celeste, 

esconde um segredo. Toda vez que um segredo é descoberto, refere-se a um outro segredo 

num movimento progressivo rumo ao segredo final (ECO, 2012, p.38).” Os próprios 

alquimistas não se consideravam detentores de tal segredo, mas acreditavam que os 

antigos o detinham. Os antigos, com seus papiros e histórias pitorescas sobre serpentes e 

monstros, sobre Deuses transmutados em cisnes e heróis voadores, com seus faunos e sua 

libertinagem pagã, eles conheciam o grande segredo da Natureza.  Que segredo? Eco 

sugere que seria o entendimento dos elos entre mundo físico e espiritual, a compreensão 

da essência holística que ligaria todos os movimentos, fenômenos e aspectos do Universo. 

Os antigos, portanto, conheciam o fio mágico que ligava e compunha os elementos 

universais. Não por menos, seus mitos estavam revestidos de misteriosa sacralidade. 

Eram alegorias e receitas.  

Eco (2012) recorda como o hermetismo medieval foi decisivo para fundar as 

lógicas interpretativas da própria ciência. Ele sugere: “hoje a historiografia mostrou-nos 

que é impossível separar o fio hermético do fio científico, ou Paracelso de Galileu” (ECO, 

2012, p.40). Permanece em ambas a ideia de que o mundo deve ser decifrado pelos olhos 

humanos, e que nada é simplesmente o que aparenta ser. Da perspectiva hermética sobre 

os mitos resiste e persiste a ideia de que eles explicam algo da natureza, e mais que isso, 

concentram a sabedoria transcendente da cultura que os criou.  Teríamos uma espécie de 

registro da ciência primitiva, principalmente em suas tentativas de explicar a origem dos 

fenômenos. E também teríamos a suspeita de que os mitos, por mais singelos e até 

patéticos que sejam,  possuem grande importância para as culturas que os desenvolveram,  

pois acumulam sabedoria ancestral  e fundamentam as estruturas mais profundas da 

narrativa humana. Essa ideia de peso cultural foi utilizada tanto pelos modernos esotéricos 

quanto pelos antropólogos e psicólogos. Campbell dirá:  

O prodígio reside no fato de a eficácia característica, no sentido de tocar 
e inspirar profundos centros criativos, estar manifesta no mais 
despretensioso conto de fadas narrado para fazer a criança dormir – da 
mesma forma como o sabor do oceano se manifesta numa gota ou todo 
o mistério da vida num ovo de pulga (CAMPBELL, 2007, p.15)  
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 Assim, a linguagem truncada dos mitos não seria outra coisa senão uma 

linguagem profundamente alegórica sobre grandes segredos, mesmo quando expressa em 

formas banais tais como contos de fada e antigas canções de ninar.  

4.3. O mito alegórico 
  

 Também o aporte cristão medieval nos trouxe outra alternativa para a análise dos 

mitos: e se eles fossem preceitos morais? Tal suposição pareceria-lhes a princípio 

absurda, uma vez que as histórias pagãs eram repletas de aberrações, nudez, sexo, 

libertinagens excessivas para o gosto do cristianismo. Como aqueles deuses priapistas, 

quase sempre embriagados e sempre nus, poderiam ensinar aos santificados católicos algo 

sobre a moral e os bons costumes? Ora, mas não eram os mitos exatamente narrativas que 

diziam sobre coisas além do que estava dito? Não eram alegorias?  

Assumindo (como ele) que Atená “seja” a sabedoria, Ares a loucura, 
Afrodite o desejo e Hermes a razão, chega-se à conclusão estóica que a 
mitologia é uma forma não-discursiva de ensinamento ético, e começa 
a procura daquelas alegorias morais que ocupam uma posição tão 
importante nas notas de George Sandy para sua tradução de 1632 das 
Metamorfoses de Ovídio. (RUTHVEN, 2010, p. 40)  

Ao invés de representarem personagens reais ou elementos da natureza, os deuses 

e monstros mitológicos poderiam representar qualidades humanas. Suas peripécias seriam 

as movimentações morais que levariam, inevitavelmente, ao aprendizado. Os mitos, 

portanto, não seriam tão diferentes das fábulas e das parábolas bíblicas. Aliás, São Paulo 

já exortava: “ Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma 

que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos 

a nossa esperança” (Romanos, 15:4).  

Segundo Ruthven, parte-se da perspectiva moralista cristã para se chegar à 

filosofia interpretativa da alegorese, usada por eles tanto para a leitura dos próprios 

códices bíblicos quanto para a dos textos pagãos gregos, nórdicos e romanos. Defendia-

se a ideia de que o texto, mítico ou bíblico, possui um núcleo de verdade moral revestido 

por um tegumento de ficção. Seu sentido real não se contamina com as variações 

alegóricas pelas quais é representado; antes disso, tais variações serviriam a propósitos 

didáticos, para atrair a atenção do leitor e melhor prendê-lo no processo de aprendizagem. 

O estudo alegórico dos mitos deveria consistir na remoção da casca fictícia para revelar 
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como os antigos pagãos eram, na verdade, cristãos disfarçados, e que suas histórias 

serviriam como lições morais pautadas na moralidade bíblica:  

Tudo passa pelo mesmo filtro moral e emerge como um exemplum de 
alguma coisa. Se Júpiter assume a aparência de um touro, ou se Apuleio 
é transformado em asno, quer dizer “que um homem, quando se 
abandona à luxúria, não é melhor que uma besta” (Robert Burton, The 
Anatomy of Melancholy [ Londres, 1652], iii.2.3) (RUTHVEN, 2010, 
p.41)  

Tal perspectiva foi criticada. Rabelais perguntava se era plausível imaginar que 

Ovídio estaria pensando nos Evangelhos ao escrever Metamorfoses, ou se Homero sequer 

suspeitaria os usos edificantes que mais tarde fariam de sua Ilíada. De qualquer forma, a 

alegorese foi uma das principais heranças cristãs e herméticas para a interpretação dos 

mitos. Mesmo quando desprovidos do viés religioso, muitos ainda o consideram como 

fábulas morais. As figuras aberrantes, os monstros e as escolhas incompreensíveis de sua 

narrativa seriam, portanto, figuras de linguagem e metáforas éticas para nós, mas também 

para aqueles que as inventaram, pois foram efetivamente inventadas com o intuito 

didático e moralizante.   

Assim, foi das mãos dos doutores cristãos e dos alquimistas que a Modernidade 

recebeu o mito. Ou, para sermos mais preciso, que a Modernidade recebeu o desafio de 

interpretá-lo. Isso porque o mito conheceu uso constante, fluido e desimpedido, através 

da literatura, da música, e do entretenimento. Enquanto os estudiosos se debruçavam 

sobre suas narrativas truncadas atrás dos sentidos ocultos, os bardos e os poetas 

continuavam a contá-los e a se maravilhar com eles. Mas a interpretação em si, como 

labor ou estudo, é um bastão que passa efetivamente da Igreja para a Ciência, de Paracelso 

para Galileu.  

4.4. O mito inconsciente  
 

Possivelmente o caráter truncado e incompreensível da narrativa mítica foi o que 

atraiu a psicologia para o estudo mitológico. Nos mitos a lógica da vigília, o sentido 

estável da normalidade, parecia se desfazer e abrir brechas para uma outra realidade, uma 

outra lógica ou uma anti-lógica. Freud considerou os mitos como projeções do 

inconsciente (RUTHVEN, 2010). Não  mais deturpações de fatos históricos, nem códices 

dos segredos naturais, mas representações das “paisagens mentais”, dos processos 

psicológicos que compunham a intrincada, e quebrada, máquina da mente:  
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Se os mitos são projeções, qual é a parte da mente que os projeta? Freud 
achava que era o inconsciente, que ele imaginava como uma espécie de 
celeiro onde a mente consciente armazena fantasias sexuais que prefere 
desconhecer: assim, no ponto de vista de Freud, os mitos estão tão 
sobrecarregados de sexo quanto R.P. Knight tinha imaginado em seu 
Discourse on the Worship of Priapus... (RUTHVEN, 2010, p. 32)  

A interpretação Freudiana dos mitos não os vinculava apenas com a sexualidade 

reprimida, mas com a lógica dos sonhos. Mitos e sonhos, para essa perspectiva, são 

narrativas aparentadas, e talvez produzidas pela mesma dinâmica psicológica. Assim 

como os sonhos, as imagens míticas seriam símbolos de desejos íntimos, nem sempre 

bem compreendidos por seus donos. E tais desejos constituiriam uma camada pré-

civilizada do indivíduo; seriam manifestações de forças puras que a sociedade moderna 

espantou, matou, varreu para os porões da vida interna. Tais como as manifestações 

psicológicas analisadas clinicamente, os mitos seriam também formas externalizadas das 

dinâmicas tectônicas do indivíduo. Ou seja, os mitos seriam interessantes para a 

psicologia porque, tal como os sonhos, revelariam um mundo intrarracional em que 

sobrevivem características antiquíssimas e resistentes da psique humana. Percebe-se aí, 

portanto, a correlação já moderna entre mito e Tradição, entre narrativa mítica e lógica 

antigas, ancestrais, pré-modernas. Tal correlação é bem distinta das perspectivas 

anteriores: cristãos e herméticos consideravam mitos como narrativas antigas, mas não 

viam, como os modernos, muralhas separando os antigos deles mesmos (ora, os 

herméticos achavam que os antigos eram superiores a eles, e os alegoristas que os antigos 

eram, na verdade, cristãos equivocados). Os modernos psicólogos consideraram o mito 

como resquício de uma realidade suprimida, quase extinta.  Campbell chega a sugerir que, 

no contexto moderno, os homens teriam criado mitologias individuais para suprir a falta 

de uma mitologia social: “Na ausência de uma mitologia geral, cada um de nós tem seu 

próprio panteão do sonho – privado, não reconhecido, rudimentar e, não obstante, 

secretamente vigoroso (CAMPBEL,2007, p.16).” Para esse autor, a sociedade moderna 

seria desprovida de mitologia social. Mas as pessoas disporiam nos sonhos e mitos de 

versões individualizadas e especializada da mitologia.  

Jung distancia-se da visão individual de Freud ao sugerir a camada do 

“inconsciente coletivo”. Ele apresenta os conceitos de arquétipo e imagem arquetípica 

para argumentar que certos elementos narrativos dos mitos pertenceriam a uma 

linguagem universalmente compartilhada, nunca conscientemente aprendida e nunca 

inteiramente intencionada. Na verdade, Jung considera o arquétipo não como uma ideia 
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ou uma imagem, e sim como um processo mental, uma “forma de funcionar” (JACOBI, 

1959, p. 43 in RUTHVEN, 2010, p.33). A herança arquetípica que perpassaria todo e 

qualquer ser humano não seria composta de Centauros, Mães, Pais, Górgonas e Dilúvios 

-  que são imagens arquetípicas – mas sim da capacidade humana de produzir tais imagens 

e de ordená-las segundo uma lógica compartilhada. Ou seja, Jung considera a habilidade 

de produzir mitos quase como uma tendência biológica da mente humana: “O que 

herdamos biologicamente, na estrutura das células nervosas do cérebro, não são as 

imagens em si, mas a capacidade de fabricar tais imagens (RUTHVEN, 2010, p.33)”. Isso 

explicaria porque os primeiros pesquisadores modernos das chamadas “tribos primitivas” 

encontravam estruturas narrativas muito parecidas entre povos diversos e distantes. Uma 

alternativa a pensá-las como derivadas umas das outras, numa espécie de linha hereditária 

global, seria considerar que tais estruturas formassem o substrato mental comum a 

qualquer ser humano. Somos humanos e, portanto, criaríamos mitos parecidos. Muitos 

desses primeiros pesquisadores modernos, entretanto, não conseguiram ou quiseram ver 

as sociedades modernas como parte desse substrato mental, afirmando que os modernos 

tiveram mitos apenas no passado, ou apenas de forma subconsciente, como resquício de 

eras anteriores.   

Assim, de certo modo, a psicologia contribui para desprender o mito de sua 

tradição greco-romana e estendê-lo a qualquer civilização e a qualquer indivíduo. Por ser 

constitutivo da mente humana, então ele poderia ser encontrado em todas as culturas, em 

qualquer latitude, em qualquer configuração social. Daí que, junto com os antropólogos, 

os psicólogos passam a traçar relações de semelhança entre narrativas litúrgicas hindus, 

historietas de caça navajo, blefes e chistes vikings, peças escritas para entreter públicos 

na antiga Grécia, e cantos de guerra maori. Os antigos gregos e os contemporâneos 

xavantes se encontrariam nos mitos. Mas não as sociedades modernas (ainda). Os 

modernos abdicaram, esqueceram, ou mataram os mitos em suas sociedades, e agora são 

apenas assombrados pelos seus ecos. Fortes ainda, vigorosos até, mas subterrâneos, 

reprimidos. Se consideramos a abordagem psicológica em sua vertente individual (o mito 

como projeção de velhíssimas tendências individuais que a sociedade abafa) ou coletiva 

(o mito como comprovação de um sistema cognitivo arquetípico compartilhado por 

qualquer ser humano), o que resiste dessa perspectiva é a noção da narrativa mítica como 

universal, reveladora e simbólica. Temos então a ideia de que os mitos, tal como os 

sonhos, são representações simbólicas universais de desejos, traumas e impulsos.  
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4.5. O mito semiológico estruturalista  
 

Tanto quanto os psicólogos, os modernos antropólogos também se debruçaram 

sobre a mitologia. Para Ruthven, eles remontam inicialmente a tradição dos 

colecionadores de mitos, dos primeiros aventureiros e exploradores que se encantaram 

com os mistérios das antigas civilizações e a analisavam crivados de exotismo e adoração. 

Mas a antropologia tradicional repentinamente se viu diante de uma oportunidade que, 

aos olhos modernos, parecia única: nos povos “primitivos” do novo mundo era possível 

realizar um milagre inimaginável. Era possível voltar no tempo, e assistir os seres 

humanos como eles eram antigamente. Dentro da percepção moderna, aqueles povos 

estavam, de fato, vivendo no passado, e isso seria imensamente útil para a perspectiva 

evolucionista das primeiras ciências humanas modernas.  Com o advento do 

estruturalismo, contudo, tal perspectiva começa a mudar e a mitologia passa a ser vista 

sob outro prisma.  

Lévi-Strauss (2012) critica as interpretações alegóricas e religiosas dos mitos. Ele 

também está interessado em encontrar uma explicação única para a profusão de elementos 

que compõe as narrativas míticas, mas sugere que ela não estaria no conteúdo de cada 

mito, e sim nas formas. No que concerne ao conteúdo, ele chega a uma conclusão simples: 

“tudo pode acontecer num mito.” (LÉVI-STRAUSS, 2012, p.295) Não há meios de 

padronizar os elementos contingentes dessas narrativas, e nem de supor constantes 

exclusivamente a partir dos personagens, desenrolares ou recursos estéticos. O padrão 

está na forma, e a forma é a linguagem. O mito se explica e se entende como um exercício 

cultural dos símbolos, signos, falas e estruturas linguísticas: “Os antigos filósofos 

raciocinavam acerca da linguagem do mesmo modo que ainda o fazemos acerca da 

mitologia.” ( LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 296)  O primeiro passo para a concepção 

estruturalista dos mitos é dado quando se reconhece sua relação direta com a linguagem 

dos grupos estudados. Mas não se pode permanecer nisso: “Aproximar o mito da 

linguagem não resolve nada: o mito faz parte da língua, é pela palavra que o conhecemos, 

ele pertence ao discurso.” (LÉVI-STRAUSS, 2012, p.297). Apesar de pertencer ao campo 

da linguagem, o mito o transcende; ele se relaciona ao discurso, à fala, ao pensamento 

social. De tal modo que o estruturalismo corta as amarras entre mito e mentira/ficção, 

retirando-o do campo dos debates sobre fatos históricos e reconhecendo-o como 

construção simbólica da realidade. E, nesse mesmo movimento, acaba por desassociá-lo 
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dos estudos religiosos – afinal, embora ainda considere o mito como parte das crenças 

dos povos estudados, ele começa a aparecer também em outras instâncias da vida social.  

Lévi-Strauss dirá: “Nada se parece mais com o pensamento mítico do que a ideologia 

política. Em nossas sociedades contemporâneas, talvez ela tenha apenas o substituído.” 

(LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 298).  

O mito, para a perspectiva estruturalista, é um fato linguístico, mas que pertence 

ao campo da semiologia, ou seja, do estudo da linguagem como um sistema de signos. 

Falha-se ao tentar entendê-lo isolado, pois sua interpretação só pode se realizar em feixes 

de relações significativas. Lévi-Strauss  propõe o conceito de mitema para equiparar o 

estudo dos mitos ao da linguagem. Ruthven sugere que a análise estruturalista dos mitos 

começa com a distinção saussuriana entre diacronia e sincronia: “Considerado do ponto 

de vista sincrônico, nenhum elemento isolado da linguagem consegue existir no 

isolamento, porque sua identidade é determinada pelas relações que ele mantém com os 

demais elementos.” (RUTHVEN, 2010, p.  53) Ou seja, interpretar os mitos significa 

inseri-los como elementos constituintes na disposição ampla de outros mitos, outras 

histórias e da linguagem de forma geral. Eles seriam sincrônicos, e não diacrônicos, e 

com isso quer-se dizer que os mitos se aproximam uns dos outros pela presença constante 

de temas estruturais:  

Alan Dundes aconselha os folcloristas a procuraram além dos motivos 
diacrônicos, na sua busca de “motivemas” sincrônicos; Eugene 
Dorfman procurra “narremas” na Chanson de Roland e no Poema del 
Cid, e Claude Lévi-Strauss procura “mitemas” nas mitologias dos 
índios sul-americanos. (RUTHVEN, 2010, p.  54)  

 Para o estruturalismo, ainda segundo Ruthven, mitos são parte da construção 

coletiva do real e, portanto, são verdades sociais. Por meio dos motivemas, narremas, 

mitemas, etc., tenta-se encontrar uma lógica narrativa que transcende as idiossincrasias 

de cada narrativa para sustentar visões de mundo compartilhadas e distribuídas em várias 

circunstâncias aparentemente desconexas. Soma-se a isso o aporte dos estudos de 

alteridade, e temos que o mito se insere no esforço intelectual (e político) de encontrar 

certo sentido primário  na forma como o Outro constrói mundos, fatos, identidades que 

diferem das nossas. O mito estruturalista-antropólogico, portanto, resulta do amálgama 

entre abstração e compreensão, entre esforço intelectivo de reconhecer padrões na 

linguagem e o esforço político-cultural de reconhecer singularidades nas culturas 

concretas. O mito estruturalista não parece encontrar um respaldo fácil no pensamento 
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cotidiano não-acadêmico, tão mais afeito às interpretações evemeristas ou alegóricas dos 

mitos, uma vez que trabalha com sistemas de longa duração, meios-termos, zonas 

cinzentas e contradições. Talvez subsista inesperadamente, em forma de eco, na ideia de 

mito como idealização simbólica de personagens e eventos. Quando falamos que certo 

artista se tornou um mito, por exemplo, queremos dizer com isso que sua vida foi de 

alguma forma extraordinária – aproximando-nos da ideia evemerista do mito – mas 

também reconhecemos que ela se tornou uma narrativa social, algo que pertence a todos 

e que é por todos modificado. Por mais distante que seja a ideia, talvez haja nela um 

resquício da ideia estruturalista antropológica do mito.  

 O mito estruturalista é mais conivente com a contradição que as outras 

alternativas. Para ele, a contradição de uma história se explica na relação com as demais. 

Além disso, ele reconhece, mais que os demais, que o que fazemos na mitologia é 

tentativa de interpretação. Não oculta o caráter intelectual do estudo dos mitos. Resiste, 

contudo, o mistério de por que os mitos necessitam interpretação. Por que eles continuam 

tão estranhos e indecifráveis? E ele se agrava pelo fato de que a antropologia estruturalista 

chama indiscriminadamente de mito uma quantidade cada vez maior de narrativas. 

Pulamos de mitos gregos para mitos chineses, e deles para nórdicos e hindus, com muita 

facilidade. De tal forma que o mito pode ser, realmente, interpretado como qualquer coisa: 

uma deturpação de fatos históricos como queriam os evemeristas, um código secreto da 

natureza, uma alegoria moralista, um jogo de linguagem, um sonho do subconsciente, 

uma ideologia política. Ele pode ser tudo isso porque, afinal, consideramos como mito 

histórias muito diferentes, que servem a muitos propósitos para as sociedades que as 

criaram. No extenso menu de mitos que os estudos antropológicos estruturalistas 

oferecem haverá uma narrativa que é uma deturpação de fatos históricos, outra que é uma 

alegoria moralista, outra que é um jogo de linguagem, e até outra que não passa de uma 

mentira descarada. Os estruturalistas chamam a todas de mito e procuram entender qual 

a relação padronizada entre elas.  Algumas vertentes da sociologia fogem dessa proposta, 

apropriando-se de muitos aspectos estruturalistas e psicológicos da interpretação dos 

mitos, mas pensando neles não como um conjunto monstruoso de histórias, senão como 

uma das formas modernas do pensamento.   

4.6. O mito semiológico ideológico 
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A sociologia, tal como a antropologia, procurou na semiologia as ferramentas para 

estudar o mito como parte da comunicação social. Mas ela restringiu o conceito, 

referindo-se ao mito moderno ou, mais precisamente, ao mito nas sociedades estruturadas 

em estados nacionais e perpassadas pela cultura midiática do mercado, da ciência e da 

técnica. Num momento inicial, as pesquisas sociológicas mantêm o conceito de mito no 

âmbito dos estudos da religião, mas logo, como também fez a antropologia, o resvalam 

para a política, onde o mito se confunde com ideologia, e a cultura comunicacional, onde 

ele se confunde com discurso. Barthes (2013) descreve uma trajetória teórica importante 

na tentativa de sintetizar linguagem e estrutura social no mito. Nós a seguiremos 

brevemente.   

Para esse autor, o mito é uma fala (BARTHES, 2013), ou seja, um “sistema de 

comunicação, uma mensagem”. Ele pode ser entendido como uma forma direcionada de 

construir sentido, uma “maneira” de produzir relações comunicativas entre grupos ou 

indivíduos. Tal como sugerem os estruturalistas, o mito em Ícaro não é o personagem 

Ícaro, suas asas, sua figura ou suas ações, mas a forma como esses elementos se 

interconectam no intuito de narrar o mito de Ícaro a outrem: “O mito não se define pelo 

objeto da sua mensagem, mas pela maneira como a profere: o mito tem limites formais, 

contudo não substanciais.” (BARTHES, 2013, p. 199). Enfim, o mito é uma maneira de 

contar e, portanto, uma maneira de comunicar.  

Por ser uma fala, ou um sistema de comunicação, o mito pressupõe falantes e 

ouvintes e sugere contextos de comunicação. Daí que Barthes insista no caráter social e 

ativo da construção mítica. Eliade (2016) traça uma distinção entre o “mito vivo” das 

sociedades ditas arcaicas e o mito morto, teórico e intelectualizado da sociedade moderna. 

Para esse autor, apenas certas culturas, em certos estados de desenvolvimento, ainda 

mantinham a relação direta entre mito e realidade que dava à narrativa mítica seu caráter 

“vivo”, “comunicativo”. Tal relação se perdera nos primórdios da Modernidade, quando 

o alelo mito-realidade foi suplantado pelo fato-realidade. Barthes não traça essa distinção. 

Para ele, só existe o “mito vivo”. O fato de que o homem moderno não acredita em 

duendes e sacis como o homem das sociedades “tradicionais” indica apenas que ele não 

tem mais relações de significação mítica com estas histórias específicas, mas não indica 

que não a tenha com outras. Para Barthes, só é mito a narrativa que é efetivamente 

narrada, que deixa sua condição inerte de código linguístico e passa à condição viva de 

discurso:  
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Cada objeto do mundo pode passar de uma existência fechada, muda, a 
um estado oral, aberto à apropriação da sociedade, pois nenhuma lei, 
natural ou não, pode impedir-nos de falar das coisas. Uma árvore é uma 
árvore. Sim, sem dúvida. Mas uma árvore, dita por Minou Drouet, já 
não é exatamente uma árvore, é uma árvore decorada, adaptada a um 
certo consumo, investida de complacências literárias, de revoltas, de 
imagens, em suma, de um uso social que se acrescenta à pura matéria. 
(BARTHES, 2013, p.  200)  

 

O autor reitera a ligação fundada pelos estruturalistas entre mito e linguagem. Ele 

afirma que a “mitologia é apenas um fragmento desta vasta ciência dos signos que 

Saussure postulou há cerca de 40 anos sob o nome de semiologia.” (BARTHES, 2013, p.  

201). Entretanto, ao defini-lo como “sistema de comunicação”, reforça seu uso social, 

pontuando as escolhas e intencionalidades históricas que constroem a linguagem. Dentro 

de uma perspectiva estritamente semiológica, o mito é uma narrativa porque mobiliza 

seus elementos constitutivos de forma narrativa, ou seja, criando o artifício do movimento 

através da enunciação. Na perspectiva sociológica de Barthes, por sua vez, o mito é uma 

narrativa porque é narrado por alguém e para alguém com algum objetivo. É uma história 

contada, uma fala historicamente situada. Não deixa de ser passível de análise 

semiológica, mas se deve acrescentar a ela a contextualização dos motivos e intenções. 

Em outras palavras, ele retira a interpretação mítico da pura sincronia e a posiciona entre 

diacronia e a sincronia.10  

A peculiaridade principal da fala mítica, para Barthes, é seu caráter de segunda 

mão. O mito seria uma fala formada por “matéria já trabalhada”. Mais precisamente, ele 

o considera como um “sistema semiológico segundo”. Por sistema semiológico, entende-

se a tríada saussuriana do signo, significado e significante. Esses três elementos associam-

se de maneira dinâmica e a partir de relações sobrepostas de equivalência: o significante 

equivale ao significado e o signo equivale ao significado e ao significante.  O mito seria 

a ressignificação de uma relação significativa preexistente. Por isso ele é segundo, porque 

retransforma em matéria prima os significados e significantes que antes já formavam 

signos. Nesse ponto, Barhtes se aproxima do conceito antropológico de bricolagem, assim 

explicitado por Lévi-Strauss: “o pensamento mítico, esse bricoleuse, elabora estruturas 

                                                           
10 Convém destacar que os estudos antropológicos estruturalistas também identificaram o caráter 
sincrônico e diacrônico dos mitos. Essa não é uma conquista das pesquisas sociológicas, embora o seja a 
mudança de ênfase. Lévi-Strauss dirá: “O caráter específico que reconhecemos no tempo mítico – sua 
dupla natureza, reversível e irreversível, sincrônica e diacrônica – ainda não foi, portanto, explicado”(LÉVI-
STRAUSS, 2012, p.  301)  
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organizando os fatos ou os resíduos dos fatos” (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 37). Lévi-

Strauss diria que o fato científico é fruto da construção artificial de sua própria matéria-

prima a partir da confecção de hipóteses, dados e teorias. Já o mito apropria-se dos “fatos” 

ou “resíduos dos fatos”, aproveitando o que já foi estabelecido e ressignificando esse 

estabelecimento. Ou seja, o mito trabalha com material usado. Por exemplo, a capa da 

edição 2573 da revista Veja, de 14 de março de 2018, é uma foto do presidente Michel 

Temer tirada na década de 1980. Na imagem, em tom sépia, o presidente se situa em 

primeiro plano, trajando um terno claro, com as mãos cruzadas a frente do corpo. Atrás 

dele, com certo distanciamento, estão dois militares, um deles o coronel João Baptista 

Lima Filho, em trajes e posição marcial. A origem da foto não está especificada, não se 

sabe quem a tirou e nem em que circunstância.  Ela é aproveitada para ilustrar uma 

reportagem a respeito de investigações do STF sobre a suspeita de que o coronel, amigo 

pessoal de Temer, esteja envolvido em pagamentos de propina como laranja do 

presidente. A disposição imagética dos dois na foto, com o presidente à frente e ao centro 

e o coronel atrás, à direita, e menor graças ao efeito de perspectiva, é ressignificada pelo 

título “A sombra do presidente”. De fato, a partir desse enquadramento, parece que o 

coronel Lima é a sombra de Temer, constituindo assim o jogo de linguagem/imagem entre 

ser uma sombra e estarem juntos relacionados a atividades ilícitas. Temos, portanto, um 

primeiro sistema semiológico constituído pela foto da década 1980 do presidente com o 

coronel inadvertidamente em posição que lembra a de uma sombra; e um segundo sistema 

criado a partir da inserção do texto “A sombra do presidente” e da recontextualização da 

foto nas investigações do Supremo Tribunal Federal em 2018. 
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A foto inicial é ressignificada na capa da revista e passa a contar uma nova 

história. Para isso, não é preciso necessariamente destruir a história anterior. Pelo 

contrário, Barthes sugere que o mito não tem a intenção de esconder os significados 

anteriores, mas de condicioná-los,  modificá-los: “Por mais paradoxal que isso possa 

parecer, o mito não esconde nada: tem como função deformar, não fazer desaparecer.” 

(BARTHES, 2013, p.  213). Ele afirma em seguida: “A relação que une o conceito do 

mito ao sentido é essencialmente uma relação de  deformação” (idem). Mas o que se 

deforma no processo mítico não é a forma em si, e sim o sentido. Na condição de sistema 

segundo, o que o mito faz se assemelharia ao que faz o artista bricoleuer quando utiliza 

restos de pneu para construir uma poltrona. Barthes sugere que o mito se utiliza de 

“presenças emprestadas” e cria um conceito empobrecido em relação aos conceitos dos 

quais ele se apropriou. Por empobrecido, o autor poderia bem dizer menos polissêmico, 

uma vez que o mito sugere uma única interpretação para um conjunto de signos que já 

possuíam interpretações próprias. Essa é uma característica importante que distancia a 

perspectiva sociológico-semiológica da antropológico-estruturalista. Enquanto esta 

insiste na riqueza polissêmica dos mitos, pautada na ideia levistraussiana de que “tudo 

pode acontecer num mito”, aquela sugere que o mito intenciona direcionar o sentido 

segundo os interesses de quem o produziu, tornando-o menos polissêmico. Esse aspecto 

será trabalhado mais adiante. Antes é preciso entender por que para Barthes a 

Fonte: acervo pessoal 

Figura 1 - Capa da edição 2573 da Revista 
Veja, de março de 2018 
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características de segunda mão do mito possibilita a naturalização de suas intenções 

interpretativas.  

Ao jogar com dois ou mais sentidos, deformando um para formar o outro, o mito 

garante a ambos uma espécie de causalidade invertida: o sentido inicial, emprestado, se 

torna consequência do sentido final, mítico. E esse sentido final, somando-se ao primeiro, 

cria a percepção sincrônica de algo atemporal, original, natural. Todo mito é fundador, 

no sentido de que oferece ao que está narrando uma sensação de originalidade. Repetimos 

o assombro da primeira vez, porque a narrativa parece ganhar contornos da Grande 

História por trás das pequenas histórias constituintes. Contudo, sabendo de seu caráter 

segundo, como é possível?  Se o mito trabalha com signos de segunda mão, como ele 

pode criar o efeito de originalidade?  

Barthes dirá que é exatamente na sobreposição de sentidos segundos que o mito 

conforma um conceito, ou uma imagem, cuja existência parece atravessar camadas e 

camadas de tempo, espaço e significação. Um conceito que perpassa os sentidos, unindo-

os, e por isso, é maior que eles. Por isso é mais original que eles, porque dele os sentidos 

se originam. Na ilusão cognitiva do mito, as partes formativas se transformam em partes 

formadas por aquilo que elas mesmo formaram.  O mito não esconde o nada. Ele 

escancara e, ao fazer isso, naturaliza. Eis seu grande poder: narrar como eterno o que é 

circunstancial. Nessa acepção, Barthes se aproxima de Eliade porque reconhece – por 

vias muito diferentes – o caráter cíclico e ritualístico da narrativa mítica. Ao dotar dois 

eventos, um novo e um antigo, de verniz mítica, nós os consideramos como partes de um 

ciclo original de eventos. Nós reconhecemos neles a origem ou fundação do que eles 

mesmos mostram. Tal origem não precisa ser necessariamente cronológica, mas pode ser 

uma origem interpretativa. Narrando miticamente o fato, nós outorgamos a ele uma 

naturalidade que suplanta e desmobiliza as interpretações circunstanciais ao transformar 

a interpretação sugerida naquela que “sempre” foi assim.  Essa é uma característica 

absolutamente própria do mito. Ele transforma uma história de segunda mão numa 

História atemporal.  

Vejamos, novamente, o exemplo citado. Há um sentido primeiro da foto que não 

desaparece: Temer e o coronel Lima se conheciam na década de 1980. A foto prova isso. 

Ela não nos diz, é verdade, o grau desse conhecimento – não parece que são amigos 

próximos. Pelo contrário, o distanciamento, o prédio ao fundo e as poses indicam uma 

relação profissional e hierárquica. Ainda assim, prova que se conheciam. Esse sentido 
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original é basilar para o sentido mítico: Temer e o coronel Lima se conhecem há muito 

tempo. Se agora há suspeitas de envolvimento ilícito entre o presidente e o coronel, a 

imagem ressignificada nos convida a entender o momento em que a relação se funda e 

acaba, assim, perpetuando tal relação do passado com o presente. Passado e presente 

ganham um sentido diacrônico e narrativo: um gera o outro. A relação entre Temer e 

Lima não é de agora, não é circunstancial, mas é a base fundadora do que a reportagem 

vai tratar em seguida. Desde os primórdios, o coronel é a sombra de Temer. Mas esse 

conhecimento antigo, essa origem, de repente se torna também consequência do sentido 

atual: Temer sempre escondeu algo. E por sempre esconder, sua relação com o coronel 

Lima foi, desde sempre, suspeita. O mito trabalha com os “sempres”. O novo sentido, 

sincrônico, engloba passado e presente no conceito imagético e mítico de um Presidente 

Suspeito. Em resumo: a narrativa mítica reitera um sentido diacrônico, ou seja, 

sequencial, que vincula o primeiro e o segundo significado num contínuo lógico, mas faz 

isso para construir um sentido sincrônico, ou seja, reticular, em que ambos os significados 

são parte da ideia do Presidente como alguém que sempre foi suspeito.  

Tomemos um segundo exemplo. A edição 2564 de Veja, de janeiro de 2018, 

destaca na capa uma reportagem sobre o movimento feminista do século XXI e as 

mudanças na fiscalização social do comportamento masculino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site da revista Veja. 

Figura 2 - Capa da edição 2564 de Veja, de 
janeiro de 2018 
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 O título da capa é “O novo código de conduta entre os sexos”. A chamada afirma: 

“Na era da intolerância ao assédio e da crescente afirmação feminina, a convivência entre 

homem e mulher está passando por uma mudança radical”. Do texto, destaca-se numa 

primeira leitura dois marcadores narrativos relevantes: 1) o posicionamento temporal, 

indicados pela definição de “era” e de “novo”. O acontecimento que o texto indica é 

recente e pertence a uma “era” compartilhada por todos nós; 2) a indicação de movimento: 

no caso a “convivência entre homem e mulher” é o personagem que sofre uma “mudança 

radical”. A mudança ou transformação é um elemento extremamente importante para a 

construção significativa do texto. Algo de novo está acontecendo, há uma mudança 

importante, que a mensagem apenas indica, mas parece estar clara para o leitor em sua 

experiência extratextual.  A imagem que ilustra a capa, por sua vez, não mostra essa 

mudança. Ela é uma cena que lembra os anos 1960: uma mulher em trajes de época passa 

pela rua e chama para si os olhares de homens de terno e chapéu. Ela denota as relações 

entre homem e mulher no espaço público numa época diferente da “era” citada no texto. 

A junção do texto com a imagem indica, nos olhares e gestos masculinos, um significado: 

eles desrespeitam a mulher em local público. Sua conduta se torna o contraponto do texto, 

mostrando o distanciamento da era atual e da anterior. Nos gestos retratados há a síntese 

de uma cultura machista na qual a opressão e objetificação pública da mulher era a regra.  

 Há que se lembrar, contudo, que o mito é uma narrativa de segunda mão.  A 

imagem possui uma significação anterior: ela não é uma foto dos anos 1960, mas pertence 

ao seriado Mad Man, uma produção norte-americana do século XXI, que retrata o início 

das agências de publicidade nos Estados Unidos. A mulher é o centro gravitacional da 

foto – ela está em primeiro plano e o movimento dos homens se volta sincronicamente 

para ela. Seu rosto está melhor iluminado, sua roupa tem as cores mais chamativas e sua 

pose indica movimento para frente – ela está andando enquanto os homens param para 

vê-la. A mulher passa, triunfante, e os homens ficam. Uma imagem do passado que 

reafirma uma interpretação do presente. O que temos como contraponto narrativo à 

“mudança radical” proposta no texto não é o passado factual, mas um passado artificial, 

reconstruído pelo olhar artístico do presente.  Como vimos, o significado original da 

imagem não desaparece –  a legenda nos avisa que se trata de uma cena de Mad Man, 

uma representação artística contemporânea do passado totalmente submersa no debate 

atual sobre as relações de gênero. Mas tal significado é deformado pelo mito: na narrativa 

mítica, o passado artificial se torna o passado factual, ou melhor, a síntese do que foi uma 
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era anterior, contra a qual se choca a “era da intolerância ao assédio e da crescente 

afirmação feminina”. Assim, mesclando ambos os significados, cria-se a ilusão mítica da 

fundação. O que o mito mostra é a fundação da nossa era, a partir do reforço de uma luta 

eterna, anacrônica e atemporal, entre homens e mulheres, luta esta que ocorreu, desde 

sempre, nos termos e pelos mesmos objetivos que a atual. A imagem nos diz: homens e 

mulheres sempre lutaram entre si, mas a nossa era é ao mesmo tempo a apoteose e o 

Modelo Original dessa luta.  No mito, a narrativa atual se equipara a uma narrativa 

original (e aqui não dizemos original como inédita, e sim como fundadora). Eliade dirá:  

O indivíduo evoca a presença dos personagens dos mitos e torna-se 
contemporâneo deles. Isso implica igualmente que ele deixa de viver 
no tempo cronológico, passando a viver no Tempo primordial, no 
Tempo em que o evento teve lugar pela primeira vez. É por isso que se 
pode falar no ‘tempo forte’ do mito: é o Tempo prodigioso, “sagrado”, 
em que algo de novo, de forte e significativo se manifestou plenamente. 
(ELIADE, 2016, p.  22) 

 Eliade sugere que o mito permite a suspensão do tempo cronológico em nome de 

um tempo cíclico, no qual o passado e o presente se encontram e os eventos se repetem 

como a reiteração de um evento original. Por original ele também não quer dizer apenas 

o “primeiro” ou o “quando tudo surgiu”. Não é uma questão exclusiva de passagem do 

tempo, mas de estabelecimento de um Modelo Exemplar. O Tempo Forte do mito é o 

momento (cronológico ou não) em que o evento aconteceu em sua máxima 

representatividade. O mito, então, é original por ser o modelo do qual todo o resto deve 

derivar: “Sendo a criação do Mundo a criação por excelência, a cosmogonia torna-se o 

modelo exemplar para toda espécie de criação” (ELIADE, 2016, p.  25) De tal forma que 

a nova narrativa não é simples repetição ou recordação da narrativa original, mas a sua 

justificativa. O novo se insere num modelo atemporal de eventos que perpassa o passado, 

e o presente e, grande truque, faz com que o presente seja a origem do passado. 

Retomando ao exemplo anterior, a imagem que imita os anos 1960 e a atualíssima “era 

da intolerância ao assédio”, juntas na narrativa mítica, não contam ingenuamente a 

história cronológica de como a conduta social entre os gêneros mudou do passado para o 

presente. Não é só isso. O que elas fazem é usar essa história cronológica como retificação 

da história mítica de como homens e mulheres sempre lutaram pela supremacia social e 

o nosso tempo, a nossa Modernidade, é um capítulo fantástico dessa luta. Cria-se uma 

Situação Modelo, uma Premissa Ideal ou um Axioma Inescapável, do qual tanto o 

presente quanto passado são derivados. Eis o grande truque, o profundo movimento 

significativo do mito: usar a contingência da História para afirmar a natureza das coisas: 
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Atingimos assim o próprio princípio do mito: transformar história em 
natureza. Compreende-se agora por que, aos olhos do consumidor de 
mitos, a intenção e o apelo dirigido ao homem pelo conceito podem 
permanecer manifestos sem, no entanto, parecer interessados: a causa 
que faz com que a fala mítica seja proferida é perfeitamente explícita, 
mas é imediatamente petrificada numa natureza; não é lida como força 
motriz, mas como razão...” (BARTHES, 2013, p.  221)  

  

O mito nada esconde. Nele, mesmo o tabu mais delicado pode ser exposto, 

contado e transformado em narrativa. Tal transformação, contudo, garante que seu 

significado trabalhe em favor da confirmação de determinada visão de mundo. Mesmo a 

mais absurda incongruência se torna, assim, uma ferramenta útil para garantir a 

congruência social que perpassa o narrador e o ouvinte. Essa perspectiva sugere que as 

narrativas míticas, na verdade, precisam dos tabus, das monstruosidades e das 

incongruências. Ora, o mito não tem que atender as regras sociais, reforçar didaticamente 

os imperativos morais de seus narradores! Ele não é uma parábola moral e nem uma 

narrativa histórica. Pode trabalhar com os monstros e os tabus porque seus personagens e 

eventos são escancaradamente maiores que a realidade. Nem mesmo a verossimilhança 

cadenciada da narrativa, com eventos que geram logicamente outros eventos, precisa ser 

seguida.   O Tempo Forte do mito, o Modelo explicativo e original, é composto por seres 

que não são humanos e por situações que não são normais, mas que oferecem, em sua 

incongruência, o contraponto para o funcionamento dos seres humanos e das situações 

normais.  

Barthes explicará isso afirmando que o mito propicia um movimento cognitivo 

em que dois sistemas interpretativos interagem: o semiológico simbólico, feito de 

equivalências, e o indutivo, feito de causalidades. A interação mítica faz com que nossa 

interpretação passe de um a outro, transformando o que é equivalência em causalidade.  

O símbolo é equivalente ao que ele significa, tanto quanto a palavra “árvore” não é uma 

árvore, mas equivale a ela dentro do sistema linguístico. Significar é equivaler, e equivaler 

é ter o mesmo valor significativo, mesmo não tendo a mesma natureza objetiva. Por ser 

um símbolo, a palavra árvore não precisa ter semelhanças com a coisa árvore, como 

realmente não tem. A palavra árvore é, poderíamos dizer, uma entidade “Sobrenatural” 

se comparada a árvore em si, pois sua materialidade é de natureza completamente distinta 

da materialidade de uma árvore, e mesmo assim ela a representa. Em resumo, 

equivalência não é o mesmo que igualdade. Heróis, centauros, sereias, vilões, górgonas, 
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anões - a miríade de entes sobrenaturais que habitam os mitos se comportam tal como a 

palavra árvore em relação à coisa árvore, ou seja, não precisam ser da mesma natureza do 

que simbolizam.  Mas o mito, como sistema indutivo, transforma equivalência em causa, 

ou seja, faz com que interpretemos símbolos como indícios de uma relação. Agora 

buscamos na palavra árvore algum tipo de extensão lógica da coisa árvore, como se, 

dentre todas as diferenças, houvesse certa semelhança causal. Perceba-se aqui a nuance: 

não é uma semelhança icônica, mas indiciária/causal – ou seja, não procuramos algo de 

parecido nas formas, como entre uma árvore e o desenho de uma árvore, mas na relação, 

como encontramos entre o fogo e a fumaça. Não se trata de uma semelhança direta, senão 

de uma participação num mesmo arcabouço explicativo.  O funcionamento do mito ocorre 

efetivamente em bases semiológicas; é um sistema de símbolos, ou seja, de equivalências 

entre elementos arbitrários. Mas sua interpretação ocorre em bases indutivas; o que é 

equivalência passa a ser interpretado como indício, e o que é signo passa a ser explicação:  

Pode-se exprimir essa confusão de um outro modo: todo o sistema 
semiológico é um sistema de valores; ora, o consumidor do mito 
considera a significação como um sistema de fatos: o mito é lido como 
um sistema factual, ao passo que é apenas um sistema semiológico. 
(BARTHES, 2013, p.  223)   

 Portanto, o caráter sobrenatural ou a monstruosidade dos heróis e fatos míticos 

demonstra que eles são, na verdade, símbolos. Possuem uma natureza distinta daquilo que 

significam, tal como a palavra árvore e a coisa árvore, podendo assim ser exageradamente 

diferentes deles. Mas sua interpretação os transforma em indícios do que é real. Essa visão 

de Barthes corresponde, em certa medida, ao que sugere Eliade quando explica que o mito 

trabalha com entes sobrenaturais e acontecimentos maravilhosos não para destacar a 

incongruência do sobrenatural e do maravilhoso em relação ao real, mas para usar a força 

simbólica desses elementos na afirmação do real. O problema da verdade e da mentira 

não pertence mais ao mito, porque quem o lê não está preocupado com essa dicotomia; o 

leitor do mito usa a simbologia do maravilhoso como indício de que aquele foi o 

Acontecimento Exemplar, e todo Acontecimento Exemplar é de certa forma maravilhoso. 

A Verdade pura que o leitor quer encontrar no mito é uma construção maravilhosa porque 

não pode ser encontrada em lugar nenhum senão no discurso – e por ser pura, pode muito 

bem ser sobrenatural, porque será diferente de tudo o que o leitor efetivamente 

experimenta no seu dia-a-dia. Sua condição de narrativa fundadora e exemplar permite 

que ela seja uma exceção a qualquer regra, uma vez que acontece em um Tempo e Lugar 

simbólicos onde os eventos tinham sua verdadeira extensão e fundavam as próprias 
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regras. Quanto mais sobrenatural a imagem apresentada, melhor ela se encaixa na posição 

de Modelo exemplar, porque o leitor do mito tende a diluir seus símbolos até transformá-

los em indícios dos fatos. O processo de passagem de símbolo para indício é um processo 

de diluição, pois o símbolo pode ter qualquer grau de exuberância, uma vez que não 

necessita ser a coisa significada, enquanto o indício é sempre um resto do real, um pedaço, 

algo que apenas indica. Toda a excentricidade, exuberância e incongruência de uma figura 

mítica como o super-homem se torna, por meio do processo diluidor do mito, no simples 

indício de como a nação norte-americana imagina a si mesma.  Mas claro, não precisamos 

falar de super-homens e homens-morcegos, centauros e duendes, demônios e sacis, 

quando queremos nos referir aos entes Sobrenaturais que povoam os mitos. Podemos falar 

de entidades sobrenaturais que nós, modernos, consideramos palpáveis e reais, tais como 

Democracia, Estado, Sociedade, Povo, Governo, Passado, Tradição, etc. De acordo com 

essa concepção, todo símbolo reutilizado na narrativa mítica é, de certa forma, 

sobrenatural, e isso porque raramente tem a mesma natureza daquilo que significará no 

novo arranjo que o mito proporciona e também porque o verniz mítico o transforma em 

um Modelo Exemplar. Quando, numa capa de revista, uma foto de Mad Men e um texto 

falando sobre mudanças radicais nas relações de gênero nos fazem acreditar em uma era 

radicalmente nova do comportamento humano, essa crença é, sem dúvida, em algo 

sobrenatural.  

 Tal seria o mecanismo cognitivo-social chamado mito, segundo a interpretação 

sociológica e semiológica. Convém recordar que o mito não é a narrativa finalizada, mas 

o processo de transformar em narrativa mítica um conjunto pré-estabelecido de signos. 

Trata-se de uma ferramenta interpretativa, portanto. E, como já estabelecido, a abordagem 

sociológica não se limita a expor a ferramenta, mas também a explicitar suas intenções 

de uso. Barthes não tem uma visão positiva do mito. Ele o define como um “roubo de 

linguagem” (BARTHES, 2013, p.  238). Ainda que reconheça a extensão de seu uso ao 

longo da história humana, o autor considera a linguagem mítica moderna como um 

patrimônio da burguesia. Todo o complexo mecanismo mítico assinalado por Barthes 

teria como função prioritária dominar, iludir e alienar as classes subalternas do sistema 

capitalista para que elas aceitem como natural uma visão de mundo que as exclui. Ele 

afirma que a sociedade moderna – no caso, a contemporânea a ele- é o “campo 

privilegiado das significações míticas” (BARTHES, 2013, p.  229) porque é uma 

sociedade burguesa. A análise semiológica-social se torna, assim, uma crítica ao 
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pensamento burguês.  Mais que isso, o autor insere a discussão no campo político 

polarizado entre esquerda e direita, distinguindo o mito de uma e de outra.  A direita 

política seria, por excelência, a principal confeccionadora de mitos nas sociedades 

contemporâneas, enquanto a esquerda, por seu caráter revolucionário, dificilmente os 

usaria. Os mitos de esquerda não seriam outra coisa senão uma pálida imitação dos 

grandes mitos de direita. Ele chega a considerar como não-mítica a fala do “homem 

produtor”, ou seja, daquele que fala para transformar o real e é, assim, revolucionário:  

Existe, portanto, uma linguagem que não é mítica, que é a linguagem 
do homem produtor: sempre que o homem fala para transformar o real, 
e não mais para conservá-lo em imagem, sempre que ele associa a sua 
linguagem à produção das coisas, a metalinguagem é reenviada a uma 
linguagem-objeto, e o mito torna-se impossível. Eis a razão por que a 
linguagem propriamente revolucionária não pode ser uma linguagem 
mítica. (BARTHES, 2013, p.  238)  

  

Dessa forma, Barthes considera o mito como ideologia, e transporta para ele toda 

carga negativa que certo pensamento marxista outorga a essa forma de construção 

simbólica. Ele contrapõe a linguagem mítica à revolucionária, depositando nesta a 

verdadeira capacidade de “transformar o real”.  Ao final, sua análise torna-se 

contraditória. A ideia de mito como ideologia, ou seja, como movimento consciente de 

significação que um grupo utiliza para dominar ou iludir, tornou-se bastante comum nas 

pesquisas sociológicas sobre os mitos, talvez por ser um caminho fácil para inserir os 

estudos da significação no contexto das mobilizações e ações políticas.  Não é, contudo, 

o caminho que pretendemos seguir. Não consideramos mito e ideologia como sinônimos, 

porque duvidamos que a intencionalidade da interpretação mítica seja, sempre, 

consciente. Consideramos, como Levi-Strauss, que a luta política está crivada de mitos, 

e que a ideologia política pode ser considerada como mítica, mais do que o mito ser 

considerado como ideologia. O mito não é ideologia, mas a ideologia, quase sempre, é 

mítica.  Ao afirmar, por exemplo, que “Sim, o mito existe na esquerda, mas não tem 

absolutamente as mesmas características que o mito burguês. O mito da esquerda é 

inessencial” (BARTHES, 2013, p.  239), Barthes acaba por jogar sua análise mítica nas 

engrenagens do próprio mecanismo mítico. Ele transforma em mito sua reflexão sobre os 

mitos, criando um sentido fundador, original, mítico para o próprio mito: a mitologia 

sempre existiu, mas a mitologia burguesa é a apoteose e o Modelo Exemplar de todos os 

mitos. O feitiço se volta contra o feiticeiro. E aqui, o pensamento sociológico corre o risco 
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de atingir o extremo oposto do antropológico: se os antropólogos inseriram as mais 

diversas e diferentes narrativas dentro do conceito de mito, os sociólogos excluíram tantas 

e tantas narrativas desse conceito que só sobrou como mito a ideologia burguesa das 

classes dominantes. Um peca pelo excesso, o outro pela falta. Por isso, nesse ponto nós 

nos separamos do caminho de Barthes. 

Diferente de Barthes, sugerimos que mito não é ideologia. A conservação a qual 

o mito se presta não é a consensualidade interessada e persuasiva da ideologia. Ele é 

conservador, sim, mas não dentro da dicotomia política que coloca conservadores no lado 

do status quo e críticos no lado dos revolucionários. O mito conserva pela transcendência, 

não pelo consenso. Sua perspectiva é anterior à manutenção do poder; ela diz respeito à 

manutenção ontológica da sobrevivência humana, da conquista do sentido num mundo 

desprovido dele. O mito repete, rotineiramente em suas narrativas, o grande medo 

ancestral da incompreensão e a indissociável grande coragem ancestral do entendimento. 

A ideologia flerta com a desatenção manipulada por um grupo sobre outro – o mito 

trabalha com o esquecimento compartilhado entre grupos. Enfim, o mito jamais manipula. 

Ele não é a ferramenta de um grupo tentando iludir o outro. Ele é, em última instância, a 

ferramenta de um grupo que precisa, carece, necessita, anseia, por se auto-iludir.  Nós o 

narramos primeiro entre nós, e só depois para os outros. Os outros, os que estão fora, 

escutam o mito e não o podem compreender. Nós sim, nós que compartilhamos, o 

compreendemos.  

 Entendemos que a mitologia, mesmo sendo um sistema deformador de 

significados, não é um sistema deformado. Não se trata de um golpe das classes 

dominantes sobre as dominadas, mas de um mecanismo compartilhado para compreensão 

do mundo. Independente da classe social ou de qualquer outra categorização distintiva 

entre membros de um grupo, o mito prevalece como linguagem aglutinadora. O mito 

congrega, e nesse ponto é religioso, e sua intencionalidade só é mítica quando não é 

unilateral. O mecanismo mítico foi e é utilizado para dominação, mas também para 

libertação, por conservadores e liberais, ricos e pobres, homens e mulheres. Nenhuma 

dualidade alija um de seus polos da linguagem mítica. Parece-nos importante destacar 

isso porque nosso trabalho se debruça sobre a revista Veja, que é um veículo 

comunicativo da classe média, burguesa, elitista, situado à direita do espectro político 

nacional. Mas em nenhum momento afirmaremos que sua linguagem é mítica por tais 

características, e nem que isso a diferencie das demais publicações jornalísticas não 
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burguesas, não elitistas, existentes no país. O mito não está só na Veja, mas parece-nos 

parte constituinte do jornalismo  (independentemente de sua matriz política ou de classe) 

como forma de organizar as narrativas de segunda mão da sociedade.  

5. O jornalismo como narrativa mítica moderna  
 

O estudo retrospectivo do mito demonstra que, em determinado momento, ele foi 

descartado como ferramenta explicativa da sociedade moderna. Colocaram-no num 

patamar separado, pertencente ao campo semântico da tradição, ou seja, do passado. A 

Modernidade se autodefiniu como purificada do passado e, por isso, obsessivamente 

diferente dele. Mas, retomando Latour, logo essa purificação se transforma em mistura, e 

o mito volta a ser enxergado, entendido e procurado nos próprios discursos modernos. O 

olhar acadêmico o reconhece nas religiões, nas construções identitárias de minorias, nos 

rituais corporativos, nas empresas e tribos urbanas, nas propagandas de carro e nas 

ideologias políticas. Mas e o senso comum? Onde, para o olhar comezinho dos modernos, 

reside então o mito? Em geral, costuma-se reconhecê-lo nas mentiras. Mito é 

simplesmente o que é falso. Ou, seguindo a tradição de relacionar mito à ficção, é o que 

está no cinema, na literatura, na arte, nas demais parcelas narrativas que nós abertamente 

separamos da “realidade”. Entretanto, sugerimos – e não estamos sozinhos aqui – que, 

pelo contrário, os indivíduos conhecem o mito sobretudo naquelas narrativas que 

consideram as mais coladas ao real, as mais próximas do cotidiano. Defendemos a 

premissa de que o senso comum encontra o mito exatamente onde procura o fato.  

Assim, o mito está nas notícias de jornal, nas reportagens televisivas, nas capas de 

revista, nos informes publicitários, nos boxes explicativos com gráficos e tabelas, nos 

relatórios técnicos usados como provas, etc. Na verdade, a questão principal do mito não 

é “onde” ele ocorre, mas “quando”. Nós o encontraremos sempre que um grupo social se 

predispor a dominar o seu próprio tempo. E é o jornalismo, de todas as estruturas 

simbólicas modernas, a instância que se encarapita no touro bravio do tempo, chamando 

para si mesma a responsabilidade de narrar o Agora.  

A dimensão simbólico-mítica do jornalismo constitui um campo de estudo dentro 

da Comunicação Social. Não de forma persistente, e nem prolixa, alguns autores sugerem 

que a notícia deveria ser entendida como uma narrativa mítica, tributária das antigas 

tradições dos contadores de histórias. Inserido na perspectiva bourdiana do estudo dos 
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campos, Traquina (2013) chega a se referir ao campo jornalístico como uma tribo de 

contadores de história, ou uma “comunidade interpretativa transnacional”. A proposta do 

autor reverbera tendências da antropologia social e da sociologia das profissões de 

considerar os grupos profissionais modernos como comunidades simbólicas produtoras, 

circuladoras e consumidoras de sentido.  Trata-se de uma analogia metodológica com a 

antropologia social, ou ainda de uma tentativa de observar as práticas dos agentes a partir 

da ideia de que eles constroem juntos uma identidade cultural. São estudos, portanto, dos 

jornalistas como grupo fechado em suas idiossincrasias. Entretanto, o entendimento da 

notícia como mito não está necessariamente inserido nessa proposta do jornalismo como 

tribo. Ele transcende a abordagem localizada para uma mais ampla, que trata do papel do 

jornalismo na sociedade moderna e caminhando mais para os paradigmas da linguística e 

da antropologia estrutural. Rothenbuhler (2005) fala de uma antropologia da mídia, 

enquanto Barthes (2013) se propõe analisar o alcance da mitologia burguesa moderna nos 

produtos midiáticos. Num breve mas interessante artigo de 2011, Silva e Dourado (2011) 

sugerem a existência de duas abordagens típicas para o entendimento das notícias como 

mitos: a cultural-antropológica, representada por Rothenbuhler, Lule, Cary e outros, e a 

crítico-ideológica, representada principalmente por Barthes. No primeiro caso, teríamos 

a visão do jornalista como o herdeiro moderno de uma linhagem antiquíssima de aedos, 

arautos, bardos e mensageiros. Suas narrativas se identificariam com histórias construídas 

dentro de sistemas simbólicos gerais da sociedade, acordes com as convenções narrativas 

que sedimentam a noção de mundo de determinado grupo. As notícias seriam histórias 

que nos ajudam a encaixar um novo acontecimento no arcabouço simbólico prévio do 

universo – mais do que nos oferecer os fatos, elas nos explicariam como eles se inserem 

naquilo que já sabemos, no mundo pré-ordenado de valores, estereótipos e regras morais 

que faz sentido para nós. Já no segundo caso, a perspectiva se desloca para o paradigma 

marxista, e o conceito de mito se aproxima muito do de ideologia: as notícias seriam 

difusoras de valores burgueses que alienariam os receptores das problemáticas políticas 

a partir da naturalização das relações de poder. O mito, então, é entendido como uma 

construção simbólica voltada para um Outro distinto daquele que a produz. Não estaria 

vinculado necessariamente a tradições antigas ou padrões narrativos pré-modernos, mas 

a uma forma discursiva de engendrar imaginários para criar visões manipuladas do 

mundo, transformando valores de uma classe em “natureza dada” ou “a realidade como 

ela é”.  Em resumo,  e como já vimos antes, tem-se de um lado a ideia de notícia/mito 
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como tradição, herança do passado e coesão social e, do outro, como ilusão, manipulação, 

discurso de poder, ideologia.  

 O grande passo que Silva e Dourado dão em seu artigo é conseguir perceber que, 

apesar de distintas, ambas as abordagens convergem para uma mesma visão 

consensualista da notícia/mito. Ou seja, tanto a antropologia da mídia quanto a crítica da 

mitologia burguesa concordam que a narrativa mítica jornalística existe para produzir 

consenso social, para preservar o status quo e confortar os homens com a inserção do 

desconhecido num quadro conhecido de referências. Como já vimos, o consenso mítico 

tem menos a ver com status quo e mais com segurança ontológica. Giddens aponta a 

necessidade atávica dos modernos de confiar em sistemas abstratos, pois isso garante a 

sustentação de sua realidade numa conformação social muito especializada. O consenso 

mítico encontrado no jornalismo constitui, portanto, uma questão existencial para o 

moderno. Ela se efetiva a partir de um contrato não assinado, não-escrito, não-evidente, 

mas profundamente enraizado nas expectativas simbólicas de leitores, jornalistas, 

editores, fontes e cidadãos. Em menos palavras, o consenso mítico do jornalismo firma-

se por um contrato de confiança.   

5.1 O contrato de comunicação  
 

A ideia de uma espécie de contrato tácito e consuetudinário entre sociedade e 

jornalismo tem sido usada por diversos autores para explicar a posição social dos 

jornalistas no mundo moderno. Benetti (2013) fala de um “contrato de comunicação” 

entre leitor e jornalista, que teria como um dos eixos principais o vínculo emocional. 

Sodré (2009) se refere a um “pacto implícito na relação entre os meios de comunicação e 

a sua comunidade receptora”(pág 12), que regularia os deveres dos jornalistas a partir de 

seu comprometimento histórico com a “ética do liberalismo”. Traquina (2005) sugere um 

“acordo tácito” rezando que a matéria do jornalismo é a realidade e não a ficção. Rodrigo 

Alsina (2009) trata do mesmo assunto em termos de jornalismo como “atividade 

socialmente legitimada”. Charaudeau (2012), nos passos de Bourdieu, desenvolve a ideia 

de um “contrato de informação midiático” como o reconhecimento recíproco e prévio das 

instâncias de produção e recepção do sentido, bem como de suas formas ideais de operar.  

De uma forma ou de outra, temos que o jornalismo existe como possibilidade de 

comunicação porque imperam condições sociais dentro das quais sua existência e sua 

configuração se fazem esperadas. O tal “contrato de comunicação”, ou “pacto implícito”, 
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ou “acordo tácito”, do jornalismo não está escrito em lugar nenhum; não foi assinado em 

parte alguma, nem existe como documento aberto à consulta pública em cartório. Suas 

cláusulas, entretanto, aparecem dispersas nas narrativas autoconfirmativas dos jornalistas, 

nas rotinas produtivas e nos manuais de texto, no código de ética da profissão, nas 

reflexões políticas e intelectuais sobre a mídia, e nas pesquisas de público e recepção 

realizadas tanto pela academia quanto pelos próprios veículos de comunicação.  

Poderíamos até considerar o contrato apenas como uma ferramenta explicativa dos 

estudiosos de comunicação para tentar compreender o fato de que nós efetivamente 

desejamos confiar nos jornalistas, mesmo que adotemos, muitas vezes, uma postura cética 

em relação a eles. Como já nos disse Giddens, a confiança moderna é crivada de ceticismo 

calculado, mas não deixa de ser confiança. Vejamos, assim, como os autores acima 

citados explicam esse contrato.  

Para Benetti (2013), o contrato de comunicação indica os requisitos necessários 

ou suficientes para que o discurso jornalístico seja “reconhecido como tal” (p. 49). Tais 

requisitos seriam sagrados: a) pelo público, habituado ao tipo de discurso jornalístico que 

já conhecem, e pelo qual nutrem laços emotivos e cognitivos; b) pelos próprios jornalistas, 

que os usam como delimitadores da profissão e da identidade do campo. Como gênero 

discursivo particularmente pautado pela intersubjetividade, o jornalismo precisa falar 

para e com muitos grupos; não apenas com o leitor, mas com as fontes, as testemunhas, 

os representantes especializados, os anunciantes, etc. De tal forma que o contrato de 

comunicação, para Benetti, é a garantia - para todos os envolvidos - da legitimidade dos 

jornalistas como campo ou grupo identitário: “É o respeito aos elementos do contrato que 

permite ao enunciador dizer “isto que oferecemos é jornalismo” e possibilita ao leitor 

rapidamente perceber: “isto que leio é jornalismo”. (BENETTI, in TAVARES e 

SCHWAAB, 2013, p. 50) 

Recentemente, o surgimento de termos como fake News e Pós-Verdade, 

alimentados pelos debates sobre a comunicação política nas redes virtuais, atualizam a 

velha questão do contrato legitimador entre jornalistas e público. Diante do fato de que 

outras vozes e instâncias se muniram da capacidade técnica de difusão de suas mensagens, 

a postura dos jornalistas foi a de exaltar aqueles elementos que os identificam como 

“campo especializado”: a apuração dos fatos, a objetividade, o cuidado jornalístico no 

tratamento dos fatos e fontes. Ao mesmo tempo, essas outras instâncias se apropriam do 

discurso jornalístico, usando os mesmos formatos de texto, os mesmos padrões pré-
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estabelecidos, a mesma “cara” do jornalismo para divulgar as suas informações. Assim, 

temos que os jornalistas reforçam sua parte do contrato, afirmando que eles não são fake 

porque honram aquilo que os torna confiáveis; enquanto, do outro lado, as novas 

instâncias comunicadoras imitam os termos do contrato, como se para aproveitar a 

confiança que o público tem para aquele formato de mensagem, aquele rito de 

apresentação e aquela estrutura de comunicação. Ambos os lados usam o contrato para 

legitimar sua postura comunicativa.  

 Sodré (2009) refere-se ao pacto implícito como tributário das construções 

simbólicas da democracia e da política burguesa. Nesse caso, o contrato jornalístico é só 

um dos elementos de um sistema mais amplo, relacionado à emergência da figura do 

cidadão dentro das sociedades modernas ocidentais. Seu acordo faz parte da constituição 

simbólica da democracia liberal (uma relação profundamente importante para o 

imaginário norte-americano, vide o culto à primeira emenda de sua constituição, e por 

consequência, para o imaginário ocidental). As cláusulas pactuais entre jornalista e leitor 

serviriam de “lastro ético” para o jornalismo como ação política na busca por uma 

sociedade mais justa. Então que o jornalista possuiria deveres cívicos: noticiar a verdade, 

deixar claro quando opina e quando apenas informa, contribuir com a igualdade dos 

cidadãos, vigiar os possíveis desmandos dos poderosos, zelar pela cidadania e pelo 

progresso, etc. E os leitores possuiriam deveres morais: não acreditar em tudo, defender 

a liberdade de expressão, tomar suas próprias decisões. Assim, essa perspectiva do 

contrato destaca sua função valorativa dentro do quadro de Certo e Errado, Nobre e Vil, 

ou seja, das diretrizes morais e éticas. Se Benetti definiu o contrato como aquilo que 

distinguiria jornalismo de não-jornalismo, Sodré sugere que ele distinguiria também o 

bom jornalismo de mau jornalismo: 

Foi assim que a imprensas livre pôde ser reconhecida como obra do 
espírito objetivo moderno e, deste modo, constituir um pano de fundo 
ético-político que tornaria escandaloso para a consciência liberal, em 
qualquer parte do mundo, o fenômeno do jornalismo sensacionalista... 
(SODRÉ, 2009, p. 13). 

Traquina (2005), por sua vez, trabalha com algo mais elementar. Para ele, o 

“acordo tácito” entre leitor e jornalista é um contrato de credibilidade para contar as 

estórias do mundo. Sua cláusula pétrea reza que o jornalismo, quando feito segundo o que 

se espera dele, nos mostraria a realidade como ela é. Trata-se de um imperativo da 

ideologia profissional que resvala nas concepções culturais de realidade e ficção, ou seja, 
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do que acontece para todos e do que acontece apenas na mente de alguns. Apesar do 

caráter “duro” da ideia de realidade, o que parece mesmo reger essa modalidade de 

conceito é a aparência do real, ou seja, a verossimilhança, uma categoria pautada mais 

nos artifícios comunicativos e performáticos da comunicação do que em suas 

elucubrações racionais/filosóficas. Assim, quando culturalmente falamos da “realidade 

como ela é”, estamos nos referindo mais às representações que nos fazem sentir o real 

como algo dado do que à reflexão efetivamente ativa, e filosófica, sobre o que ele poderia 

ser. Por isso a dicotomia realidade/ficção não indica necessariamente mudanças nas 

estruturas comunicativas, mas no sistema de referências a partir do qual os discursos são 

compreendidos. Para os contratantes, portanto, importa que o noticiário jornalístico os 

convença de que aquilo que está noticiado é a narrativa de tudo que acontece na 

atualidade, em seus países, em suas cidades, no mundo. Para os contratados, a busca pela 

verossimilhança se torna um imperativo que, não se pautando apenas nas regras técnicas 

do discurso, pertence também ao campo referencial simbólico. A busca pela 

verossimilhança textual não é outra coisa senão o cumprimento do acordo de 

credibilidade firmado. Traquina recorda que o contrato jornalístico trabalha com 

conceitos basilares como acontecimento, tempo presente, universo e humanidade; ele 

emerge das narrativas simbólicas e dos contratos primordiais de formação do imaginário 

social:  

O ex-jornalista e atualmente professor Jack Lule (2001) vê nos 
acontecimentos do dia-a-dia ‘estórias’ eternas que ecoam narrativas 
mais antigas que, ao longo do tempo, criaram figuras míticas sob a 
forma de arquétipos como o herói, o vilão ou a vítima inocente. Poder-
se-ia dizer que os jornalistas são os modernos contadores de ‘estórias’ 
da sociedade contemporânea, parte de uma tradição mais longa de 
contar ‘estórias’ (TRAQUINA, 2005, 21).  

Por fim, Charaudeau define que o contrato não seria característica específica do 

jornalismo, mas da comunicação em geral. Para se comunicarem, os indivíduos 

necessitam construir entre si um sistema regulamentado de referências e expectativas, 

dentro do qual possam realizar suas trocas simbólicas da maneira mais segura e previsível 

possível. Comunicar-se indica, antes de mais nada, conhecer e aceitar as cláusulas 

contratuais da situação de comunicação: 

O necessário reconhecimento recíproco das restrições da situação pelos 
parceiros da troca linguageira nos leva a dizer que estes estão ligados 
por uma espécie de acordo prévio sobre os dados desse quadro de 
referência. Eles se encontram na situação de dever subscrever, antes de 
qualquer intenção e estratégia particular, a um contrato de 
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reconhecimento das condições de realização da troca linguageira em 
que estão envolvidos: um contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 
2012, 68) 

No caso específico do jornalismo, o contrato de comunicação envolveria o 

chamado discurso informativo. Espera-se que o jornalismo informe e, portanto, faz-se 

necessário que ele se estruture como uma instância produtora de informação, e que seu 

receptor se estruture como instância receptora de informação. Por instância, queremos 

dizer “entidade compósita que compreende vários tipos de atores” (CHARAUDEAU, 

2012, 73). Tanto de um lado quanto de outro, temos vários atores envolvidos na dinâmica 

do mesmo contrato. Jornalistas, editores, diretores, empresários, entre os produtores; e 

leitores, fontes, agentes culturais, formadores de opinião, figuras públicas, famílias, 

professores, etc., entre os receptores. O que os une momentaneamente é o contrato 

informativo, colocando-os numa dada situação de comunicação, ou seja, em ação 

relacional e em locais específicos de produção de sentido. Mas o contrato não se firma 

apenas no discurso em si, senão em aspectos diversos do sistema comum de referências. 

A identidade jornalística, por exemplo, é objeto do discurso publicitário, cinematográfico, 

acadêmico, etc. Sua credibilidade compõe-se por aportes também diversos. Ela pode 

variar por motivos puramente políticos, ou por mudanças na narrativa mítica que certo 

grupo social faz dele mesmo e de seu mundo. Finalmente, Charaudeau destaca a 

finalidade dupla – e certamente dúbia – que motiva o contrato dos jornalistas: 

A finalidade do contrato de comunicação midiática se acha numa tensão 
entre duas visadas, que correspondem, cada uma delas, a uma lógica 
particular: uma visada de fazer saber, ou visada de informação 
propriamente dita, que tende a produzir um objeto de saber segundo 
uma lógica cívica: informar o cidadão; uma visada de fazer sentir, ou 
visada de captação, que tende a produzir um objeto de consumo 
segundo uma lógica comercial: captar as massas para sobreviver à 
concorrência (CHARAUDEAU, 2012, 86). 

Na visada de fazer saber reside, segundo o autor, as preocupações mútuas com a 

credibilidade, o jogo entre verdadeiro e falso, e as estruturas comunicativas da descrição, 

da narração e da explicação, usadas como ferramentas de verossimilhança. Reportar os 

fatos do mundo é trabalhar com os contratos culturais e cognitivos com que determinada 

sociedade organiza sua percepção do que acontece e sua relação com os fenômenos que 

independem dela própria. Já na visada de fazer sentir reside o grande esforço do produtor 

de criar laços com seu receptor, de conquistá-lo e seduzi-lo, ocultando as diferenças e 

exagerando as semelhanças entre instância produtora e receptora. Trabalha-se, portanto, 

com os elementos afetivos e imaginários para mobilizá-los em favor da comunicação 
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informativa. Informar e convencer seriam ações distintas e tensas do contrato 

informativo, vivendo em conflito; entretanto, ambas são clausulas necessárias e, por mais 

que contraditórias, sobrevivem juntas no discurso jornalístico.  

5.2. Uma tentativa de esboço do contrato  
  

Para resumir, o discurso midiático jornalístico existe dentro de um sistema de 

referências que gera obrigações e expectativas para todos os envolvidos. Isso nos mostra 

como um artefato midiático tal qual a revista Veja está profundamente inserido no seu 

contexto social, contribuindo para sua construção e sendo construído por ele. Poderíamos 

somar os conceitos dos autores citados e sintetizá-los numa tentativa de esquematizar o 

contrato firmado entre jornalistas e sociedade, bem como as tensões envolvidas nele. 

Assim definiríamos o contrato social de comunicação entre jornalistas e seu público (que 

chamaremos aqui, por praticidade, de leitores):   

O jornalismo é uma instância produtora de sentido socialmente legitimada pelas 

sociedades ocidentais contemporâneas. Ele se compromete a:   

a) reportar a verdade tal como ela é.  

b) fornecer subsídios para a compreensão imediata da Atualidade; 

c) contar histórias reais com grande apelo público; 

d) informar o que é de interesse público;  

e) contribuir com a formação cultural, política e educacional dos cidadãos;  

f) contribuir com a democracia de forma independente 

g) representar o cidadão contra os desmandos dos poderosos; 

h) representar o cidadão quando as instâncias legitimadas a representá-lo falham; 

i) representar outras instâncias sociais se, e apenas se, isso for de interesse público; 

j) universalizar e tornar acessível o conhecimento produzido pela humanidade;  

Acreditamos que essas 10 cláusulas resumem o jogo de expectativas do contrato 

para com o jornalismo. Espera-se isso dos jornalistas, mesmo quando a cobrança não é 

oficial e nem evidente. Agora, o contrato também exige muito dos leitores. De forma 

resumida, poderíamos definir assim tais cláusulas:  
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O jornalismo é uma instância produtora de sentido socialmente legitimada pelas 

sociedades ocidentais contemporâneas. Para isso, os cidadãos se comprometem a:  

a) Fiscalizar as empresas jornalísticas e os jornalistas, exigindo sempre neutralidade 

política e os “dois lados da notícia”.  

b) Uma vez garantida a neutralidade, confiar na autoridade jornalística e em sua 

capacidade de reportar a verdade como ela é. 

c)  Ser um cidadão consciente e capaz de fazer as suas próprias escolhas. Saber julgar, 

avaliar e selecionar as opiniões por própria e detida reflexão.  

d)  Confiar na democracia liberal como um sistema de livre circulação de ideias e 

opiniões, no qual, apesar de todas as dificuldades, o espaço público serve como espaço 

legítimo de debate.  

e) Confiar na neutralidade política da livre iniciativa e da livre concorrência de mercado.  

f) Considerar-se como membro atuante da sociedade, preocupando-se em defender, 

reivindicar e se mobilizar contra as injustiças e desmandos dos poderosos.  

g) Confiar que o sistema de representatividade é, se não o melhor, pelo menos o mais 

efetivo dos sistemas de coesão social. E estendê-lo para todas as instâncias da vida 

cotidiana.  

h) Procurar ativamente fazer parte do Mundo Contemporâneo, engajando-se na corrida 

por se atualizar, informar e saber.   

i) Acreditar que o interesse por cultura, política, economia, sociedade, etc., é um dever e 

um direito de todos os cidadãos.  

j) Consumir e ter condições de consumir.     

Juntas, as 20 cláusulas apresentadas compõem um quadro que acreditamos ser 

razoavelmente completo do contrato entre jornalismo e sociedade. Ele expõe também sua 

própria incongruência e impossibilidade. Se na teoria tais desideratos fazem sentido, na 

prática cotidiana eles dificilmente se efetivam. Falta agora acrescentar às cláusulas 

oficiais o elemento que consideramos o mais importante:  a contradição. A 

impossibilidade de seu funcionamento é o que, na verdade, faz o sistema funcionar. 
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Destarte a importância de elencarmos também os dilemas inerentes ao contrato. Eles 

seriam:  

Dilemas internos na posição do jornalismo  

a)  Como reportar a verdade como ela é, assumindo assim sua neutralidade, e ao mesmo 

tempo tomar a posição dos cidadãos contra os poderosos?  

b) Como conciliar o que é de interesse do público e o que é de interesse público?  

c) Como conciliar a universalização do conhecimento complexo e sua explicação 

imediata? Ou melhor, como universalizar um conhecimento cada vez mais complexo sem 

simplificá-lo cada vez mais, até que ele se descaracterize?  

d) Como o jornalismo pode ser simplesmente uma ferramenta de mediação entre as 

partes da sociedade se ele também é formado por pessoas, grupos, interesses e objetivos 

próprios?  

Contradições internas na posição do leitor  

a) Como conciliar o dever de ter um ponto de vista bem delimitado e o direito de exigir 

imparcialidade alheia?  

b) Como acreditar na objetividade sabendo da subjetividade dos agentes? 

c) Como garantir a fé no sistema de representatividade e a subsequente desconfiança no 

poder?  

c) Como ocupar ao mesmo tempo o papel de cidadão consciente e consumidor 

insaciável?  

d) como ser um cidadão capaz de fazer escolhas por si próprio e, ao mesmo tempo, 

confiar num sistema de representatividade em que atribuímos a terceiros as escolhas da 

nossa vida?  

Tais dilemas tornariam, à primeira vista, inviável o funcionamento do jornalismo 

naquilo que ele se propõe – e que é esperado dele – dentro da Modernidade. Muito já se 

disse sobre como resolvê-los, e muito mais já foi exposto sobre como eles resistem e 

persistem. Sugerimos  simplesmente que, para o moderno, esses dilemas não devem ser 

resolvidos. Pelo contrário, toda a estrutura ontológica do homem moderno depende da 

dinâmica conflitiva formada pela constante reiteração e rechaço dessas contradições. Por 
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isso, inserimos os dilemas como parte do contrato. Sua manutenção é essencial para que 

a simples ideia do jornalismo continue existindo.  

  Outras cláusulas condicionais poderiam ser acrescentadas, e reforçariam nossa 

hipótese de que o contraditório não é um problema para o jornalismo; é, pelo contrário, 

uma condição necessária de sua atual conformação. Acreditamos, e aqui seguimos a 

premissa de Latour ( 2013), que essa seja uma característica que o jornalismo apenas 

reflete das estruturas culturais e sociais do que chamamos Modernidade:  

A constituição moderna inteira já dizia que não há medida comum entre 
o mundo dos sujeitos e dos objetos, mas ela anulava imediatamente esta 
distância ao praticar o contrário, ao medir humanos e coisas em 
conjunto com as mesmas medidas, ao multiplicar, sob o nome de 
intermediários, os mediadores (LATOUR, 2013, 59) 

No jornalismo isso se mostra ainda com mais precisão, e não porque o jornalista 

se considere um mediador (não por uma simples coincidência de termos). O caso é que 

jornalismo e sociedade nunca conseguiriam cumprir todas as cláusulas de seu contrato 

comunicacional, nem hoje e nem nunca, exatamente porque não têm interesse em 

cumprir. Querem apenas dispor de ferramentas conceituais capazes de construir os meios-

termos, os intermediários, os campos cinzentos, que é onde a vida acontece mesmo. Não 

há ressentimentos no fato de que o público espera uma missão impossível do jornalista – 

essa impossibilidade é, na verdade, o que torna o jornalismo praticável numa sociedade 

sustentada pelo artifício de sua própria possibilidade. Nós queremos ser enganados; 

procuramos ser enganados; e não aceitaremos outra coisa do jornalismo senão que nos 

engane. No fim, o contrato de comunicação que mantém o jornalismo é mais que um 

contrato de construção social da realidade. É um contrato de construção social da ilusão.  

5.3. O discurso informativo 
 

A construção social da ilusão, dentro das sociedades modernas ocidentais, se faz 

sobretudo a partir do discurso informativo.  Alguns sugerem que vivemos a era da 

informação. A mídia, principalmente, é pródiga em ofertá-la e demandá-la como principal 

ferramenta de navegação social nas grandes cidades ocidentais. O jornalista Ricardo 

Noblat afirmou que “ a democracia depende de cidadãos bem informados” (NOBLAT, 

2012, pág.22), fazendo coro a uma concepção já sedimentada que aproxima informação 

e poder político. “Informação é poder”, insistem repórteres, empresários, publicitários, 

etc. A assertiva, entretanto, é uma versão reduzida de outra - mais completa - que diz: 
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“quem tem informação, tem poder. ” Ou seja, ela na verdade não esclarece o conceito de 

informação, mas sim o significado de possuí-la. Trata dela como de um recurso, uma 

commoditie, e que deve ser extraída de algum lugar.  

Determinar histórica e socialmente o significado de informação talvez seja um 

exercício difícil; em parte porque costumamos não distinguir bem entre o ato ancestral de 

informar que fulano morreu ou que está chovendo lá fora, e o ato público de informar 

que Fulano da Silva morre vítima de violência no trânsito e Volta a chover em seis 

capitais. Aqui, basta-nos recordar que o discurso jornalístico de uma revista informativa 

se configura sintática, semântica e socialmente para atender ao desiderato de informar. É, 

sobretudo, um discurso informativo. Mas, se pensarmos, como Fiorin (2006), que 

qualquer discurso visa a persuasão, então damos à ideia de informar um caráter que ela 

geralmente não possui. É certo que, em geral, consideramos a informação como um dos 

elementos presentes nos discursos persuasivos, algo com o que podemos construir nossas 

opiniões e visões de mundo. Podemos usá-la em benefício das nossas posições e gostamos 

de embasar nossa subjetividade em exemplos informativos11. A informação seria dada, 

não construída. Nisso ela supostamente difere da imaginação, da ficção ou da mentira.  O 

que fazemos dela nos pertence, mas arriscamos corrompê-la caso a modifiquemos em sua 

“essência” factível, em seu núcleo duro e hermético de coisa dada. Como então sustentar 

que a informação bruta é, ela mesma, em certa medida discurso persuasivo? Destarte nos 

pareça relevante esboçar uma reflexão sobre essa problemática do discurso jornalístico. 

Faremos isso pontuando certos aspectos do ato de informar, da informação em si, e do 

discurso informativo, que os situam nos jogos sociais das construções simbólicas e 

performáticas.  

                                                           
11 Os números, principalmente, encarnam muito bem a ideia de informar. Nada mais informativo que uma 
tabela de valores numéricos, ou uma data seguida de coordenadas geográficas. Flusser (2014) faz análise 
interessante desse revestimento duro que damos à informação numérica e ao ato, adorado pelos 
jornalistas e cientistas, de oferecer cifras como provas: “Essa separação entre duro e flexível, entre 
número e letra, aconteceu por volta do século XV. Ela é de um mal extraordinário, dá ensejo à opinião de 
que os conhecimentos exatos quantificam, e os inexatos qualificam.(...) Quando pergunto “por que 
chove?”, faço uma pergunta de ciência natural. Quando pergunto: “Para que chove?” então estou 
fazendo, digamos assim, mitologia.”(FLUSSER, 2014, pág.32) . Mas é Merleau-Ponty quem mais se 
encanta, e se questiona, sobre esse efeito quase sobre-humano do “algoritmo”, indício mais evidente da 
presença do “fantasma da linguagem pura”. Ele diz: “O algoritmo, o projeto de uma língua universal, é a 
revolta contra a linguagem dada. Não se quer depender de suas confusões, quer-se refazê-la à medida da 
verdade, redefini-la segundo o pensamento de Deus, recomeçar do zero a história da fala, ou melhor, 
arrancar a fala à história.” (MERLEAU-PONTY, 2012, pág.32)  
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 O primeiro aspecto a ser destacado é que o ato de informar pertence ao campo 

daquilo que nossa sociedade chama de conhecimento, ou seja, significação e uso do 

mundo. Informar é uma das ações humanas destinadas a compreender e tornar 

compreensíveis as experiências. Nesse sentido, ela está circunscrita aos esforços sociais 

do conhecimento expressado, do conhecimento dito. Pertence à comunicação. Porque 

conhecer, conheço eu o mundo – agora, informar, informo sempre alguém de algo:  

Trata-se da linguagem enquanto ato de discurso, aponta para a maneira 
pela qual se organiza a circulação da fala numa comunidade social ao 
produzir sentido. Assim, pode-se dizer que a informação implica 
processos de produção de discurso em situação de comunicação 
(CHARAUDEAU, 2012, pág.34). 

  

Segundo Charaudeau, o ato de informar seria parte das maneiras como certo grupo 

organiza a circulação de mensagens e, logo, de sentido, entre os seus membros. Ele vai 

além e afirma que “A informação é pura enunciação” (2012, pág.36), ou seja, informação 

é um esforço comunicativo na direção do outro, é a produção de sentido numa situação 

social. Do gesto privado, mas já comunicativo, de informar que fulano morreu, partimos 

para os processos que levam essa partícula de enunciação a se espalhar para os indivíduos 

mais próximos, em geral mais interessados, e depois para os mais distantes, para os que 

não sabem quem foi fulano e sequer chorariam a sua morte. A informação está ali, como 

ato de falar sobre algo do mundo a alguém, e também o discurso informativo, como 

procedimento duplo de 1) reverberação do que foi falado e 2) tentativa de manter 

artificialmente intactos o interesse e a veracidade do que foi falado para indivíduos cada 

vez menos interessados. Quando se espera que as falas sobre o mundo reverberem para 

todo mundo e não se desgastem pelo seu manuseio, então são criadas as condições 

necessárias para o surgimento de um grupo especializado em informar: 

Eis que um fenômeno geral, oriundo de uma atividade suscetível de ser 
realizada por todos (informar alguém de alguma coisa), parece 
transformar-se no domínio reservado de um setor particular, as mídias, 
cuja vocação essencial seria informar o cidadão. Assim sendo, surge um 
questionamento que toma ares de acusação, como, aliás, acontece cada 
vez que uma atividade discursiva que pode ser praticada por todos 
(contar, descrever, explicar, ensinar, etc.) torna-se apanágio de um 
grupo particular: que pretensão é essa de se dizer especialista em 
informação? (CHARAUDEAU, 2012, pág.34). 

A passagem do ato indiscriminado e indiferenciado de informar o outro do que 

aconteceu no mundo para o ato social de informar o mundo do que acontece nele resulta 
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no surgimento de um grupo social que se responsabiliza pela veracidade da informação. 

Mas, também, resulta no imediato descrédito em relação a esse grupo, que precisará criar 

seus próprios meios de legitimar a exclusividade da prática que ele riscou da lista das 

práticas coletivas. Ou seja, toda vez que um grupo social se torna especialista em alguma 

atividade antes comum, ele se torna também responsável por ganhar a confiança dos 

demais e provar que merece o monopólio daquela atividade. No caso do jornalismo como 

especialista em discurso informativo, trata-se de provar como, na boca do jornalista, a 

informação é conhecimento mais legítimo que na boca do vizinho.  

O segundo aspecto é que o ato de informar traça uma disparidade básica entre 

locutor e interlocutor. Para informar, é preciso que alguém saiba algo que o outro não 

sabe – é necessário pressupor a ignorância do receptor e o conhecimento do emissor. 

Qualquer discurso informativo, portanto, parte da premissa de que seu público é, em 

algum nível, ignorante. Disso de depreende com facilidade o caráter metamórfico do ato 

de informar; informar é “defender”, “educar” e“saciar”. E o jornalista, transitando nessa 

dinamicidade, se transforma ora no defensor do povo, ora no civilizador da sociedade, 

ora no fornecedor de informação.   Qualquer que seja o tipo de disposição, ela sempre 

joga com o preceito simples de que os dois lados do processo informativo, no momento 

do ato informativo, não estão no mesmo patamar.  

Como a ignorância é um pressuposto necessário para o processo informativo, 

então deixar de ignorar significa deixar de ser informado. De tal forma que o terceiro 

aspecto a ser destacado é o caráter de novidade e ineditismo da informação.12 Há 

informação quando o ato de informar nos oferece aquilo que não sabemos, e seu valor 

comunicacional se desgasta na medida de sua repetição. A notícia de ontem, o jornal da 

semana passada, experimentam um processo acelerado de desvalorização. O público 

deixa de ignorar. É então que os jornais de ontem viram embrulho de peixe, como dizia a 

velha máxima jornalística.13  

                                                           
12 A importância da novidade como valor social do discurso informativo não é recente. Guardadas as 
devidas proporções, semelhante preocupação nos apresenta Homero quando, no Canto I da Odisseia – 
ou seja, no momento introdutório em que o poeta invoca as musas e justifica sua obra – ele diz: “Pois 
entre o povo recebem altos louvores os cantos que para o ouvinte mais novos lhe soam, de fatos recentes. 
” (Canto I: 350)  
13 O jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva comentou, certa vez, num artigo como ombudsman da Folha 

de São Paulo, sobre um quadro pendurado no prédio dessa empresa. É uma natureza-morta em que se 
vê um cacho de bananas embrulhado por páginas do jornal. O jornalista refletia sobre a necessidade 
premente dos impressos de acompanhar a novidade dos tempos, sob o risco de servir apenas para 
“embrulhar peixes. Ou bananas.” E ainda reiterava que, para salvar o jornalismo impresso, é necessário 
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Ao instituir essa dinâmica de passagem da ignorância para o conhecimento, do 

novo para o velho, o discurso informativo cria a impressão de movimento das 

informações de um lado para o outro do ato informativo. É como se a informação fosse 

uma espécie de carga presente no discurso, uma unidade mensurável, algo que a 

linguagem carrega, que está presente na linguagem sem ser a própria linguagem; de tal 

maneira que em muitos aspectos a dinâmica do ato informativo poderia ser entendida nos 

mesmos parâmetros do processo osmótico. O lado hipertônico, ou seja, que possui mais 

informação, transfere seu conteúdo para o lado hipotônico, que possui menos, até que 

ambos se igualem em estado isotônico. Entre os dois lados, existiria uma membrana 

semipermeável e seletiva regulando o que entra e sai. Quando a isotonia é alcançada, a 

mensagem deixa de ser informativa para aquele determinado receptor, como se perdesse 

algo de sua “essência”. Tal analogia só faz sentido se a informação for entendida como 

uma substância material, mensurável e armazenável. Portanto, o quarto aspecto a ser 

destacado é que, socialmente, a informação tende a ser reconhecida em “pacotes” 

comunicativos, ou seja, em pequenas unidades isoladas de conhecimento que os 

indivíduos armazenam e combinam para formar sua visão do mundo. Tais pacotes teriam 

a consistência material de um objeto físico – são o que chamamos de fatos. Fato seria, 

portanto, um enunciado comunicativo que adota, para os envolvidos na comunicação, um 

caráter material de objeto bruto. Ele é duro, inflexível, pesa, pode ser contado, e oferece 

resistência ao toque. Assim como na poesia, o discurso informativo reifica a linguagem, 

fazendo o texto parecer pedra, chão, ferro, trabalhando com a sinestesia de signo e 

significado, outorgando às palavras as características das coisas que elas representam. A 

informação é socialmente admitida como elemento quantitativo do discurso, algo que 

pode ser isolado dos processos comunicacionais e medido em laboratório. Por trabalhar 

dentro da axiologia das verdades, é considerada como um dado material. Beneficia-se da 

percepção de conhecimento como produto consumível, que pode ser transferido de um 

ser para outro em pacotes fechados de conteúdo. Daí que se trabalhe com a informação 

dentro da perspectiva da matemática nas teorias informativas: 

Na realidade, a informação deve ser preliminarmente definida no 
âmbito de situações muito mais simples, em que a quantidade de 
informação possa ser medida com sistemas matemáticos e expressa em 

                                                           
que “os destaques sejam para algo que o leitor ainda não sabe, algo que o surpreenda, o estimule a ler, 
lhe dê vontade de encarar o jornal, faça com que ele sinta ter feito um bom negócio ao comprá-lo.” 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2008) O “bom negócio”, dentro do jornalismo, tem a ver com receber aquilo que 
não se sabe.  
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cifra, sem ter referência ao conhecimento de um eventual receptor; tal 
é a atribuição da teoria da informação (ECO, 2015, pág.129)  

Essa é a base conceitual que sustentou e sustenta a chamada teoria da informação. 

Segundo Eco: “A teoria da informação tende a computar a quantidade de informação 

contida em uma determinada mensagem. (ECO, 2015, pág.128)”  Tenta-se entender a 

informação isolada na própria mensagem, sem a necessidade do interlocutores. Quando 

tratamos do discurso informativo com termos matemáticos/físicos tais quais “computar”, 

“bits”, “quantidade de informação por mensagem”, “entropia”, nós o inserimos no campo 

lexical das ciências exatas. Reiteramos assim a ideia de que a informação é uma coisa que 

está na linguagem e não é linguagem, e de que o ato informativo é um ato de troca.  

O quinto aspecto que gostaríamos de destacar é que o discurso informativo 

necessita de prova. Isso é consequência, primeiro, de que, como já dito, a formação de 

um grupo especializado em informar resulta no surgimento imediato da exigência de 

comprovação de sua própria legitimidade. Isso significa construí-la a partir das mesmas 

lógicas com que construímos as verdades científicas: observação empírica, 

experimentação indutiva e comprovação por analogia direta, quando possível, ou 

indiciária, quando necessário. Charaudeau assim descreve a operação social da verdade 

dentro de uma sociedade gerida pelo regime do pensamento científico:  

Nas sociedades ocidentais, por exemplo, a verdade depende da crença 
de que ela preexiste à sua manifestação, de que ela se encontra em 
estado de pureza e inocência e de que sua descoberta se faz ao término 
de uma pesquisa na qual o homem seria, ao mesmo tempo, o agente 
(movido pelo desejo de saber) e o beneficiário (ele descobre a resposta 
à pergunta: “quem sou eu?”). Nota-se que essa questão da verdade está 
marcada pela contradição: a verdade seria exterior ao homem, mas este 
só poderia atingi-la (finalmente construí-la) através de seu sistema de 
crenças (CHARAUDEAU, 2012, pág.49). 

Para ser entendida como conhecimento verdadeiro, dentro da lógica citada, a 

informação precisa se construir como um enunciado que apenas indica algo anterior a ela, 

algo que já estava no mundo antes das pessoas se mobilizarem para informá-lo. O 

pressuposto da verdade como elemento puro, externo e independente implica que mesmo 

o ato de informar será uma corrupção, a menos que ele ocorra seguindo um conjunto 

rígido e ritualístico de práticas que “purificam” o manuseio da verdade. Usar linguagem 

desprovida de polissemias literárias, recorrer a imagens, vídeos, gravações sonoras, 

números, datas,  é o modo de garantir informação “kosher” a um consumidor muito 

sensível às regras de legitimação da verdade.  
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Isso nos leva, finalmente, ao sexto e último aspecto: a informação é um tipo de 

construção do saber que desresponsabiliza o informado da experiência imediata. 

Benjamin (1982) já observava esse ponto em suas reflexões sobre a morte do narrador. 

Para ele, a informação transfere a “verificabilidade” dos fatos para o próprio ato 

informativo, permitindo que o texto produza em si elementos suficientes para confirmar 

a veracidade do que está dito. O leitor do jornal não necessita experimentar as coisas que 

lê para comprová-las, contentando-se com os marcos comprobatórios que o discurso 

oferece, e que a sociedade legitima, como suficientes. Ele sabe o que aconteceu porque 

leu a notícia, ou porque viu na tevê; entende que o discurso informativo lhe fornece o 

conteúdo exato para ter uma visão suficientemente completa do que é o mundo e de como 

ele funciona. Em seu limite, o que o discurso informativo propicia é que experiência e 

narrativa da experiência se confundam. Mas isso não porque o leitor acredite que ler 

sobre a experiência é igual a vivê-la – não se trata de confundir os valores subjetivos 

envolvidos no processo de experimentação do real - e sim porque ele passa a considerar 

desnecessário viver o fato para comprovar sua veracidade. A comprovação é uma 

responsabilidade do texto, não da experiência.   

Portanto, nossa reflexão propôs seis aspectos da informação, do ato informativo e 

do discurso informativo, que os situam nos jogos das construções simbólicas e 

performáticas da sociedade. Pretendíamos com eles sugerir que, ao se autodeclarar 

informativo, o discurso jornalístico aciona dispositivos persuasivos cruciais para as 

formas de entender o mundo, de se colocar nele, e de significar ações e emoções. 

Resumimos aqui os seis aspectos apresentados:  

1) A informação pertence ao campo da linguagem, significação e comunicação do 

conhecimento. É uma forma social de difundir experiências não vivenciadas por todos os 

membros do grupo.  

2) A informação se pauta numa desigualdade fundamental entre informador e informado. 

Para informar é preciso contar com a ignorância do informado e a ciência do informador.  

3) A informação tem seu valor relacionado à manutenção da ignorância. Se o informado 

passa a saber o que a informação apresenta, ela deixa de ser relevante. Informação só 

informa enquanto é nova e inédita.  

4) A informação trabalha com uma ideia de conhecimento em pacotes significativos 

autônomos, entendidos e tratados como objetos materiais do mundo. Por isso ela pode ser 
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quantificada, contada, transmitida e armazenada. A informação utiliza do mesmo recurso 

que a matemática para transformar seus signos em representações de conceitos puros. E 

utiliza do mesmo recurso da poesia para outorgar à linguagem  sensações, peso, 

concretude, e revesti-la na materialidade sinestésica da experiência.  

5) A informação precisa ser legitimada a partir de sistemas rituais e simbólicos de auto 

comprovação. Ela insere na linguagem, e não fora dela, os códigos sociais que garantem 

sua legitimidade.  

6) A informação é considerada como narrativa suficiente para uma visão satisfatória do 

mundo. O homem bem informado é aquele que sabe o que precisa saber dos fenômenos 

sociais, políticos, naturais e culturais que acontecem.  

5.4. Especificidades do discurso jornalístico  
 

Mas o discurso jornalístico não é simplesmente discurso informativo. Ele dispõe 

de outras características que o diferenciam e particularizam. O que o especificaria? 

Segundo Benetti: 

De forma sucinta, o jornalismo é um discurso: a) dialógico; b) 
polifônico; c) opaco; d) ao mesmo tempo efeito e produtor de sentido; 
e) elaborado segundo condições de produção e rotinas particulares 
(BENETTI, 2007, 107). 

 Por dialógico, entende-se que o discurso jornalístico se perfaz, por um lado, na 

relação entre discursos (interdiscursividade) e, por outro, na relação entre sujeitos 

(intersubjetividade). Esse discurso – se não mais que outros, pelo menos de uma forma 

única – está construído sob a previsão do interlocutor. Ele fala com alguém. Ora, isso 

definiria qualquer tipo de discurso: também os textos literários, científicos, publicitários, 

religiosos, falam com alguém, possuem interlocutores e se constroem na expectativa 

deles. Entretanto, é possível que nenhum desses parta de um paradigma simbólico tão 

preocupado com a mediação, tão visceralmente ocupado dela, que se veja como o lugar 

excelente das representações dos outros. Embora defenda sua posição legitimada de 

autoridade, o jornalista mede seu sucesso comunicativo na exata medida em que foi capaz 

de vulgarizar a mensagem. No jornalismo, a vulgaridade do discurso é a prova maior de 

seu poder; é no apagamento das fronteiras hierárquicas que o jornalista reforça a sua 
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própria hierarquia14. O jornalista se sente desconfortável em revelar interesses pontuais, 

em se dizer leal a esse ou aquele sujeito, a esse ou aquele discurso. Ao invés disso, projeta 

seu discurso ora como a própria ágora de discursos e sujeitos (“ouvir os dois lados da 

história” diria a professora de técnicas jornalísticas), ora como tributário de 

sujeitos/discursos abstratos e vagos, mas socialmente aceitos como plurais ( o povo, a 

verdade, a democracia, a cidade, o cidadão, etc). Enfim, podemos resumir que o discurso 

jornalístico é dialógico por se assentar nas relações entre sujeitos e discursos diferentes.  

Disso também se depreende seu caráter polifônico, ou seja, portador de diversas 

vozes. O discurso jornalístico é um espaço em que pessoas falam. Como mediador, o 

texto jornalístico necessariamente procura muitas vozes, a ver, fontes, especialistas, 

testemunhas, poder institucional, povo, vítimas e responsáveis. O contrato social que lhe 

garante verossimilhança pressupõe o empréstimo da autoridade alheia – espera-se que o 

repórter entreviste os indivíduos mais legitimados a falar sobre o que aconteceu, e use 

essas vozes como tessitura da sua própria. A fala do outro compõe o texto jornalístico na 

condição de garantia ética; doutro modo, num texto escrito só pelo jornalista, corre-se o 

risco de perda de credibilidade e de legitimação. Mas, ao mesmo tempo, a voz do outro 

também ganha legitimidade ao ser inserida no texto jornalístico, porque se transforma em 

evidência do acontecimento. Da mesma forma que a notícia pega emprestada a autoridade 

do discurso dos especialistas como fontes, ela também empresta autoridade ao discurso 

das pessoas comuns, que, na condição de testemunhas, vítimas ou fontes,  fazem suas 

vozes chegar a ouvidos antes desatentos. O discurso jornalístico transmuta a voz 

individual em constatação social, daí a grande importância simbólica/retórica da 

expressão “dar voz” para os profissionais do jornalismo. Dar voz aos oprimidos, às 

vítimas ou aos “silenciados” é a base ideológica do que alguns chamam de jornalismo 

cidadão. Trata-se, entretanto, de uma outorga não exatamente de voz, mas de “local de 

fala”.  

                                                           
14 Curioso pensar no paradoxo de se ganhar autoridade a partir do apagamento dos próprios marcos de 
autoridade. Guardadas as devidas proporções, esse processo recorda o dos discursos populistas e 
paternalistas, em que a confusão entre posições de poder e locais de fala retifica formas de poder e separa 
os falantes. Mas há, entretanto, problemas nesse procedimento. Quando instâncias alheias não-
autorizadas (blogueiros, youtubers, redes sociais, por exemplo) tomam para si o discurso jornalístico, os 
jornalistas se veem forçados a recordar quais os marcos que efetivamente os diferenciam dos diletantes. 
Quando enfim o “povo” toma a voz do jornalista, e os discursos se tornam iguais, eis que a divisão dos 
locais de fala se revela. Então os jornalistas deslocam os marcos de autoridade para aspectos éticos, 
morais, simbólicos ou históricos, uma vez que os aspectos técnicos foram de tal forma vulgarizados que 
qualquer pessoa pode fazer uso deles.  
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O indivíduo, ao falar, ocupa uma posição determinada, de onde deve 
falar naquele contexto de produção. Isso quer dizer que o mesmo 
indivíduo, cindido em diversos sujeitos, move-se entre diversas 
posições de sujeito. A mesma regra vale para o indivíduo que lê 
(BENETTI, 2007, 117) 

 Essa característica sugere que a polifonia, no jornalismo, é orquestrada: as vozes 

não se intercalam aleatoriamente, mas segundo uma estruturação que as ressignifica. 

Assim, o processo de representação do jornalismo não será nunca um processo de 

transubstanciação completa. A própria sociedade conta com o caráter vicário do 

jornalismo; espera que ele não seja igual a quem está falando, assim como o porta-voz do 

presidente não pode ser o presidente. Mesmo que o repórter insista na retórica de “se 

tornar outro”, de “abdicar cem por cento da autoria”, ele não pode fazê-lo porque é 

exatamente no seu trabalho autoral de orquestração das vozes alheias que se produz 

sentido social. Ou seja, na concatenação estratégica de diversas vozes o discurso 

jornalístico formata uma voz própria. Dentro dessa perspectiva, torna-se bastante útil a 

distinção de Benetti (2007) entre enunciador e locutor dentro da enunciação: 

O enunciador deve ser entendido como ´a pessoa de cujo ponto de vista 
são apresentados os acontecimentos.’ ( DUCROT, 1987, pág.195). O 
locutor é quem fala, o enunciador é aquele ´a partir de quem se vê’ (...) 
Essa perspectiva está diretamente associada a uma posição de sujeito, 
conformada também por inscrições culturais, sociais e históricas, que 
podemos – na estrutura da Análise de Discurso– reunir nas formações 
ideológicas (BENETTI, 2007, 119). 

  

Benetti recorda que muitos locutores não significam muitos enunciadores. E é 

comum que o jornalista utilize a voz de outros para enunciar seus próprios sentidos. Se, 

por exemplo, numa reportagem sobre aborto, o repórter entrevista apenas fontes 

favoráveis à prática, ele terá muitas vozes dizendo a mesma coisa. Se não se insiste na 

velha preocupação jornalística de “ouvir os dois lados da história”, então temos um texto 

essencialmente monofônico disfarçado de polifônico. Ou, em outro exemplo, quando o 

repórter constrói sua narrativa qualificando de formas diferentes as diversas vozes, ele 

acaba por reforçar um sentido único mesmo apresentando opiniões dissonantes. Se ele 

menospreza uma fala contrária ao aborto, qualificando a fonte como “reacionária”, 

“retrógrada” ou “extremista religiosa”, o efeito da enunciação acaba sendo o oposto de 

seu conteúdo. Há no texto uma fala dissonante, ou polifônica, mas ela está de tal forma 

estruturada na relação com as outras que acaba por apenas confirmar a monofonia. 

Destarte, o enunciador – aquele que oferece sentido ao enunciado – não é necessariamente 
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o locutor – aquele que produz a face material do enunciado – e ambos estão 

incondicionalmente atrelados à construção narrativa do jornalista. Em sua prática 

profissional, percebe-se como o jornalista joga com a dualidade dessas posições, ora se 

colocando como simples locutor do fato, ora como enunciador (interpretador do real), 

sem se fixar em nenhuma delas. Também o leitor do jornal considera e desconsidera tal 

dualidade durante sua leitura: são célebres os estudos comunicacionais que mostram 

como o leitor tende a julgar de formas diferentes notícias com as quais concorda e notícias 

das quais discorda15. Ele geralmente enxerga mais a opinião do jornalista, e o caráter 

construído do discurso, em matérias contrárias a sua visão de mundo. De tal modo que, 

no exemplo acima, um leitor favorável ao aborto teria mais facilidade de julgar 

“tendenciosa” uma matéria contrária à prática e “factual” uma favorável, enxergando com 

mais clareza na primeira as escolhas do jornalista-autor. Nesses casos, a confissão de 

autoria do jornalista funciona como demérito e mecanismo de descrédito. Nas notícias 

que corroboram a visão de mundo do leitor, as quais ele tende a chamar de “verdadeiras”, 

o leitor volta a deslocar o jornalista da posição de autor para a de simples locutor dos 

acontecimentos como eles são; suas escolhas e arbitrariedades são confundidas com as 

arbitrariedades dos fatos em si. Poderíamos resumir as relações entre vozes e sentidos na 

polifonia jornalística no seguinte esquema simples:  

Construção das vozes (polifonia de sentido integrante)  
O jornalista disse que 
   o economista disse que 
      os dados apontam que 
         haverá recessão  
Construção do sentido (sentido condicional que relativiza a polifonia)  

 Se o leitor concorda e confia no jornalista então 
 
O jornalista disse que 
   o economista disse que 

                                                           
15 Pelo menos a partir da teoria do gatekeeper (WOLF,2008) os modos de filtragem das notícias pelos 
leitores passam a ser objeto de estudo comunicacional. Mas é principalmente com o aporte de conceitos 
da hermenêutica e da psicologia cognitiva que os estudos da comunicação de massa de fato se debruçam 
sobre a complexidade da recepção dos produtos midiáticos. Um estudo clássico de Cooper e Jahoda (apud 
WOLF, 2008, 24) sugere que o ato de “não perceber” ou “não compreender” pode ser uma ferramenta 
importante na defesa identitária dos leitores acuados por opiniões divergentes. Não é que eles sejam 
incapazes de perceber a arbitrariedade do texto jornalístico, mas a percepção ou não-percepção 
funcionam como mecanismos pragmáticos da interpretação, possibilitando ao leitor mudar em sua visão 
de mundo apenas aquilo que ele deseja, na velocidade e intensidade que deseja. Também Klapper (1963, 
247:apud WOLF, 2008,23) dirá: “Se as pessoas tendem a expor-se sobretudo às comunicações de massa 
de acordo com as próprias atitudes e com os próprios interesses, a evitar outros conteúdos (...) é 
certamente muito mais provável que ela ( a comunicação de massa) reforce as opiniões pré-existentes.”  
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      os dados apontam que 
         haverá recessão  

  
 Se o leitor discorda e não confia no jornalista então 
      
O jornalista disse que 
   o economista disse que 
      os dados apontam que 
         haverá recessão  
  

 

Essas duas construções não ocorrem em separado. São, isso sim, dois lados do 

mesmo processo discursivo. No primeiro caso, a estrutura do discurso jornalístico 

concatena as diferentes vozes num mesmo enunciado. Juntas elas conferem o sentido 

integrante da polifonia, ou seja, o conjunto de vozes orquestrado para garantir o peso de 

verossimilhança enunciativa. O jornalista (representante do público), o economista 

(representante dos especialistas), os dados (representantes do “fato bruto”) se integram 

para outorgar credibilidade à mensagem “Haverá recessão. No segundo caso, a formação 

do sentido depende da ação condicionante do leitor. Insere-se à polifonia um eixo a mais, 

o condicional, que não está necessariamente no texto. Se o leitor concorda (o que o 

discurso jornalístico diz é consonante com o que o leitor acredita) e confia (o leitor 

legitima a autoridade do jornalista) então a polifonia se torna a monofonia do fato. Ocorre 

o apagamento do enunciador, ou seja, da mediação interpretativa, e a mensagem é 

entendida como direta representação do que aconteceu.  Se o leitor não concorda (o que 

o discurso jornalístico diz contrasta com o que o leitor acredita) e não confia (o leitor 

duvida da autoridade do jornalista) então a polifonia se torna a monofonia do jornalista. 

Ocorre o apagamento do locutor, ou seja, da simples transmissão de informação, e a 

mensagem é entendida como opinião ou interpretação específica daquele jornalista.  

Tais características indicam, por conseguinte, a opacidade do discurso 

jornalístico. Ele é opaco simplesmente porque está condicionado. Mantém-se envolto em 

diferentes possibilidades interpretativas, não funciona como meio neutro entre fatos e 

olhos. Saímos então da multiplicidade de vozes e chegamos a de sentidos: não há muitas 

garantias para o jornalista de que seu discurso significará aquilo que era intencionado. 

Não há garantias para nenhum enunciador, mas isso representa uma problemática extra 

para os jornalistas.  A opacidade do discurso é primeiro um problema para a auto-narrativa 

do jornalista, mas é, paradoxalmente, condição necessária para sua existência. Problema 
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porque desqualifica a pretensão de objetividade e transparência que funda a identidade 

social do campo. Nas palavras de Mariani (apud Benetti, 2007), seu desejo obsessivo de 

desambiguizar o mundo. Se o jornalista não pode, em seu discurso, oferecer um quadro 

límpido do que existe, então ou ele é uma fraude ou é um poeta. A presunção de 

neutralidade, tão desbancada e descreditada, permanece viva no subterrâneo simbólico 

tanto dos jornalistas quanto do público.16 Desbancamos tanto os desejos de objetividade 

do jornalismo porque, no fundo, esperamos que ele arranje um jeito de ser realmente 

objetivo.  Na perseguição pela clareza textual, por exemplo, o jornalista mantém sua fé 

na neutralidade. Podem apontar a opacidade nas intenções políticas, culturais ou sociais 

do discurso jornalístico, mas raramente recordam que sua obsessão pela clareza, pelo 

texto direto, pela linguagem objetiva, também é uma tentativa de alcançar, se não a 

neutralidade, pelo menos a transparência da interpretação. Nessa busca pela linguagem 

universalmente compreensível insiste ainda o desconforto com a opacidade do discurso, 

com seu caráter polissêmico e ambíguo.  

Por outro lado, a opacidade do discurso parece-nos uma condição necessária para 

a existência do jornalismo dentro das sociedades ocidentais contemporâneas. E aqui já 

não falamos mais dela como um problema, e sim como uma característica sem a qual toda 

a estrutura do mito e do ethos jornalísticos ruiria. Só a opacidade do discurso garante que 

cada leitor, em cada um de seus diferentes e múltiplos contextos, consiga ler num único 

texto exatamente aquilo que ele considera a representação do real. A polissemia, a 

amplitude semântica, é o que produz o efeito de verdade (ou a ilusão da monossemia 

inescapável) e isso porque ela se configura a partir de não-ditos, de espaços vazios, de 

buracos a serem preenchidos pelo receptor. Voltamos sempre a Eco (1986) para recordar 

que a opacidade de significados de um discurso é como a constituição física de um átomo: 

composta principalmente de nada. Todos os sentidos possíveis de um texto não estão 

efetivamente nele, nem mesmo em supostas entrelinhas invisíveis, mas existem como 

combinações entre a porção incompleta de sentido que o texto oferece e a ânsia 

                                                           
16 Rodrigo Alsina (2009), entre outros, recordava como, dentro da mais aguda crítica à manipulação 
jornalística, existe em estado latente a esperança pela transparência. Se o jornalismo é tendencioso, isso 
significa que haveria uma forma de não o ser e, portanto, um tal discurso neutro que fosse o espelho 
mesmo da real. Portanto, acusar a parcialidade do discurso jornalístico é o mesmo que confirmar a crença 
na existência de um suposto discurso imparcial. E a expectativa de que um dia e em algum lugar o 
jornalismo seja esse discurso. No fim, convivem intactas as expectativas de que o jornalismo seja neutro 
e seja o espelho fiel da sociedade. O que é, se pensarmos bem, uma ótima contradição. Afinal, a última 
coisa que um espelho pode ser é transparente. Se a água do lago não for pelo menos um pouco opaca, 
como poderá o Narciso ver o seu belo rosto?  
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significadora do leitor, sua vontade férrea de preencher qualquer vazio com significado e 

de chamar qualquer pingo de letra. Assim, quando é o caso de uma modalidade discursiva 

socialmente legitimada para dar conta da “realidade como ela é”, então só sua 

incompletude, só sua parcialidade e imperfeição, garantem que ela será a “realidade como 

ela é” para qualquer pessoa e não apenas para quem a produz. Afinal, pensemos por um 

instante no oposto: suponhamos que o discurso jornalístico fosse de fato capaz do que se 

propõe. Suponhamos que ele pudesse captar a realidade tal como ela é, de forma objetiva, 

neutra, imparcial. Então o que teríamos? Teríamos provavelmente um texto idêntico à 

realidade daquele indivíduo que o escreveu. Seu significado seria tão pessoal, tão 

particular, que só faria sentido para quem o produziu, porque seria o espelho exato da 

realidade vivenciada pelo autor. Teríamos a epifania paradoxal do ultra-relativismo: a 

realidade sem ponto de vista é o puro ponto de vista: intransferível, incomunicável, 

inabordável para qualquer um que não seja seu produtor. Um discurso realmente 

transparente e objetivo não pertenceria mais ao campo da comunicação humana, porque 

esta se perfaz nas intersecções, nas colaborações e na complementariedade de sentidos. 

De tal modo que nos vemos na necessidade de defender o contraditório: a opacidade do 

discurso jornalístico garante sua transparência, porque permite que pessoas distintas 

enxerguem nele suas próprias concepções de verdade.  

Que o discurso jornalístico é efeito e produtor de sentido, isso parece ficar claro 

a partir do já exposto. Agora, como ele pode ser ambos ao mesmo tempo, eis algo que 

nos desafia a mais reflexões. Esbarramos outra vez nos interessantes marcos formativos 

do jornalismo como discurso social: um discurso que informa é, necessariamente, um 

discurso que entrega algo a alguém e, mais uma vez, um discurso que não pretende autoria 

também não a cobra depois. Daí a facilidade com que os grupos sociais se apropriam do 

sentido jornalístico como se fosse seu próprio, como se tivesse partido deles mesmos e 

significasse o que eles querem significar. Um telespectador X é informado pelo telejornal 

sobre a prisão de um político importante. Logo depois, ele comenta com seus amigos: 

“Vocês viram que prenderam fulano? ” A manchete do jornal diário destaca que, devido 

à crise, a gasolina aumentou de preço nas capitais. O leitor Y comenta com a família: “A 

gasolina aumentou de novo. ” Usando a terminologia linguística, poderíamos chamar o 

que acontece nesses exemplos de apagamento dos marcadores de embreagem 

(SARFATI, 2010), ou seja, dos elementos dêiticos que indicariam as circunstâncias da 

enunciação. Por marcadores de embreagem, entende-se:  
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Os marcadores de embreagem, identificados por Benveniste como 
vestígios da dêixis (demonstração), servem para esquadrinhar o ato de 
enunciação, para situá-lo em relação a seu conteúdo e a seu locutor. 
Eles configuram simbolicamente a atualização da fala, situando-a, a 
cada ocasião, no que diz respeito ao eu-aqui-agora do locutor 
(SARFATI, 2010, 28). 

E por elementos dêiticos queremos dizer as palavras, expressões e traços 

discursivos capazes de situar o enunciado na boca de um enunciador, num lugar e num 

momento de enunciação. Em palavras mais simples, o que acontece é o seguinte: 

trocamos com facilidade a frase “O jornal disse que fulano foi preso” por simplesmente 

“Fulano foi preso” porque estamos acostumados a, no caso do discurso jornalístico, 

desconsiderar o eu-aqui-agora do intermediário (como já dito antes na reflexão sobre a 

polifonia jornalística). O sentido produzido pelo jornal tende a se expandir socialmente 

através de um processo de esquecimento de seu produtor, ou de atualização dêitica: de 

“Ele disse” passamos ao “Diz-se”, como se o acontecimento falasse por si mesmo ou, o 

que é mais acurado, como se o discurso jornalístico fosse senso comum. O eu-aqui-agora 

que serve de referência à informação é inespecífico, refere-se ao ente social, e a condição 

de testemunha do jornalista logo escorrega para o leitor. Descaracteriza-se o caráter 

produzido do sentido jornalístico, ou, mais precisamente, o caráter produzido se desprega 

do produtor e passa para o contexto de produção. Não é o jornal quem diz. Ele mostra, 

como em “Mostrou no jornal ontem que...”. E mostrar, nesse caso, é o oposto de produzir; 

afinal, mostramos o que já está pronto. É justamente nesse descolamento entre sentido 

produzido e produtor de sentido que se completa o sentido social. Uma vez que o sentido 

produzido pelo jornal é socialmente compreendido como um bem público –então de 

produção pública – logo ele se torna novamente um acontecimento interessante para o 

jornalista. A notícia do acontecimento vira acontecimento noticiável, num processo de 

circularidade que consegue fazer do discurso, ao mesmo tempo, produtor e efeito de 

sentido. Sodré diria:  

De tal modo, o discurso não é meramente informativo, mas também 
autoconfirmativo, gerador de uma circularidade capaz de modificar os 
fatos que são objeto da informação. O discurso da informação pública 
torna-se, em consequência, operativo e performativo, ampliando a 
circularidade: a enunciação faz o que o enunciado diz. Dá-se, assim, a 
profecia autorrealizada, ou seja, uma suposição ou predição que, só pela 
única razão de ter sido feita, converte em realidade o fato suposto, 
esperado ou profetizado e, desta maneira, confirma a sua própria 
“objetividade” ( SODRÉ, 2009, 39) 
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Ora, o efeito circular do discurso jornalístico só se perfaz no trato social, no 

dialogismo que lhe é característico, não podendo ser considerado um traço exclusivo do 

texto em si, mas também do seu uso. Sodré nos sugere, portanto, que a circularidade e a 

objetividade seriam eixos do mesmo processo: o discurso jornalístico se torna, aos olhos 

do público, objetivo porque o próprio público continuamente o despe de seus marcos de 

embreagem e reveste de referências genéricas para o eu-aqui-agora. É o público que na 

verdade se esquece de mencionar que “o jornalista disse...”. Disso se depreende a questão 

muito debatida sobre como, por exemplo, a simples expressão “acusado de matar”, 

quando numa notícia de jornal, transforma-se num decreto público de julgamento, culpa 

e execução que vai destruir a vida do acusado, influenciar diretamente em seu julgamento, 

temperar a opinião pública sobre ele e alimentar a próxima edição do jornal. É assim que 

o discurso jornalístico engole o próprio rabo, como o mítico uróboro.  

Finalmente, a última especificidade do discurso jornalístico apontada por Benetti 

seria: elaborado segundo condições de produção e rotinas particulares. De maneira 

resumida, o discurso jornalístico se submete a certas imposições diretamente relacionadas 

a como os jornalistas se organizam para realizar aquilo que lhes é socialmente 

demandado. Duas imposições se destacam: a) a necessidade de um fluxo contínuo de 

texto que acompanhe e organize o passar do tempo; b) a impossibilidade material e 

humana de informar todas as coisas que acontecem. O discurso jornalístico impressiona-

se profundamente pela necessidade de informar tudo o tempo todo e por sua virtual 

incapacidade de fazê-lo. Isso resulta em um discurso esquemático, repleto de padrões e 

rotinas, e temperado por regimes de economia produtiva. Os estudos das rotinas 

produtivas (ou newsmaking) comparam a produção social do discurso jornalístico a uma 

indústria, submetida como tal a pressões de prazo, matéria-prima, procura e oferta, etc. 

Mas também poderíamos (como já vimos) mudar a analogia e ver as rotinas produtivas 

como rituais e o discurso jornalístico como altamente ritualizado. De uma forma ou de 

outra, temos o seguinte: exatamente nas condições e rotinas de produção do discurso 

jornalístico que ele mais se encaixa nas estruturas simbólicas e míticas da sociedade que 

o sustenta.  



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 AS REVISTAS E SEUS MITOS: UM PANORAMA HISTÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

Em novembro de 1946, a revista norte-americana Life estampava em sua capa a 

imagem de uma garotinha, de tranças e olhos claros, lendo uma revista. A foto mostra a 

menina sentada contra um fundo neutro, olhando diretamente para o observador, e 

segurando aberta à sua frente a primeira edição da Life. Com esse jogo metalinguístico – 

uma leitora que observa o leitor a partir da capa da revista que ambos leem – marcava-se 

a edição comemorativa de uma década17 de publicação semanal de um dos maiores 

sucessos editoriais da história das revistas. Era, ao mesmo tempo, uma representação do 

público – brancos norte-americanos de classe média e alta – e da própria Life: a menina 

da foto parece ter dez anos. Ao invés de ler a revista em suas mãos, ela olha 

sugestivamente para o leitor. De certa forma, a foto da garota com sua revista, ou da 

revista-garota que observa seu leitor, ilustra a proposta do primeiro editorial, de 1936, 

quando o fundador Henry R. Luce estabeleceu publicamente a missão da Life: Assim, ver 

e ser mostrado é agora a vontade e a nova expectativa de metade da humanidade. Ver, e 

mostrar, é agora a missão da Life18. Assentava-se nessa missão o modelo de uma revista 

semanal centrada na fotografia, nas imagens marcantes de pessoas, lugares e 

acontecimentos.  

 A revista Life viveria ainda mais de duas décadas antes de lançar sua última capa: 

uma edição especial de fim de ano, com o título em letras brancas e uma montagem de 

palavras em vermelho sobre um fundo preto. Curioso fim: na derradeira capa da revista 

das grandes imagens, ao invés de fotos, palavras. Quando encerrou a publicação semanal 

(ela continuaria como suplemento e publicação mensal) em dezembro de 1972, a Life 

ainda vendia aproximadamente 5 milhões de exemplares (SCALZO, 2014), uma cifra que 

nenhuma revista brasileira, viva ou morta, jamais alcançou. Entretanto, nas palavras do 

jornalista Harold Hayes, a revista não poderia mais existir porque seu mito havia se 

extinguido. O mito que a tornava não apenas um produto rentável, mas um objeto cultural 

necessário, uma parte integrante da vida dos norte-americanos. Extinto o mito, nada mais 

sustentava a velha Life.  

                                                           
17 A Revista Life teve uma fase anterior, de 1883 até 1936, quando era uma publicação de generalidades, 
caricaturas e informações sobre teatro e artes. Em 1936, a Life ressurge dentro do padrão de News 

Magazine.  
18 Thus to see and to be shown, is now the will and the new expectancy of half mankind. Too see, and to 

show, is now the mission undertaken by Life 
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Mas o que é esse mito do qual nos fala o jornalista? O que é isso que justificaria 

ou exigiria a existência de uma Life? Parte da possível resposta está no próprio editorial 

de Henry R. Luce, já citado acima. O empresário norte-americano, também responsável 

pela criação da Time e da Fortune, declarava o desejo de “metade da humanidade” de ver 

e ser vista; de testemunhar eventos ao redor do mundo, de ver para se maravilhar, mas 

também para se instruir. A íntegra do texto discorre assim:  

Ver a vida, ver o mundo; ser testemunha ocular de grandes eventos; 

assistir as faces dos pobres e os gestos dos orgulhosos; ver coisas 

estranhas – máquinas, exércitos, multidões, sombras na selva e sobre 

a lua; ver o trabalho dos homens – suas pinturas, torres e descobertas; 

ver coisas a milhares de milhas distantes, coisas escondidas atrás de 

paredes e dentro de quartos, coisas perigosas de se encontrar; as 

mulheres que os homens amaram e muitas crianças; ver e ter prazer 

em ver, ver e se assombrar, ver e ser instruído... Assim, ver e ser 

mostrado é agora a vontade e a nova expectativa de metade da 

humanidade. Ver, e mostrar, é agora a missão da Life19(LIFE 
MAGAZINE, 1936). 

 A missão da Life, portanto, a situa como participante de uma história ampla: a 

história de um mundo em ebulição, palco de grandes eventos e de coisas estranhas, repleto 

de perigos e maravilhas, e dentro do qual a ação privilegiada é “ver”, “olhar”, 

“testemunhar”. O verbo “to eyewitness”, que encarna tão bem esse agir pelo olhar, 

encontra paralelo em português apenas no seu substantivo correspondente: ser a 

testemunha-ocular dos fatos. Uma testemunha-ocular é mais do que um observador 

passivo, ela participa por presença –ela esteve lá e, portanto, é parte do que aconteceu. 

Assim, revista e leitor se inserem na História, colocam-se dentro da narrativa de seu 

tempo, assumem-se parte de uma coisa maior e dinâmica; não como personagens 

secundários, senão como protagonistas que realizam a ação fundamental de sua época: 

ver. Num momento histórico em que a fotografia se desenvolve, as formas midiáticas de 

comunicação assumem um papel cada vez mais importante na reverberação dos símbolos 

                                                           
19 To see life; to see the world; to eyewitness great events; to watch the faces of the poor and the 

gestures of the proud; to see strange things — machines, armies, multitudes, shadows in the 

jungle and on the moon; to see man’s work — his paintings, towers and discoveries; to see things 

thousands of miles away, things hidden behind walls and within rooms, things dangerous to 

come to; the women men love and many children; to see and to take pleasure in seeing; to see 

and be amazed; to see and be instructed…. Thus to see and to be shown, is now the will and new 

expectancy of half mankind. Too see, and to show, is now the mission undertaken by Life 
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sociais, e os laços sociais mais proeminentes deixam de ser os imediatos e passam a se 

ampliar na urbanidade, eis um possível mito justificador da vida, e da Life.  

Essa, contudo, seria uma explicação apenas parcial. Porque na polifonia de vozes 

e ruídos que compõem a publicação jornalística, nem sempre a que fala em próprio nome 

é a que diz mais profundamente. Afinal, como já diria Eco (1986), qualquer texto diz 

muito naquilo que deliberadamente não está escrito, principalmente quando esse texto é 

um produto cultural confeccionado por uns e destinado a outros, bancado por uns e 

consumido por outros. Tal qual o jogo metalinguístico da menina na capa da Life, o mito 

de uma revista é tanto a estória que ela narra quanto a que ela protagoniza, tanto a história 

que ela observa quanto a história que a observa de volta. Ao longo do tempo, as revistas 

sustentaram e se sustentaram em mitos; elas construíram imagens de si mesmas e se 

colocaram ativa e personificadamente na vida das sociedades: como narradoras e 

heroínas, como observadoras do mundo e como mundo observado.  

Assim, para recontar aqui a história das revistas no Brasil, tarefa já realizada 

melhor e com mais profundidade por diversos autores20, optamos por estabelecer o mito 

como eixo e fio condutor da reflexão. O objetivo desse capítulo não é, portanto, detalhar 

de forma exaustiva o desenvolvimento histórico das revistas ou da imprensa, mas refletir 

e buscar encontrar, quando possível, as imagens narradas que uniram revistas e 

sociedades, especificamente as sociedades brasileiras, ao longo do tempo.  

 

                                                           
20 Para a história mais detalhada e cronológica das revistas no Brasil, ver De Luca (2011), Martins e De 
Luca (2012), Scalzo (2014), Sodré (1999), Baptista e Abreu, (2007), Tavares e Schwaab (20013), Groth 
(2011), Bahia (1990) 
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 Figura 3-  Capa da Revista Life, edição de seu décimo aniversário, de 1946 

  

 Fonte: http://time.com/3878450/life-magazine-10-iconic-covers-from-the-famed-weekly/ 
  

 

6. As primeiras revistas 
 

 As primeiras revistas surgiram no século XVII, na Alemanha, França e Inglaterra. 

Para Scalzo, a pioneira foi a alemã Erbauliche Monaths-Unterredungen, de 1663. Mas a 

questão suscita debates. Groth sugere o Journal des Sçavans, publicado em 1665 por um 

funcionário público do alto escalão francês, como verdadeira estreia das revistas. Já 

Alfred Jericke fala do Das Aller edelste Nass der ganzen Welt, também de 1663, e Menz 

se refere à Gesprächspiele,1644, e ao Prager Husitgenglock, de 1618 (GROTH, 2011). 

A indecisão dos pesquisadores sobre quando debutam as revistas se deve ao fato de que, 

em sua fase embrionária, a imprensa europeia ainda ensaiava distinções técnicas e 

conceituais entre jornal, revista e livro.  

Desde que Gutemberg imprimiu a Bíblia, em 1455, a produção impressa europeia 

floresceu e se proliferou de maneira mais ou menos intuitiva. Por um lado, num aparente 

retrocesso, as obras perderam muito da graça artística alcançada nas mãos dos monges 

copistas, para apresentar uma estética sisuda, uniforme, com colunas massivas de texto, 

ainda limitadas pela própria inexperiência com a nova tecnologia. Por outro, a facilidade 
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técnica de produção permitiu que o texto impresso paulatinamente ocupasse espaços, 

funções e serviços antes impraticáveis. Se as obras se uniformizaram em sua aparência 

(mas, reforçamos, apenas no início), elas foram rapidamente se diferenciando em seus 

objetivos.  

 Hoje é mais simples distinguir livros, jornais e revistas, porque cada um significa 

coisas diferentes, e representa espectros sociais, históricos e simbólicos distintos. Nós nos 

acostumamos a diferenciar Literatura do Jornalismo, Ficção da Notícia, Entretenimento 

de Hard News (embora a diferenciação seja muito mais conceitual que prática e as 

fronteiras se misturem com frequência). No início, contudo, mesmo essas distinções ainda 

engatinhavam. Groth registra, por exemplo, que o debate acadêmico alemão esbarrou no 

problema de saber se as primeiras revistas não eram apenas livros que continham 

“coletâneas de conteúdo uniforme”. Basta retomar alguns nomes de publicações já citadas 

para perceber a dificuldade: Erbauliche Monaths-Unterredungen, que significa 

Edificantes Discussões Mensais e era um conjunto de artigos e hinos religiosos; Das Aller 

edelste Nass der ganzen Welt, ou Tudo que há de mais nobre para se beber no mundo; 

ou ainda o inglês Mercurius Libratius or Faithfull Account of all Books and Pamphlets, 

de 1680, cuja alternativa inglesa do nome se refere a uma fidedigna descrição de todos os 

livros e panfletos, e a latina a uma biblioteca. Essas publicações, porém, já prenunciam 

os três aspectos que, para Groth, compõem a raiz ancestral das revistas: 1) a periodicidade, 

2) a existência de um público consumidor específico, 3) a tensão entre pluralidade e 

profundidade dos temas. São essas as características que a princípio distinguiriam uma 

revista de uma simples coletânea de textos, e que também ensaiaram o corte técnico que 

as separaria dos livros:  

 [...] o caráter fragmentado e periódico das revistas é seu traço recorrente, 
imutável nas variações geográficas e temporais onde o gênero floresceu, 
resultando sempre em publicações datadas, por isso mesmo de forte conteúdo 
documental (MARTINS, 2001, pág.46 apud TAVARES & SCHWAAB, 2013, 
pág.21).  

 

A prensa de Gutemberg permitiu que as publicações impressas se produzissem em 

maior escala, mais facilmente e em períodos menores. Mais que uma diversificação 

quantitativa e qualitativa, temos uma nova possibilidade de relação com o tempo. O 

produto pronto que era o livro, produzido unitariamente e entendido como uma obra 

completa em si, distanciou-se daquelas novas produções cuja inteireza, ou cujo caráter de 
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obra, não residia na unidade, mas na continuidade. Quem falasse da Journal de Sçavans 

ou da Erbauliche Monaths-Unterredungen não se referia mais ao objeto em si, a uma 

única edição de papeis envoltos numa capa, mas a uma espécie de identidade escrita no 

tempo cíclico21. O aspecto periódico da imprensa será trabalhado com mais paciência 

num capítulo posterior; por enquanto, convém apenas sugerir que o advento de uma 

publicação periódica implicaria, necessariamente, em grupos dispostos a produzi-la 

periodicamente e em grupos dispostos a recebê-la também periodicamente. Em outras 

palavras, a revista surge porque homens a fazem, a leem e consideram importante que ela 

seja como é. Quem são esses homens que escrevem e leem as revistas a partir do século 

XVII? E por que eles fazem isso? 

A impressão do Le Mercure Galant, em 1672, pode servir de primeiro indício: 

essa publicação francesa já apresentava textos noticiosos curtos, poesias escritas 

especificamente para a imprensa, piadas de salão e uma espécie de cobertura da moda 

parisiense. Ela se aproximava mais do conceito moderno de revista. Trazia no nome a 

referência à Mercúrio, deus romano, prática comum a outras publicações anteriores 

(como a já citada Mercurius Libratus). Mercúrio era uma divindade com função dupla: 

entre os deuses, mensageiro, e entre os homens, patrono do comércio. Contraparte latina 

do Hermes grego, ele se responsabilizava tanto pela comunicação (divina e humana) 

quanto pela troca de mercadorias. Bulfinch (2002) recorda que Hermes também presidia 

a ladroagem e foi o inventor da lira. Era regra na mitologia greco-romana que os deuses 

acumulassem funções, mas essa dupla tarefa de Mercúrio ganha uma ressignificação 

importante quando seu nome passa a encabeçar os impressos do século XVII. 

Comerciantes ou mensageiros da verdade? A dicotomia de Hermes ecoará para sempre 

no dilema dos jornalistas. E, não por menos, o surgimento da imprensa é um dos 

elementos constituidores da ascensão da burguesia mercante ao poder na Europa, e do 

início de seu esforço intelectual para transformar sua forma de ver o mundo na expressão 

da Verdade.  

                                                           
21 Nesse sentido, as revistas encontravam paralelo mais evidente com outra forma impressa comum no 
período e mesmo antes dele: os almanaques. Produzidos pelo menos desde o século XV (LeGoff, 1993 
apud TRIZOTTI, 2008), eles eram compilações anuais de assuntos diversos, principalmente relacionados 
ao calendário, fases da lua, clima e festas religiosas. No Brasil, os almanaques tiveram papel importante 
em fase posterior, sendo produzidos por empresas para conquistar os clientes. Tornaram-se famosos os 
almanaques de farmácia do século XIX.  
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Segundo Scalzo, só em 1704 o termo revista – ou magazine – começa a ser usado. 

A inglesa Gentleman’s Magazine22, de 1731, dá o tom do que seriam as publicações daí 

por diante, constituindo-se num marco 

definitivo para a formação do conceito. A 

palavra magazine, que é revista em inglês 

e francês, remete às lojas de produtos 

sortidos, dispostos em prateleiras 

abertas, variações dos mercadinhos e 

precursoras dos supermercados.  

Ali (2009, apud Tavares & 

Schwaab, 2013, pág.66) resgata no árabe 

o termo original makhazin, ou maāzin, 

plural de mazan, que pode significar 

depósito ou armazém. Já no português, 

italiano e espanhol, prevalecem 

variações do termo revista, do verbo 

revistar, ou olhar novamente, examinar, 

checar, rever com algum critério. 

Reflete-se em ambos os termos o caráter 

varejista de “caleidoscópio” com que as 

revistas procuraram ordenar seus textos, 

bem como sua relação visceral com o comércio. E também com um tipo muito especial 

de abordagem do conhecimento. Se o capitalismo mercantilista e a burguesia forneceram 

o substrato material e social para o surgimento das revistas e jornais, outro é o elemento 

a partir do qual se extrai o mito que os sustentaria. A primeira mitologia burguesa, sua 

primeira narrativa holística e simbólica do mundo, ficou conhecida como Iluminismo. 

Assim, os homens que fazem e leem as revistas no século XVII são decididamente 

burgueses – mas também projetam em si o protótipo do que seria o homem iluminista, ou 

                                                           
22 A primeira edição da Gentleman’s Magazine, de janeiro de 1731 (Figura 2), apresentava conteúdo 
curioso: Uma revisão dos ensaios e controvérsias dos ministros da Rainha Elizabeth, incluindo subtemas 
como Liberdade de Imprensa, Criticismo, e prostitutas; O poema Ode ao Ano Novo, de Colly Ciber, com 
comentários; Ocorrências domésticas, nascimentos, óbitos e casamentos em Londres; Os efeitos 
melancólicos da credulidade em Bruxaria; Tabela de preços de bens e produtos, e levantamento de 
falências; Assuntos internacionais; observações sobre Jardinagem e as feiras do mês.  

Figura 4 - Gentleman's Magazine, de 1731. 

 

Fonte: https://bluesci.wordpress.com/2011/10/03/history-
science-in-print/ 
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seja, o homem racional, europeu, público e leigo. E desses adjetivos, gostaríamos de nos 

demorar um momento nos dois últimos.   

 

7. Público, Público Leigo, Público alvo  
  

Koselleck (1999) afirma que o Iluminismo surge a partir do Absolutismo francês, 

primeiro como uma “consequência interna” e depois como a mola propulsora de sua 

decadência. Ocorre um lento deslocamento de sentidos e de personagens na narrativa 

histórica quando a burguesia, antes defensora do absolutismo, começa a se contrapor a 

ele, transitando do papel de súdito para o de cidadão. O heroico cidadão, que toca fogo 

na Bastilha e corta a cabeça do rei, é o sucessor direto do súdito, que, em nome da unidade 

e contra a violência religiosa, ergueu Versalhes e coroou a cabeça do rei:  

O iluminismo floresceu justamente na França, o primeiro país que superou de 
maneira resoluta as guerras internas religiosas mediante a adoção do sistema 
absolutista. O abuso de poder por Luís XIV acelerou o movimento iluminista, 
em que o súdito se descobre cidadão. Cidadão que, na França, irá derrubar os 
bastiões da dominação absolutista. (KOSELLECK, 1999, pág.20). 

  

Assim, o absolutismo teria sido primeiro uma solução para os confrontos 

religiosos do século XVI. Diante da violência com que a Igreja Católica e as novas 

vertentes protestantes lidavam com suas fissuras políticas e dogmáticas, a ascensão de um 

poder centralizado e soberano acenou como retorno ao equilíbrio. Para Koselleck, mais 

do que um esforço estratégico da burguesia para organizar o sistema econômico europeu 

e lançar navios aos Novos Mundos, o Absolutismo seria primariamente uma medida 

contra a guerra civil. Diante das igrejas que se digladiavam para definir quem era a 

verdadeira voz de Deus na Terra, o rei absolutista surgia para simplificar a questão: ele 

tinha o aval da religião e o apoio da burguesia para condensar em si todos os poderes e 

todas as decisões. Ele era a voz unívoca de Deus. Mas isso implicaria também numa 

distinção inesperada entre poder e moral: se o rei era absoluto, respondendo portanto 

somente a Deus, suas decisões não necessitavam estar sob o julgo da moral humana. Em 

outras palavras, o rei podia fazer o que quisesse sem dar satisfações aos súditos; esse era 

o preço a ser pago para amenizar a tensão religiosa e formatar os Estados Modernos. A 

contrapartida disso é que os súditos, privados de todo poder e decisão, ganharam, em 

troca, um espaço íntimo de crítica. Se a decisão do rei podia infringir a moral dos súditos, 
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os mesmos que generosamente o colocaram na posição de decidir, isso significava que a 

opinião do súdito podia divergir da decisão do rei, ainda que subterraneamente, oculta no 

íntimo de cada súdito. O rei não era mais uma figura divina como foi em outras 

circunstâncias históricas: era a voz de Deus, sim, mas uma voz outorgada, vicária. Aqui, 

ele era uma figura estrategicamente divinizada em um contexto de rachadura das colunas 

da própria religião. Koselleck reconhece nessa mudança, nessa formação de um nicho 

privado, individual e íntimo, que era capaz de alcovitar a moral própria à revelia das 

decisões do rei, o ponto de partida do iluminismo:  

Aqui está, como mais tarde se verá, o ponto de partida específico do 
Iluminismo. O Iluminismo propagou-se numa brecha que o Estado absolutista 
abriu para pôr fim à guerra civil. A necessidade de estabelecer uma paz 
duradoura incita o Estado a conceder ao indivíduo um foro interior que afeta 
pouco a decisão soberana, mas que se torna indispensável. (KOSELLECK, 
1999, p.38). 

 O súdito burguês obedece ao soberano, mas desenvolve a ideia de que possui uma 

consciência própria, não ligada à política e nem necessariamente pública. No contexto do 

conflito religioso, o poder absoluto faz sentido e a consciência moral do súdito se cala; 

mas à medida que o Estado se fortalece e se estabiliza, entender a vontade do rei como 

mandamento moral para todos os homens fica cada vez mais difícil. Koselleck afirma que 

a burguesia começa a formar grupos, sociedades e clubes para exercitar esse novo tipo de 

atividade surgida do desatrelar entre poder e consciência: a opinião privada. Habermas 

(2003) situa a formação da esfera pública burguesa no final do século XVIII, mas localiza 

suas origens já no século XVII, a partir do mesmo procedimento. É então que a burguesia 

forma comunidades, inicialmente apolíticas, que possuem assuntos comuns, e que se 

consideram capazes de desenvolvê-los à revelia do poder divino ou estatal. Dentre esses 

assuntos estão a arte, a literatura, visões religiosas pouco ortodoxas e, principalmente, a 

jovem ciência da razão. Koselleck trabalha especificamente com as lojas maçônicas, mas 

o conceito pode ser estendido para os clubes de letrados, as sociedades artísticas e 

intelectuais. 

  É no seio dos clubes de leitura e das sociedades de sábios, das comunidades 

burguesas surgidas a despeito do poder estatal, que paulatinamente o privado se gesta em 

público, e a opinião individual desemboca no coro da opinião pública. Os indivíduos, 

tornados assim por uma secção cognitiva entre poder e desejo, passam a expressar suas 

ideias uns aos outros, e a se reunir em torno de ideias semelhantes. Nasce aí a primeira 

possibilidade moderna de um público leitor. Os primeiros jornais e revistas são 
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publicados por e para esses grupos pequenos e restritos. Basta lembrar que, segundo Groth 

(2011), os jornais alemães do século XVII tinham uma tiragem máxima de 150 a 200 

exemplares e que, até o fim do século XVIII, a imprensa trabalhava com um teto de 2 mil 

exemplares.  

A possibilidade disto lhe foi dada primeiramente na dimensão puramente 
intelectual pelo iluminismo: o jornal (a revista) instituiu para si com a sua 
publicidade um público por meio das suas críticas literárias, ou seja, lá onde o 
comentário lhe era permitido, e com isso reuniu os pensadores pelo menos em 
um campo de interesses. Em 1760, Gottsched escreveu: ‘Em Berlim 
denomina-se a coisa agora de público’ (GROTH, 2011, pág.315). 

 

Diferentemente do que ocorria nos monastérios e faculdades medievais, ali se 

desenvolvia uma concepção distinta de conhecimento, pautada numa concepção também 

distinta de humanidade. Não mais visto como dádiva divina que devia ser protegida e 

imitada, o conhecimento passou a ser compreendido como fruto do pensamento humano 

racional e, portanto, passível de ser acessado por qualquer ser humano. Isso significa, 

basicamente, que esses grupos burgueses tinham o interesse de expandir seus ideais, e 

não de resguardá-los, como fariam os monges e os sábios antes deles. Poderíamos dizer, 

a título de imagem, que o público leitor formado pelos monges e seus livros era voltado 

para dentro, enquanto o público leitor formado pelos burgueses e seus periódicos era 

voltado para fora.23 Para o desenvolvimento das revistas, essa mudança histórica revela 

importância seminal, só igualada a um outro advento histórico de grandes proporções que 

acontecia mais ou menos na mesma época: a colonização do Novo Mundo. São os 

desafios e possibilidades desses dois contextos que lentamente forjam na narrativa 

burguesa um conceito contraditório de universalidade.  

                                                           
23 No romance O Nome da Rosa, Umberto Eco representa o embate entre formas distintas de 

lidar com o conhecimento. De um lado, tem-se o frade Willian de Baskerville que, na falta de melhor 
palavra, era um cientista; chamado para solucionar misteriosas mortes numa abadia medieval, ele 
investiga com técnicas semióticas semelhantes às dos famosos detetives ingleses da ficção (o nome 
Baskerville remete a Sherlock Holmes). Do outro, tem-se o corpo religioso local que resiste em oferecer 
informação, proíbe a entrada nas bibliotecas, e é avesso à interrogatórios. Tamanho é seu cuidado com o 
conhecimento que eles envenenam as bordas das folhas dos livros proibidos, causando a morte daqueles 
que ousaram infringir as regras de leitura da abadia. Na imagem de livros envenenados, Eco sintetiza o 
conceito medieval de conhecimento como algo a ser guardado para poucos. E na imagem de um monge-
detetive, ele metaforiza a ideia do herói racional que, através da observação sistemática, lança luz às 
trevas do resguardo e do segredo.  
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A civilização europeia iluminista passou a se entender como ápice de um percurso 

linear crescente de desenvolvimento apenas quando os europeus intensificaram seu 

contato com outras partes do mundo. O universalismo iluminista, assim, esbarrava numa 

compreensão esquizofrênica da ideia de universo -  era ao mesmo tempo segregacionista 

e abrangente - porque surgiu num contexto em que o universo estava aparentemente 

conhecido, mas se desenvolveu noutro, em que os europeus passaram a descobrir 

universos estranhos em todo canto. Destarte o universalismo iluminista se assentar na 

contradição de entender que qualquer homem é naturalmente capaz de conhecer qualquer 

coisa, mas todo conhecimento adquirido fora dos trâmites do iluminismo é bárbaro e 

ilegítimo. Em sua configuração prática, esse pensamento gera substrato para o processo 

civilizatório, como já nos ensina Elias (2011); porquanto o Outro, o diferente, não seja 

civilizado mas seja humano, e por isso passível de civilização, o homem iluminista se 

entrega à missão épica de civilizar. Assim, mais do que um público leitor restrito 

composto pelos seus pares, esse homem engendra a imagem de um público leigo, um 

público que não sabe, mas que pode (e, nos casos de choque civilizacional, deve) saber. 

Não fosse essa concepção, a prensa de Gutemberg perderia muito de seu sentido; ela 

estaria restrita à necessidade econômica de maior produção. Contudo há na própria ideia 

da imprensa uma intenção universalizante que não é apenas comercial – tanto que o 

primeiro livro a ser publicado é uma Bíblia.  

A configuração do público leigo é extremamente importante porque transforma o 

conhecimento em algo não sacralizado, ou seja, em algo laico e, portanto, acessível. Essa 

concepção ainda não alcança o Outro civilizacional que as grandes navegações trouxeram 

em seu bojo; o índio, o negro, o hindu, o japonês. Mas alcança a grande massa de europeus 

incultos e iletrados (principalmente burgueses incultos e iletrados) que não faziam parte 

dos seletos grupos da burguesia culta. Agora, se o conhecimento laico é acessível também 

a esses estamentos da sociedade, não significa que ele seja prontamente assimilável. Há 

na ideia de público-leigo tanto uma concepção de leitor acessível quanto uma 

compreensão de conhecimento assimilável; ou seja, o público-leigo não é parte do 

público-leitor burguês formado por leitores e autores, devendo portanto ser ensinado. O 

público leigo está lá fora, fora dos círculos íntimos da opinião burguesa, e precisa ser 

alcançado. Mas isso será feito menos como catequese, diferindo-se essencialmente do 

conhecimento religioso, e mais como pedagogia. Para atender a essa demanda por 

universalização, o conhecimento e a linguagem contidos nas revistas devem ser 
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retrabalhados, o que significa que as formas de contar sobre o mundo ganham novas 

roupagens. Por tantos séculos, a escrita dos livros se pautou num esforço paciente de 

codificação e distanciamento – os copistas se esmeravam não pela clareza de seus textos, 

mas pela capacidade de criar imagens, metáforas, labirintos semânticos, e, claro, de 

escrever em idiomas canônicos, estranhos ao falar do povo. Essa nova perspectiva de 

conhecimento, por outro lado, almejava a decodificação, a clarificação, a publicação. 

Então que surge, junto com as revistas e jornais, o conceito de informação. Benjamim já 

apontava para o surgimento da informação num contraponto à narrativa épica (embora 

ele localize sua origem num período muito posterior ao que nós estamos sugerindo):  

A informação, porém, coloca a exigência de pronta verificabilidade. O que 
nela adquire primazia é o fato de ser ‘inteligível por si mesma’. 
Frequentemente ela não é mais exata do que fora a notícia de séculos 
precedentes. Mas ao passo que esta gostava de recorrer ao milagre, é 
indispensável à informação que soe plausível (BENJAMIN, 1982, pág.60). 

A informação é uma parcela de conhecimento “inteligível por si mesmo”, ou seja, 

ela oferece ao leitor a sensação de que pode compreender o mundo se pode entender o 

texto, porque o texto configurado como informação nos ensinaria a verdade prescindindo 

da própria experiência. Para Benjamim, essa concepção de conhecimento difere do que 

seria a narrativa épica anterior porque cria uma abordagem solitária do mundo. Saber não 

é mais compartilhar, nem construir a memória em que se está mergulhado junto dos outros 

que contam e escutam, mas é ler num pedaço de papel uma exegese de sabedoria 

prontamente aplicável. O público leitor inicial da burguesia pertenceu a uma comunidade 

de leitores: em seus clubes e sociedades, lia-se em voz alta, conhecia-se os autores dos 

textos, e debatia-se seu conteúdo e suas autorias. As tiragens de 100 ou 150 exemplares 

iam cair em mãos conhecidas, e depois se difundiam pela boca dos iguais. Mas eles não 

poderiam manter essa comunidade de leitores se desejavam expandir sua verdade para o 

resto do mundo. Então, na medida que a burguesia empreende sua missão civilizadora, 

pautada no universalismo iluminista, o público leitor ultrapassa sua comunidade original, 

e passa a ser visto como um ente estranho, que deve ser acessado e ensinado. Ou, pelo 

menos, passa a ser visto como parte de uma comunidade exterior a ele, cujos limites 

artificiais são impostos de fora para dentro: o público alvo. Por público alvo entende-se 

uma parcela de público leigo delimitada arbitrariamente por aqueles que faziam os jornais 

e as revistas segundo seus interesses e suas formas de medida. À cultura comunitária, 

local e íntima, a imprensa contrapõe outra, que se quer universal e se diz pautada em 

identidades formatadas pelos próprios autores dos textos impressos. Assim, em resumo, 



145 
 

à medida que o público leitor se torna público leigo, o conhecimento se traduz em 

informação e a relação entre autor e leitor passa da discussão entre pares para a pedagogia, 

e à medida que o público leigo se torna público alvo, a prática de leitura se afasta da 

prática de autoria, e o leitor passa a ser consumidor. Para Benjamin, o advento da 

informação marcava mais um passo para a inevitável morte do narrador: “Se a arte de 

narrar rareou, então a difusão da informação teve nesse acontecimento uma participação 

decisiva.” (1985, pág.61). Contudo, estudos comunicacionais posteriores sugerem como 

a narrativa resiste e insiste no texto jornalístico, contrabalanceando e, às vezes, 

contrapondo-se abertamente à hegemonia da informação. Essa característica será ainda 

mais visível no jornalismo de revista que, um pouco diferente dos jornais, , adquiriu desde 

o início um caráter doutrinador, enciclopédico, pedagógico e moralizante. O herói mítico 

do iluminismo, o homem iluminista, é aquele que expande a luz para todos os rincões do 

mundo, e luta contra as trevas da ignorância, da diferença, da selvageria. Sua arma de 

escolha: a palavra impressa. Seu valoroso Rocinante: jornais e revistas. 

Vejamos um exemplo brasileiro.  Sodré recupera uma anedota edificante da obra 

Carta de Guia de Casados, de 1650, em que o português D. Francisco Manuel de Melo 

transfere para o contexto colonial o conceito medievo de conhecimento herético. A 

anedota segue assim:  

Confessava-se uma mulher honrada a um frade velho e rabugento; e, como 
começasse a dizer em latim a confissão, perguntou-lhe o confessor: - Sabeis 
latim? Disse-lhe: - Padre, criei-me em mosteiro. Tornou a perguntar: - Que 
estado tendes? Respondeu-lhe: - Casada. A que tornou: - Onde está vosso 
marido? – Na índia, meu padre (disse ela). Então, com agudez, repetiu o velho 
– Tende mão, filha: sabeis latim, criaste-vos em mosteiro, tendes marido na 
Índia. Ora, ide-vos embora e vinde cá outro dia, que vós é força que tragais 
muito que dizer, e eu estou hoje muito depressa (SODRÉ, 1999, nota de 
rodapé da página 18). 

  

 As mulheres não faziam parte dos grupos que deveriam ter acesso ao 

conhecimento. Para elas, ignorância seria uma virtude desejável, já que saber latim e ser 

independente eram caminhos inequívocos para o pecado. Da mesma forma, a ausência do 

marido, que está na Índia, dá à mulher casada uma autonomia perigosa, afastando-a da 

vigilância daquele que sabe mais e a quem ela deve obediência. Interessante contrastar 

essa anedota do século XVII com um prospecto de 1827 que esclarecia a proposta da 

revista O Espelho Diamantino, publicada no Rio de Janeiro após a independência:  
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Tendo as mulheres huma parte tão principal, nos nossos interesses, e negocios, 
necessario he que se lhes dê conta destes mesmos negocios, e dos principios 
que originão os deveres, e os acontecimentos, para que ellas fiquem à altura 
da civilisação e dos seus progressos, pois que pretender conservá-las em hum 
estado de preoccupação, e estupidez, pouco acima dos animaes domesticos, 
he huma empreza tão injusta como prejudicial ao bem da humanidade, e as 
nações que a tem ensayado, tem cahido no maior abrutecimento, e relaxação 
moral. Taes verdades tão antigas como a raça dos filhos de Eva, não são hoje 
desconhecidas por nação alguma da Europa, e lá as sciencias, as artes, e 
novidades estão ao alcance do bello sexo até em obras, aulas e periódicos 
privativos dellas, porém cá precisão, e mais de huma vez, serem ecoadas, logo 
que costumes caseiros, e que cheirão alguma coisa ao ranço dos mouros, 
entretido até a epoca da independencia pelo servilismo colonial, reinão ainda 
em quase todas as classes da sociedade (“Prospecto”. O Espelho Diamantino. 
Rio de Janeiro, s. d. [setembro de 1827], pág.2. In BERÇOT,2012) 

 
 
 Ao invés de considerar que uma mulher culta seria uma pecadora, como na 

anedota, o prospecto sugere que educá-las era caminho para tirar o Brasil do servilismo 

colonial e alçá-lo à civilização. Percebe-se como o conceito de conhecimento se desloca 

de algo a ser evitado para algo a ser universalizado, na mesma medida em que deixamos 

o livro em latim dos mosteiros e passamos aos prospectos periódicos da imprensa.  

Embora a revista fosse destinada ao público feminino, é interessante notar que sua 

apresentação se endereça aos homens e tenta convencê-los dos benefícios de ilustrar suas 

mulheres. Tais benefícios se relacionam tanto aos interesses particulares dos homens 

quanto a um certo interesse civilizacional; e aqui os princípios do progresso se desdobram 

numa visão comparativa entre nações (as mais e menos civilizadas) e num ideal 

teleológico de que as ações dos homens podem atrapalhar ou contribuir para o “bem da 

humanidade”.  

 Na anedota de 1650, a mulher culta reifica os mesmos receios que a metrópoles 

tinha para com sua colônia, ou seja, o receio de que o subalterno (a mulher ou o Brasil) 

adquira conhecimento e autonomia. É também a mesma questão enfrentada pela imprensa 

no limiar da mudança do conceito de conhecimento restrito aos mosteiros (como em O 

Nome da Rosa) para conhecimento acessível a todos os grupos, inclusive os subalternos. 

Já o prospecto do século XIX torna o cenário um pouco mais complexo. Ainda que 

defenda a mulher, o papel dela se torna talvez mais passivo e subalterno que na anedota: 

na primeira, a mulher é culta e age e, no segundo, tanto a cultura quanto a incultura 

feminina são responsabilidades do homem, que a conservou nesse estado de “estupidez” 

e agora precisa tirá-la dele.  
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Mas, mais que isso, o texto de 1827 é uma estrutura crivada de mediações, de 

tríades mentais, em que os elementos se concatenam numa linha crescente e teleológica. 

Podemos pensar na tríade leitor-revista-civilização ou na outra Brasil-mulher-civilização. 

Qualquer uma das duas mantém o seguinte desiderato: a partir da mudança do segmento 

é possível transformar o pequeno em grande. Civilizar a mulher, ou seja, o público-alvo 

da revista, é um caminho para que o Brasil se torne civilizado, aproximando-se do “futuro 

universal” (as nações europeias) e afastando-se do “passado local” (os mouros, o 

servilismo colonial). Da mesma maneira, esclarecer seu pequeno grupo de leitores é a 

forma com que a revista promove a civilização. Ela pretende o todo, mas mira nos 

segmentos.  

  

8. A dualidade como base do pensamento  
 

O Iluminismo se inicia como doutrina subterrânea; ele só se tornará hegemônico 

após denodado conflito, insistente sítio e não poucas derrotas. Seu antagonista era o 

absolutismo. Não por menos, o mito iluminista narra-se como um mito de confronto – a 

luta tenaz da luz contra a escuridão – e para que isso se tornasse mais palpável, seu 

adversário foi condensado e idealizado como uma grande força opressora, enquanto ele 

mesmo se desenhava como uma força libertadora, um herói destinado a insurgir contra o 

atavismo de seus contemporâneos. A luz se reforça na escuridão por contraste, e pouco a 

pouco tanto uma quanto a outra se fazem absolutas, perfeitamente opostas; assim o 

antagonismo dualista se torna fundamental para o pensamento iluminista e para sua 

época:  

A série de conceitos antagônicos que marca a literatura iluminista e de seus 
adversários – razão e revelação, liberdade e despotismo, natureza e 
civilização, comércio e guerra, moral e política, decadência e progresso, luz e 
escuridão – poderia prolongar-se a bel prazer, sem que os conceitos 
apresentados perdessem seu caráter distintivo, isto é, sem que jamais 
deixassem de incluir e ao mesmo tempo excluir conceitos contrários 
(KOSELLECK, 1999, pág.90)  

Essa face contrastante e beligerante do iluminismo se fortalece na medida em que 

a burguesia decide expandir seus assuntos privados para o espaço público. Como sugere 

Koselleck, as camadas burguesas desenvolveram um poder paralelo ao Estado, que 

começa no segredo do foro privado – nas lojas maçônicas, nas sociedades e clubes – mas 

que vai paulatinamente derrubando fronteiras e se contrapondo ao poder estatal:  



148 
 

O advento da inteligência burguesa tem como ponto de partida o foro interior 
privado ao qual o Estado havia confinado seus súditos. Cada passo fora é um 
passo em direção à luz, um ato de esclarecimento. O iluminismo triunfa na 
medida em que expande o foro interior privado ao domínio público. Sem 
renunciar à sua natureza privada, o domínio público torna-se o fórum da 
sociedade que permeia todo o Estado. Por último, a sociedade baterá à porta 
dos detentores do poder político para, aí também, exigir publicidade e 
permissão para entrar (KOSELLECK, 1999, pág.49)  

 

O desejo da burguesia era alcançar o poder político do qual estava privada pelo 

absolutismo. A ação, portanto, era ação política. Mas a ação também era o mito, as 

palavras também eram ação, porque traduziam a narrativa heroica da luta contra as trevas 

para a prática política da luta contra o Poder. Já disse Lévi-Strauss: “Nada se parece mais 

com o pensamento mítico do que a ideologia política. Em nossas sociedades 

contemporâneas, talvez ela apenas o tenha substituído.” (2012, pág.298). E pouca coisa 

representa melhor a ideologia política desse mundo novo que a burguesia tentava 

construir do que a narrativa periódica dos jornais e revistas. Constituiu-se, pois, num 

fenômeno histórico dos mais interessantes o processo pelo qual, a partir dos séculos 

formativos do Iluminismo, a ideologia política encontra sua voz na imprensa, até se 

tornar, pouco a pouco, indistinguível da narrativa cultural com que a própria Imprensa se 

constrói.  

Jornais e revistas desenvolveram formas específicas desse processo, cada uma 

ajustada aos aspectos técnicos, sociais e históricos de seus desenvolvimentos. Aqui cabe-

nos apenas refletir sobre as últimas, e sobre elas em conjunto, sem considerar as 

particularidades de cada revista. Convém ressaltar que a história dos jornais oferece um 

panorama muito interessante e relevante para o estudo dos temas aqui sugeridos. 

Teremos, ainda assim, que focar apenas nas revistas. Mesmo que, em seus primórdios, a 

imprensa não distinguisse essas variantes como hoje, os pesquisadores da Comunicação 

conseguem traçar linhas genealógicas distintas entre elas. Pautamo-nos na distinção de 

Groth, baseada na diferença de periodicidade, de abrangência e de abordagem entre jornal 

e revista: estas eram produzidas a espaços maiores de tempo, destinavam-se a públicos 

mais restritos e ostentavam conteúdo mais aprofundado e didático; aqueles se produziam 

em espaços cada vez menores de tempo, destinavam-se a públicos cada vez mais amplos 

e ostentavam conteúdo também mais amplo. Scalzo (2014) dirá que as revistas tinham 

por missão aprofundar os assuntos menos que os livros e mais que os jornais. Outra 
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possível distinção seria: enquanto os jornais se vinculavam mais diretamente à 

necessidade comercial e política de “informar o que estava acontecendo”, as revistas se 

aproximavam da necessidade cultural e política de reafirmar “como as coisas deviam 

acontecer”. Apenas posteriormente essas distinções se tornarão mais claras, na medida 

em que as intenções dos escritores e leitores encontram as formas narrativas simbólicas 

que melhor traduzam as histórias que eles desejam protagonizar. Mas jornais e revistas 

convergem e se assemelham quando entendidas ambas como personagens da história que 

a burguesia nascente narra para si mesma e para o mundo.  

Assim, é sob uma perspectiva dualista, de conflito e doutrinação, que as primeiras 

revistas surgem e se justificam na Europa a partir do século XVII. Elas falam por e para 

um grupo que pretende se tornar hegemônico, e inserem em seu discurso uma reflexão a 

mais: de que a conquista política se inicia, ou pelo menos deve ser acompanhada, pela 

conquista dos pensamentos. Nosso próximo passo é refletir como essa perspectiva 

fundadora das revistas é transportada para num novo contexto: o Brasil.  

 

9. Fazer-se francês  
 

A imprensa chega ao Brasil em 1808, com a transferência da família real 

portuguesa. Diante da iminente ameaça de Napoleão Bonaparte, Dom João VI toma uma 

medida inédita na história das coroas europeias: reúne sua corte, abarrota quase cinquenta 

naus com familiares, ministros, funcionários, soldados, conselheiros, juízes e zarpa de 

Lisboa para o Rio de Janeiro. Transforma o Brasil no primeiro território americano a 

receber um monarca absolutista e esfumaça as fronteiras políticas e econômicas entre 

metrópole e colônia. Dom João VI escapou dos franceses, mas a história sugere que foi 

em vão: os franceses já haviam invadido o Brasil. Se não com naus e soldados – como 

fizeram séculos antes – então com livros, ideais e ideias. E o mito das revistas no nosso 

país não começa com a vinda oficial da imprensa, mas com a transposição dos ideais 

iluministas franceses para o contexto colonial das Américas. 

Antes de 1808, tanto a imprensa quanto a universidade eram proibidas no território 

brasileiro. Isso nos torna peculiares em relação a outras colônias americanas: o México 
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produzia palavra impressa desde 153924, passados apenas 18 anos da derrocada do 

Império Asteca, e o Peru conheceu tanto a universidade quanto a imprensa pouco tempo 

depois de sua conquista. A Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada em 

Lima em 1551, é considerada a mais antiga do continente, e a imprensa já existia em 

terras peruanas pelo menos desde 1583 (SODRÉ, 1999, pág.10). Nas colônias britânicas, 

a imprensa debutou a partir de 1650. 

 As razões para tal defasagem entre Brasil e outras terras americanas são diversas. 

Entre elas, talvez possamos elencar a história de resistência que os próprios portugueses 

desenvolveram em relação aos livros, ao conhecimento acadêmico e à imprensa. Mais do 

que uma possível tática de controle dos colonos, a proibição de faculdades e imprensa 

poderia ser o resquício de preocupações anteriores que, diante da nova empreitada 

brasileira, definiram as políticas coloniais sob o mesmo molde metropolitano.   Sodré 

relata como o livro e a técnica impressa adotaram culturalmente um caráter herético entre 

os portugueses. As obras produzidas no reino passavam por três tipos de censura: a 

episcopal, a do Desembargo do Paço e a da Inquisição (SODRÉ, 1999, pág.9). Mais de 

trinta mil portugueses foram mortos pelo Santo Ofício, e o simples porte de livros 

proibidos era suficiente para uma condenação. Schwarcz aponta os vínculos históricos 

que ligam livro e Inquisição em Portugal a partir de 1536, quando o Santo Ofício foi 

instalado no reino e a mania de bibliotecas dos reis portugueses passou a ser fiscalizada 

pelos censores. A coleção de livros de D. João V chegou a ser considerada “uma das mais 

famosas e completas do Velho Mundo” (Schwarcz, 2002, p.134), mas não fugiu de um 

ambiente cultural em que: 

Ficavam, assim, sujeitos à prisão não só aqueles que publicassem livros sem 
permissão, mas também os que possuíssem tais obras ou delas tivessem 
conhecimento e não o relatassem aos inquisidores ou à autoridade competente. 
Dizia-se na época, que a leitura ‘tirava o juízo’ e que a censura era necessária 
para evitar a satanização das almas, que, com os livros nas mãos, se afastavam 
da fé cristã (SCHWARCZ, 2002, pág.136) 

 

 Por tão proibida, a leitura se tornaria desejada e praticada às escondidas; mesmo 

por aqueles responsáveis por sua fiscalização. Os inquisidores tinham acesso às obras 

                                                           
24 Considera-se como o primeiro impressor da América Latina o italiano Juan Pablos, radicado no México 
desde 1539. Ele abre sua prensa em 1540 e publica folhetos religiosos e livros doutrinários. A Figura 3 é a 
capa e primeira página de uma Doctrina cristã de autoria do frei Domingo de la Anunciación, publicação 
mexicana de 1565. Interessante o fato da obra ser bilíngue. Esta e outras obras podem ser consultadas no 
acervo da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pelo site http://www.cervantesvirtual.com/.  
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retidas, podiam inclusive emprestá-las aos seus pares, de tal forma que Scharwz nota 

como, apesar da Inquisição, os acervos literários oficiais floresceram durante o período. 

Como possível resultado, temos não o banimento completo dos livros e o 

desaparecimento do pensamento racional que os incentivava, mas antes o 

desenvolvimento de formas híbridas de pensamento, das misturas entre racionalismo e 

cristianismo, e do fortalecimento da divisão entre os que podiam e não ler. Assim, a 

Inquisição paulatinamente criava, de um lado, a ideia de que a leitura era ruim, e do outro, 

um pensamento culto híbrido que jogava tanto com as novidades iluministas quanto com 

a tradição católica portuguesa. No capítulo VI do Cândido, Voltaire ridicularizava os 

sábios da Universidade de Coimbra que, para aplacar os terremotos em Lisboa, decidiram 

realizar um auto-de-fé, queimaram na fogueira dois portugueses que comeram toicinho, 

e enforcaram o filósofo Pangloss. Como primeiro estado moderno a se formar e um dos 

últimos regimes absolutistas a cair, Portugal vivenciou de forma muito intensa a reação 

do Absolutismo e da Igreja Católica contra as novas correntes de pensamento. Dom João 

VI conheceu perturbações de toda índole; do início ao fim de seu reinado, ele teve que 

afirmar-se no poder e rechaçar opositores internos, externos, nacionais e estrangeiros. No 

reino lusitano do início do século XIX, centralização do poder era mais que uma estratégia 

política; era uma resposta cultural. Assim, a suspeita e a coibição dos livros transpuseram 

o Atlântico e se arraigaram também na colônia:  

Instrumento herético, o livro foi, no Brasil, visto sempre com extrema 
desconfiança, só natural nas mãos dos religiosos e até aceito apenas como 
peculiar a seu ofício, e a nenhum outro. As bibliotecas existiam nos mosteiros 
e colégios, não nas casas particulares. Mas ainda aquelas foram pouquíssimas, 
de livros necessários à prática, constituindo exceção mesmo os edificantes 
(SODRÉ, 1999, pág.11). 

 

Portanto os livros já eram proibitivos e desaconselháveis mesmo para a elite 

brasileira, restritos aos religiosos e estreitamente vinculados à prática. Mas as obras 

“incendiárias” do pensamento entravam no Brasil colonial, seja pelo contrabando, pelo 

esforço de alguns religiosos, seja pelas mãos dos filhos da elite que iam estudar em 

Coimbra ou em Londres. Quanto à arte de fazê-los, ou seja, à imprensa, há registros de 

tentativas anteriores a 1808. Martins e Lucas (2012) afirmam que foi possível “inventariar 

mais de trezentas obras de autores nascidos no território brasileiro, incluindo não só 

livros, mas impressos anônimos, relatando festejos e acontecimentos, antologias e 

índices, além de alguns manuscritos inéditos de autores clássicos (pág.24)”. Em 1706, 
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uma pequena tipografia no Recife imprimiu letras de câmbio e orações devotas, e em 

1746, outra, agora no Rio de Janeiro, produziu algumas obras. Segundo Sodré, essas 

tentativas compartilhavam duas semelhanças importantes: primeiro, foram incentivadas 

pelos governadores locais e, segundo, foram destruídas pelo governo central da 

Metrópole.  

Também ficaram conhecidos os prelos instalados pelos jesuítas nas Missões, em 

territórios hoje pertencentes à Argentina e ao Paraguai. Segundo Martins e Lucas, quatro 

tipografias eram operadas por índios guaranis e circulavam sua produção pelos 

aldeamentos vizinhos. Sodré registra ainda a produção colonial de cartas de baralho, que 

exigia a existência de prelo, e cuja fabricação devia ser bastante rentável, já que foi 

rapidamente regulamentada e monopolizada pelo governo. A confecção de baralho 

indicia o precedente das técnicas artesanais de impressão, tais como a xilogravura e a 

calcografia. Por fim, houve sempre a possibilidade de se publicar obras brasileiras, ou 

destinadas aos brasileiros, fora da Colônia. De fato, o primeiro livro em português 

impresso no continente americano foi o Luzeiro Evangélico, de Fulgêncio Leitão, 

publicado no México, em 1710 (Sodré, 1999, pág.18).  

Daí se constatam as dificuldades técnicas, políticas e materiais para a instalação 

da imprensa no Brasil colonial; como também a gradativa construção de um conceito 

ambíguo do livro e daqueles que o produziam. Ora vista como desnecessária e perigosa, 

ora como libertária e esclarecedora, a palavra impressa não pôde ser desvinculada dos 

atritos políticos e dos choques de poder que sua simples existência suscitaria. Para o 

brasileiro, ela trazia desde cedo a duplicidade de uma tensão inerente. Isso se tornaria 

mais visível com o advento da mineração, o florescimento das cidades e sua posterior 

crise: 

Nos fins do século XVIII, começou o comércio de livros e surgiram as obras 
heterodoxas, cuja presença nas mãos de “inconfidentes” tanto os inculpariam: 
o cônego Luís Vieira juntava, em biblioteca, Condillac, Montesquieu, Mably 
e a Enciclopédia. Tiradentes possuía, em francês, a Coleção das Leis 
Constitucionais dos Estados Unidos da América.. (SODRÉ, 1999, pág.12). 

  

Dentre tudo que representam a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana para 

a história do país, elas também testemunham a existência de públicos leitores. Havia nas 

cidades mineiras e baianas, no contexto colonial, certos brasileiros que liam. Não eram 

muitos, não eram populares, como também não eram propriamente burgueses; pertenciam 
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às classes mais ou menos abastadas, haviam estudado no estrangeiro ou, o que é mais 

certo, leram autores estrangeiros. Os ideais defendidos pelos revoltosos e emancipadores 

adotaram a marca cultural do elemento importado. De fato, a transposição do mito 

iluminista para as terras brasileiras tempera-se, desde o início, pela concepção cultural de 

que a luz, ou o saber, vem de fora para promover um emparelhamento tardio da cultura 

local com a cultura europeia. Os problemas não vinham de fora – a Metrópole acirrava o 

cabresto à medida em que o ouro diminuía, o que era sentido na pele e no bolso pela 

população brasileira – mas as explicações, a contextualização e as possíveis soluções 

vinham. Ora, como eram chamados os conjurados baianos pelos seus detratores e 

acusadores? De franceses! Dizia-se que  “faziam-se franceses” aqueles homens que 

adotavam os princípios iluministas franceses impressos nos livros que chegavam ao país: 

“Acioli aponta o caso, na Bahia, do padre Agostinho Gomes, acusado como francês 

porque comera carne numa sexta-feira e lia Voltaire.” (SODRÉ, 1999, pág.12). Sodré 

também registra o caso de Silva Alvarenga, “tido como um dos franceses do grupo” e 

que, para evitar condenação, precisou confessar que, apesar de possuir livros de Mably e 

Raynal, nunca os lera. Costa afirma sobre os conjurados baianos:  

Alguns anos mais tarde, em 1798, um dos personagens envolvidos na conjura 
baiana era acusado de ter concitado a que “todos se fizessem franceses” para 
viverem em “igualdade e abundância”. “Fazer-se francês” significava na 
época aceitar os princípios revolucionários que a França exportava para o 
mundo (COSTA, 1999, pág.26). 

 

Consubstanciada a tais princípios revolucionários, estava uma história em que 

heróis derrotavam vilões para construir um novo universo; estava a narrativa romântica  

de um espírito universal que conquistaria o reino da escuridão para transformá-lo numa 

república de luzes. Vale repetir que o mito iluminista não fora criado para a reclusão: em 

todos os aspectos ele se construiu para ser exportado, e era isso exatamente do que a 

imprensa burguesa mais e mais se imbuía. Mas transpô-lo para o Brasil significou alterá-

lo em várias e complexas instâncias. Os brasileiros feitos franceses olhavam também para 

o exemplo dos Estados Unidos, ou do Haiti; poucos detalhes históricos poderiam ser mais 

significativos do hibridismo com que brasileiros recebiam o conhecimento europeu do 

que Tiradentes lendo em francês a Coleção das Leis Constitucionais dos Estados Unidos 

da América! Falava-se em liberdade, em fim da escravidão, em república e identidade 

nacional. De todas as nuances desse processo de “abrasileiramento” do mito iluminista, 

interessa-nos destacar apenas quatro:  
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1) a formação de uma ideia ambígua de livro e de imprensa que vai, por conseguinte, 

instituir divisões conceituais e valorativas entre cultura letrada e oral, conhecimento 

teórico e prático, identificando os primeiros com algo que vem de fora e os segundos com 

algo que está aqui dentro. Isso implica também no esboço de um público leitor incipiente, 

constituído por homens de posse, religiosos e jovens filhos da elite, que não desfaziam a 

potência “universalizante” do livro, mas temperavam-na com certo caráter messiânico e 

salvacionista.  

2) uma tentativa de repetir aqui as narrativas históricas da Europa que acaba gerando 

curiosas inversões: enquanto lá a burguesia incentiva primeiro o absolutismo para formar 

os Estados Nacionais e, então, gera o Iluminismo para lutar contra o absolutismo que ela 

mesmo criou, aqui temos que os revoltosos aspiram ao iluminismo para formar o Estado 

Nacional e entendem a luta contra o absolutismo como caminho para isso; ou seja, num 

caso, o absolutismo foi o instrumento para o Estado Nacional, noutro, é o iluminismo que 

é instrumento para o Estado Nacional.  

3) Como consequência do aspecto anterior, tem-se que aqui o inimigo Absolutista se 

confunde com a Metrópole, o Iluminismo com a Independência Nacional, e a luta da luz 

contra as trevas se reconfigura no empreendimento de um heroico projeto de nação 

brasileira.  

4) Uma distinção resistente entre dois tipos de “produtos importados”: a política 

portuguesa, considerada como estrangeira, e a cultura francesa (inglesa, norte-americana, 

burguesa enfim), tida como universal. Assim, o adjetivo estrangeiro se reveste de 

ambiguidade, porque tanto o domínio quanto as opções de libertação parecem surgir de 

fora. Por exemplo, não se define o conceito burguês e europeu de Nação ou os princípios 

iluministas como “elementos estrangeiros” que possam ferir a nacionalidade brasileira, 

mas como fundamentos humanos essenciais para essa própria nacionalidade. Reproduzi-

los aqui seria reforçar nossa autonomia, e não pegar emprestado conceitos estrangeiros. 

O projeto de Brasil não é um projeto de criação duma forma original brasileira de 

governo, mas uma tentativa de formatação do Brasil segundo a forma de governo já 

experimentada fora. Ainda assim, isso não é visto nem como imposição nem como 

apropriação, mas como “passo evolutivo” natural – ou seja, é visto segundo o parâmetro 

mítico do iluminismo. Entre as implicações dessa diferenciação está que, pelo menos 

nesse momento histórico, o conceito de “estrangeiro” é uma coisa quando se fala de 
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política e outra quando de cultura. Na política, o grande inimigo reside fora do país, no 

trono português ou nos interesses europeus. Na cultura, o inimigo está dentro.  

10. Fazer Brasileiros 
 

Antes que a ideia romântica de nação se assentasse e tomasse as rédeas do debate 

público impresso, o ideal iluminista herdado dos franceses tratou de cindir, no 

pensamento colonial, a liberdade (que era um desiderato moral, filosófico e cultural) da 

independência (desiderato político e econômico). Tal cisão não era definitiva, nem suas 

partes autossuficientes, e pode ser compreendida de diversas formas. Sodré aponta uma 

compreensão pautada na luta de entre a classe dominante, desejosa apenas da 

independência, e as classes dominadas, desejosas da liberdade. Ricupero (2004), por sua 

vez, traça uma distinção cronológica entre esses dois polos:  

Estabelecendo uma certa delimitação, mesmo que provisória, pode-se dizer 
que o primeiro momento, imediatamente posterior à independência da 
América Latina, é essencialmente político, correspondendo à iniciativa de se 
criar na região instituições que desempenhem as funções atribuídas ao Estado. 
Já o segundo, que ocorre em meados do século XIX, é basicamente cultural, 
realizando-se principalmente mediante a tentativa de fazer com que os 
habitantes de antigas colônias se identifiquem com as novas nações 
(RICUPERO, 2004, pág.22). 

Portanto, quando em 1808 institui-se a imprensa no Brasil, a situação política já 

estava convulsionada. Sodré (1999), Martins e de Luca (2012), Scalzo (2014), Lustosa 

(2004) entre outros estudaram as relações viscerais entre política e imprensa durante o 

processo de independência brasileira e sua posterior afirmação. Mas no início de sua 

trajetória brasileira, a narrativa ampla das revistas não é política, e sim cultural. Claro, 

não convém traçar distinções muito rígidas entre esses conceitos. Tanto os jornais quanto 

as revistas compartilham do mito iluminista e da missão inata da imprensa de lutar contra 

algo. Essa missão se manteve tanto em revistas como em jornais, mas vestiu roupagens 

diferentes. Considerados por alguns autores como o primeiro jornal brasileiro, embora 

tenha sido produzido e publicado em Londres, o Correio Braziliense diz em suas 

primeiras linhas:  

O primeiro dever do homem em sociedade he ser útil aos membros della; e 
cada um deve, segundo as suas forças Phisicas, ou Moraes, administrar, em 
benefício da mesma, os conhecimentos, ou talentos, que a natureza, a arte, ou 
a educação lhe emprestou. O individuo, que abrange o bem geral d’uma 
sociedade, vem a ser o membro mais distincto della: as luzes, que elle espalha, 
tiram das trevas, ou da illuzão, aquelles, que a ignorância precipitou no 
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labyrintho da apathia, da inépcia, e do engano. Ninguem mais útil pois do que 
aquelle que se destina a mostrar, com evidencia, os acontecimentos do 
presente, e desenvolver a sombra do futuro. Tal tem sido o trabalho dos 
redactores das folhas públicas... (CORREIO BRAZILIENSE, in LUSTOSA, 
2004, ilustração 2). 

 

No caso específico do Correio Braziliense, as trevas contra as quais se lutavam 

eram o poder metropolitano e a condição colonial do Brasil. Sua publicação durou de 

1808 a 1822, extinguindo-se exatamente no ano da independência do país. Ele foi 

idealizado, publicado e distribuído por Hipólito da Costa, brasileiro nascido na Cisplatina 

e que havia estudado em Coimbra, conhecido os Estados Unidos e Londres. Seu Correio 

Braziliense (não confundir com o periódico posterior) servia ao propósito de informar 

brasileiros sobre o que acontecia no mundo. Principalmente, ele se contrapunha à política 

colonial de Dom João VI e defendia os ideais liberais testemunhados por seu autor nos 

EUA e em Londres (LUSTOSA, 2004). O Correio Braziliense de certa forma competia 

com a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal impresso no Brasil pela Imprensa Aurea 

e que funcionava como um difusor dos decretos e ideias da família real. O primeiro 

defendia o liberalismo político, o segundo era o arauto da monarquia lusitana decadente. 

Tratava-se de competição mais política que comercial, uma vez que a Gazeta do Rio 

gozava de status oficial, sendo impressa pelo próprio governo, enquanto o Correio 

Braziliense vivia às custas de seu idealizador e precisava chegar ao Brasil por vias 

alternativas. Uma característica importante dos periódicos dessa época era seu reiterado 

fracasso econômico, o que os tornava sempre de vida curta. Sodré (1999) reflete sobre a 

existência ou não de um público-leitor efetivo para o Correio Braziliense em território 

brasileiro. Ele se pergunta: “Até onde teria influído, realmente, o Correio Brasiliense na 

opinião brasileira do tempo? É problema sobre o qual algo se pode deduzir, mas não se 

pode afirmar muito. ” (pág.27). Problema muito importante porque não há imprensa sem 

público-leitor, e no caso específico dos jornais, a questão ganha ainda maior amplitude. 

Já as revistas iniciam seu desenvolvimento a partir de um público-leitor previamente 

especificado; elas se atêm mais à segmentação e ao nicho, muito embora suas 

problemáticas se queiram mais universalizantes que as dos jornais. Vejamos o editorial 

daquela que é considerada a primeira revista brasileira, As Variedades ou Ensaios de 

Literatura, publicada em Salvado em 1812:  
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Discursos sobre os costumes e virtudes moraes, e sociaes, algumas novelas de 
escolhidos gostos, e moral; extractos de historia antiga, e moderna, nacional, 
ou estrangera, resumo de viagens; pedaços de Authores clássicos Portuguezes 
quer em prosa, quer em verso – cuja leitura tenda a formar gosto, e pureza na 
linguagem; algumas anedotas, e boas respostas. & taes são os materiaes de 
que tencionamos servir-nos para a coordenação desta obra, que algumas vezes 
offerecerá artigos que tenhão relação com os studos scientificos propriamente 
ditos, e que possão habilitar os leitores a fazer-lhes sentir a importancias das 
novas descobertas filosóficas (AS VARIEDADES, 2012, pág.A27 in 
DOURADO, pág.3, 2012). 

 

 As trevas aqui não estão nominalmente expostas, mas são reconhecíveis no 

tratamento com o leitor. Obras “cuja leitura tenda a formar gosto”, e artigos que “possão 

habilitar os leitores a fazer-lhe sentir a importância...”. Luta-se contra trevas que existem 

dentro do próprio leitor, naquilo que ele não sabe ou no que erroneamente acredita saber. 

Esse inimigo é bem mais sútil e resistente que as condições políticas contra as quais lutava 

o herói do Correio Braziliense. Entretanto, o herói – ou a luz – é o mesmo em ambos os 

casos: o indivíduo esclarecido na ciência, no gosto e na moral. Se a figura mítica das 

trevas é ocupada por atores distintos– a situação política, a ignorância do leitor, a cultura 

subjugada – a figura do herói mantém suas características básicas. Ou, melhor dizendo, o 

protagonista da narrativa é sempre aquele personagem que a revista ou jornal encarna, 

variando apenas que revista e que jornal o encarnam. Claramente, o leitor não é o 

protagonista. Ele é o objeto da ação do autor – é em sua conscientização, ou doutrinação, 

que reside o caráter ativo das palavras, a natureza pragmática da narrativa. Modificar o 

leitor, ou pelo menos incitá-lo à mudança, foi a missão dos jornais e revistas. Por 

chegarem ao Brasil no momento histórico de sua independência, a modificação prioritária 

a que se entregavam era a de fazer brasileiros, e isso significava, no sentido stricto, 

afastar-se política e economicamente da metrópole portuguesa na direção de um estado 

autônomo e, no sentido lato, aproximar-se culturalmente de um certo modelo europeu do 

que seria identidade nacional e universal.  

 

10.1.  Os pasquins e a narrativa política 
 

Convém nos determos um instante nos jornais brasileiros do início do século XIX. 

Isso porque, se eles não representam propriamente a história formativa do que 

procuramos, representam a do jornalista brasileiro, o que é imprescindível para o 

entendimento da imprensa em fases posteriores. O jornalista brasileiro não nasce na 
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edição dos semanários ou mensários especializados, de conteúdo panorâmico e universal, 

ainda que eles já existissem nesse período. Ou seja, o jornalista brasileiro não nasce nas 

revistas. Ele nasce nos pasquins, nas folhas virulentas, politizadas, de vida efêmera mas 

incandescente, que enxameavam o ambiente político das elites brasileiras. Após a 

Independência, e durante seu processo, começam as lutas pela estruturação do Estado 

brasileiro, cuja estabilidade só será mais ou menos alcançada com D. Pedro II. É nessa 

fase turbulenta que, segundo Sodré, temos o primeiro arquétipo do homem de letras 

voltado ao foro público, interessado na defesa de posições políticas e disposto a externar 

suas opiniões ou espicaçar as opiniões de seus oponentes:  

Os jornais trocavam insultos, cada um na defesa de sua facção. Quando a 
Gazeta do Brasil, órgão da direita conservadora, considerava a Aurora 
Fluminense, órgão da direita liberal, de ‘fedorenta sentina’, isso constituía 
apenas amostra do que se escrevia e como se escrevia na imprensa de então 
(SODRÉ, 1999, p.114). 

 O jornalismo brasileiro surge como difusor dos gritos políticos e das facções em 

luta de interesses. As folhas impressas proliferam, cada uma na defesa de um partido, de 

um grupo social ou de uma ideologia. Produzidos de modo artesanal e em pequena 

tiragem, os pasquins não eram jornais populares no sentido contemporâneo do termo. 

Quem os produzia e consumia fazia parte do restrito grupo intelectual do novo Império 

Brasileiro. Mesmo assim, poderiam ser considerados populares pelos padrões da época 

porque usavam e abusavam de linguagem coloquial, de abordagem ofensiva e por vezes 

chula. E também porque inauguravam o paradigma de se escrever para um público leigo. 

A vida política da Corte não estava aberta à maior parte da população brasileira, mas a 

nova configuração cultural sugeria a existência de uma esfera pública mais ampla (ou, 

pelo menos, sugeria que os impressores já se imaginavam como capazes de atingir um 

público amplo). Vale dizer que, pelo menos segundo Sodré, o Brasil ainda não possuía 

uma burguesia propriamente dita. Ainda assim, quando a fala dos homens de poder se 

transfere do simples ofício público, impresso como aviso oficial, para o pasquim, 

impresso como brado de guerra, a elite intelectual e política do país já se demonstra tocada 

pelo princípio mais básico do mito iluminista: o de que existe uma luta comum entre o 

poder e o povo.  

Os pasquins, portanto, colocavam-se como protagonistas diretos do embate 

político brasileiro. Encarnavam posicionamentos e sobreviviam enquanto fizesse sentido 

defendê-los; por isso tinham vida efêmera e pouca elasticidade temática. Eram, 
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geralmente, monotemáticos como panfletos publicitários. Por exemplo, Sodré registra o 

caso ocorrido no Maranhão de 1838, quando se publica o pasquim O Bentevi e, 

exclusivamente para combatê-lo, é lançado o outro pasquim, o Caçador de Bentevi. Uma 

listagem de nomes de impressos do período entre 1831 e 1839 dá noção de sua abundância 

e de seu caráter belicoso e cômico: O Buscapé, O Narciso, O Doutor Tirateimas, O Novo 

Conciliador, O Enfermeiro dos Doidos, Cartas ao Povo, Os Dois Compadres Liberais, 

O Velho Casamenteiro, O Médico dos Malucos, O Ferrabrás na Ilha das Cobras, O 

Minhoca – Verdadeiro Filho da Terra, O Verdadeiro Patriota, O Grito da Pátria contra 

os Anarquistas, Teatrinho do Senhor Severo, O Soldado Aflito, O Grito dos Oprimidos, 

O Homem de Cor, O Brasileiro Pardo, o Cabrito, A Marmota, O Burro Magro, A Mineira 

no Rio de Janeiro, A Liberdade Legal, O Macaco, A Formiga, O Compadre de Itu e seu 

Compadre do Rio, O Barriga, O Monarquista do Século XIX, O Par de Tetas, etc 

(SODRÉ, pág.122) Percebe-se como, a começar pelos títulos, os jornais se personificam, 

se colocam como sujeitos capazes de agir. Nem sempre como arautos grandiosos das 

causas, eles também se viam como clows, como inoportunos distribuidores das verdades. 

Os pasquins referem a eles mesmos ora como pessoas (O Doutor Tirateimas, O 

Enfermeiro dos Doidos), ora como animais (O Macaco, A Marmota) ou como conceitos 

abstratos personificados (A Liberdade Legal, O Grito da Pátria contra os Anarquistas); 

em qualquer caso, a imprensa reitera sua posição de agente sobre a realidade social.  

Exemplo ainda mais emblemático dessa personificação é o do conjunto de 

publicações de Cipriano Barata, sob o título geral de Sentinela da Liberdade (iniciadas 

em 1823). Suas várias fases de produção acrescentavam detalhes à alcunha inicial, a 

depender das circunstâncias do produtor. Temos portanto, em 1831, A Sentinela da 

Liberdade Hoje na Guarita do Quartel General de Pirajá, na Bahia de Todos os Santos, 

depois o Nova Sentinela da Liberdade na Guarita do Forte de São Pedro, na Bahia de 

todos os Santos, e depois o Sentinela da Liberdade na Guarita do Quartel General de 

Pirajá, Hoje Presa na Guarita da Ilha das Cobras. Como se pode ver, Cipriano Barata 

passou muito tempo em prisões, destino comum dos jornalistas de então, e delas publicava 

os jornais. Os pasquins muitas vezes eram a voz de um indivíduo, e isso fazia sentido 

num sistema de produção técnica que não conhecia ainda o formato de empresa. Os 

pasquins foram em sua larga maioria pensados, escritos, editados e publicados por um 

indivíduo:  
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Outro aspecto sob o qual, a rigor, também se deixaria de lado o pasquim, na 
história do periodismo nacional, foi o seu traço específico de produto de uma 
só pessoa. Um homem escritor, foliculário, político, servindo a interesses seus 
ou de outrem, adotando orientação própria ou obedecendo àquela imposta por 
seus mandantes, escrevia o jornal inteiro (SODRÉ, 1999, pág.159). 

  

Finalmente, os pasquins não seguiam a lógica comercial. Suas tiragens eram 

irregulares, a distribuição precária, a vendagem sazonal, e a expectativa de vida 

baixíssima. Eles tampouco sustentavam seus idealizadores, nem seus idealizadores 

esperavam isso. Poderiam encontrar mais paralelos com os atuais panfletos e folhetos 

políticos, que com a ideia periódica, empresarial e de narrativa cíclica do jornalismo 

contemporâneo. Mas ali se gestavam as primeiras imagens do jornalista no Brasil. O 

intelectual de ação política, o duelista da opinião pública, o paladino das causas imediatas, 

imagens que ainda hoje são caras ao jornalismo, mesmo que dissolvidas em outras 

roupagens e outras cruzadas. Não era, em absoluto, uma época fácil para esse tipo de 

aventura. A prática de empastelamento das oficinas, que Alberto Dines chamou de versão 

“jornalística” de um linchamento, fazia-se recorrente. Empastelar significa misturar os 

tipos gráficos, tornando impossível aos tipógrafos formar as palavras para a impressão do 

jornal. A isso, claro, somava-se a destruição das máquinas, dos estoques de papel, das 

próprias dependências e o ataque a tipógrafos e jornalistas. Bem verdade que, desde então, 

os polemistas a miúde se abatiam à bala. Tanto o empastelamento quanto o assassinato 

de jornalistas se tornariam ainda mais comum no Segundo Reinado.  
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Figura 5 - Os pasquins O Par de Tetas, de 1833, e o Sentinela da Liberdade, de 1831. 

 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional - http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

 

Mas o contexto dos pasquins também gestava outros espaços de produção 

impressa. Para além deles, havia os jornais de vida mais longa e melhor assentada nas 

instituições políticas, como era o caso do Jornal do Commercio e do Diário do Rio de 

Janeiro, ambos circulantes na então capital brasileira na primeira metade do século XIX. 

Neles a imprensa encontrava o Poder Estatal, ao mesmo tempo em que se fortalecia como 

empresa de mercado; ambas as coisas, o mercado e o estado, sempre tiveram vínculos 

estreitos na história da imprensa brasileira.  

Agora voltemos  às publicações mensais, semestrais ou únicas das Sociedades de 

Cultura, das Faculdades, das Instituições comerciais, etc. Essas sim nos remetem aos 

primórdios das revistas no Brasil. Em 1822, surge os Anais Fluminenses de Ciências, 

Artes e Literatura; em 1827, O Propagador das Ciências Médicas, que Scalzo (2014) 

registra como a primeira revista especializada do país; e em 1831, o Semanário Político, 

Industrial e Comercial. Diferente dos pasquins, as primeiras revistas se colocavam como 

propagadoras de cultura, afastando-se do embate político sem, entretanto, ignorá-lo. A 
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questão formativa aqui era distinta: as revistas se produziam como representantes de 

órgãos científicos, grupos de estudantes, literatos, homens das artes, e se comprometiam 

a condensar as conquistas culturais da nação. Tinham um caráter catalográfico e 

panorâmico, formato maior, maior número de páginas, e direcionamento específico ao 

mesmo grupo que as produzia, ou a grupos próximos. Ao contrário dos pasquins, essas 

revistas não tomavam parcelas dos leitores como inimigos. Como já dito antes, seu 

inimigo era interno, estava na ignorância e na “incivilidade” de todos os leitores. No 

período de turbulência política da primeira metade do século XIX, a proposta parece não 

ter vingado, pois as publicações tinham existência curta e abrangência limitada. Sodré 

sugere que não havia espaço para publicações que não se afirmassem politicamente, ou 

que se especializassem em assuntos desvinculados da batalha por poder. Tratava-se de 

uma questão de momento histórico:  

É de 1831, no Rio de Janeiro, por outro lado, o aparecimento do Semanário 
Político Industrial e Comercial, que só teve um número, comprovando, mais 
uma vez, que a fase excluía a possibilidade de êxito para periódicos 
especializados, concedendo-a apenas aos que se afirmassem como políticos 
no sentido mais estrito (SODRÉ, 1999, pág.121). 

  

Sodré é enfático na distinção entre política e cultura, colocando os pasquins e 

jornais no primeiro campo e as revistas no segundo. Essa diferenciação rígida, entretanto, 

merece ser repensada. Se a narrativa dos pasquins parece mais próxima do calor político 

momentâneo em que o Brasil mergulhava, as narrativas das revistas também propunham 

mudanças, faziam análises da situação, e trabalhavam com o mesmo jogo de poder e de 

ação. Não seria temerário supor que o processo lento e subterrâneo das revistas teria um 

impacto até mais profundo que as lutas de circunstância desses jornais; isso porque, na 

calada dos institutos e grupos literários, no lento labutar da construção de imagens 

culturais, forjava-se a narrativa ufanista da nação brasileira. A edição de estreia da revista 

O Auxiliador da Indústria Nacional, de 1833, pode nos servir de exemplo:  

No vasto, rico e importantíssimo Império do Brasil, que por felicidade nossa 
habitamos, uma máquina é exótica; não existe uma estrada perfeita; não se 
navega por um canal; e isto porque ainda não resolvemos associar os poucos 
meios de cada um para, com o coletivo de todos, obtermos os resultados que 
os capitais reunidos fazem todos os dias surgir naqueles países onde o espírito 
de associação comanda a natureza bruta e a força apresenta nova face polida, 
tudo efeito, tudo obra da reunião de indivíduos.’ (SODRÉ, 1999, pág.127). 
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A revista propõe sua luta política também, sem dar nomes aos soldados e nem se 

imiscuir nas batalhas diárias dos jornais. Adota uma posição mais didática; um 

personagem que se imagina como grande colaborador, como um herói civilizatório. Nota-

se nesse discurso a estrutura comparativa entre Brasil e outras nações já comentada antes: 

o Brasil é enorme e rico, mas precisa melhorar. Ele precisa se desenvolver, ganhar 

máquinas, estradas, para atingir aquilo que se testemunha em outros lugares. A obsessão 

comparativa da imprensa brasileira aqui não nomeia seus lados (podemos ainda assim 

supor que aqueles “países onde o espírito de associação comanda a natureza bruta” sejam 

os europeus ou os Estados Unidos), e aponta para um novo e importante aspecto: o Brasil 

é grande, mas é inculto. Como será visto de modo mais emblemático no romantismo, a 

imagem brasileira se reveste de uma espécie de grandiosidade bruta, de riqueza ainda 

inexplorada, de potência adormecida, que mais tarde encontraria aderência simbólica no 

“Deitado eternamente em berço esplêndido” do hino nacional e, noutro contexto, na 

expressão “Brasil, país do futuro”, do austríaco Stefan Zweig.  

 

10.2. O Romantismo e a narrativa da civilização  
 

O arrefecimento do embate político pós-independência fez morrer os pasquins. 

Não que a situação houvesse se estabilizado totalmente; após a abdicação de D. Pedro I, 

em 1831, seguem-se os conturbados períodos da Regência até o Golpe de Maioridade, 

em 1840, e depois dele o estabelecimento do jovem D. Pedro II. Os pasquins ainda 

aparecem, mas não com a exuberância do período anterior. A partir da quarta década do 

século XIX, e até um pouco antes, outro cenário se descortina na história da imprensa 

brasileira. Agora florescem as revistas, quando há pouco tinham tão facilmente 

sucumbido. Mas por quê? Seria porque, como disse Ricupero, a fase de luta política dos 

pasquins dava lugar a fase de luta cultural dos românticos?  

Para Sodré, a imprensa política declina e dá lugar à imprensa literária, cultivada 

nas revistas especializadas e na pena dos homens de letras. Considerar que as 

preocupações literárias pudessem ser separadas das políticas é arriscado. Nas palavras de 

Ricupero: “O problema da geração romântica é, além do mais, duplo: é político e cultural. 

O que é, contudo, menos simples é determinar onde começa o cultural e termina o 

político” (2004, p. XX). Ainda que possa ser útil repartir o século XIX em dois, a metade 
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da Independência e a metade do Segundo Império, essa divisão é teórica. Falamos de 

mesmos homens, e a geração romântica a qual nos menciona Ricupero saiu do mesmo 

ventre de sua antecessora. Assim, relativizada a cisão teórica do século, vale pensar no 

que de diferente acontecia.  

O Brasil então era a única monarquia americana, dotada de um rei brasileiro, mas 

cujo nome e origem o atrelavam às grandes casas europeias – Bragança, Habsburgo, 

Bourbon. D. Pedro II seria imperador de 1840 a 1889. Nesse período, foi mecenas do 

movimento romântico e da imprensa. A imagem popular de D. Pedro II é a de um senhor 

de barbas brancas, ainda que ele tenha sido alçado à realeza aos 14 anos: 

Feito mito ainda jovem, D.Pedro II nas imagens oficiais é sempre mais velho 
que seu pai, confusão que atrapalha até hoje as crianças na escola, mas fala 
igualmente de uma iconografia política que se constrói por meio da história, 
que lembra um pouco e esquece muito, guarda certas imagens na memória e 
apaga outras” (SCHWARCZ, 1998, pág.22) 

 

O mito de D. Pedro II é dos aspectos mais relevantes quando se tenta pensar na 

histórica mitológica do Brasil. Primeiro, sua simples existência histórica nos afastou e 

diferenciou de grande parte dos ideais de então, que viam na República o fruto mais bem 

acabado das revoluções burguesas e americanas. Desde seu resgate como desiderato 

político e moral da Modernidade, a república esteve relacionada à rebeldia dos muitos 

contra uns poucos, da colônia contra a metrópole, do homem livre contra o império 

opressor. Rebeldes foram os franceses que guilhotinaram o rei e impuseram a 

Constituição. Mas, sobretudo, rebeldes eram as colônias americanas que, por meio da 

república, pretendiam guilhotinar suas metrópoles. Em 1822, o Brasil, na contramão dos 

vizinhos latinos, instituía a partir do Rio de Janeiro uma monarquia tropical, com um rei 

nascido na metrópole. E, em 1840, trocava-se o monarca português por um rei-menino.  

Politicamente falando, a coroação de um rei aos 14 anos indica que o poder real 

seria assistido, e aconselhado, de perto pelo grupo dominante. Agora, Schwarcz (1999) 

atenta para o caráter simbólico que uniria não apenas os pequenos grupos poderosos, mas 

o povo, ao redor de D. Pedro II. A força econômica do país estava calcada na produção 

agrícola, com destaque para o café, e nos latifúndios escravocratas. Segundo Sodré, em 

nenhuma outra fase da história brasileira tantos africanos chegaram aos nossos portos. A 

população era majoritariamente negra, principalmente no Rio de Janeiro. Schwarcz 

analisa como a figura real surtia importante efeito nas culturas africanas transpostas para 
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território brasileiro. Os escravos trouxeram com eles concepções de sociedades 

hierarquizadas, com seus próprios reis, príncipes e nobres, e que prezava o domínio de 

um monarca sobre outros. Reis, impérios, coroas e disputas por poder já habitavam as 

manifestações populares de matriz africana. Assim, não será difícil supor que a população 

majoritária no Brasil já dispunha de suas próprias ferramentas simbólicas para 

ressignificar e particularizar a imagem e a narrativa de D. Pedro II: 

Entre tantas “coroas e santos” não seria mesmo o caso de eleger uma 
interpretação fiel da realeza europeia e de suas tradições, mas sobretudo de 
entender como nesse ambiente, ainda que com base em leituras diferentes, a 
hierarquia e a autoridade real eram retraduzidas e compreendidas 
(SCHWARCZ, 1998, pág.16). 

  

 Mas o que realmente nos interessa aqui é analisar a figura de D.Pedro II como 

uma representação eficaz da mescla de narrativas simbólicas brasileiras. Um rei que 

significa ruptura e continuidade, e que movimenta em sua simbologia novos signos sob 

velhas roupagens, de modo a aproximar o conceito de revolução, ou seja, de quebra, do 

conceito de encaixe, ou encadeamento. O novo tem raízes fixas no velho, mas de um 

modo peculiar em que ele chega, por processos coletivos de esquecimento, a ser 

confundido com ele.  

Um rei significa ainda a preferência pelo simbólico transcendente. Também a 

República se vale de símbolos e de simbologia para sua afirmação. Entretanto, a mitologia 

da república evita a figura de um poder externo e personificado, vindo de fora e 

legitimado à revelia da própria dinâmica interna. O poder emana do povo e não de Deus. 

Mas Povo é um conceito tão abstrato e intangível quanto Deus. Contudo, ao afirmar que 

o líder representa o povo, a república insere o poder nas entranhas dela mesma, ela garante 

que ele vem de dentro; já a monarquia, ao afirmar que o líder é representante de deus, 

garante que há uma instância externa, de onde emana o poder, e que não depende das 

dinâmicas internas da sociedade. O que estamos sugerindo aqui é que, também na escolha 

pela monarquia, resiste e se reforça a concepção de que o Brasil acha conforto na figura 

de um observador externo, pois a verdade vem de fora, e de longe.  

 Talvez o movimento romântico do século XIX pareça contradizer essa hipótese. 

O Romantismo brasileiro se caracterizou como um projeto intelectual, literário e político 

de construção da identidade brasileira. Defendia, em linhas gerais, uma cultura autônoma 

em relação à Europa, calcada em símbolos nacionais, na valorização do passado, na 
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unicidade do povo e em sua soberania legitimada no cenário mundial. Ou seja, o 

romantismo defendia o projeto de uma nação soberana. Mas, assim como a figura de D. 

Pedro II, o romantismo no Brasil se transfigura em algo muito peculiar, e adota também 

esse caráter de mudança na continuidade, de ressignificação do velho no novo. Portanto, 

também o romantismo brasileiro reflete a dupla dicotomia simbólica brasileira, ou seja, 

de um lado a tensão entre a supremacia do Fora sobre o Dentro, e do outro a tensão entre 

a supremacia do Tradicional sobre o Novo. É claro, a grande aporia, a beleza do paradoxo, 

reside no fato de que a narrativa mítica romântica se coloca exatamente no oposto dessas 

supremacias: ela canta a valorização do que há Dentro e do que há de Novo, mas o faz a 

partir de uma perspectiva em que importa mais o que há Fora e o que é Tradicional. 

Assim como a representação simbólica de D. Pedro II, o romantismo brasileiro é um 

jovem de barbas brancas, mais antigo que o próprio pai. Mas ele não deixa entrever 

facilmente esse paradoxo; antes, ele o parece ter resolvido com um único golpe, num 

único e eficiente conceito: o conceito de civilização.  

Para Sodré (1976), “Burguesia e romantismo, pois, são como sinônimos, o 

segundo é a expressão literária da plena dominação da primeira” (pág.189). Ele afirma 

ainda que o movimento difundiu a curiosidade artística através da imprensa e do teatro – 

e criou, com isso, a “plateia indiscriminada” (pág.190) que assiste peças e lê os folhetins 

nos jornais e os livros. Como já foi visto, concordamos com os laços necessários entre 

burguesia, imprensa e a formação do público leigo: 

Tendo a revolução burguesa surgido da aliança da burguesia com o povo, é o 
terceiro elemento, o popular o que melhor caracteriza o advento do 
romantismo. Porque ele proporciona, pela primeira vez na História, a extensão 
das manifestações artísticas a uma classe até então delas divorciada ou 
desinteressada. As pontes para a participação popular são várias, desde esse 
momento: o teatro, a poesia heroica e a poesia popular o folhetim e a imprensa 
o romance (SODRÉ, 1976, pág.194). 

 Mas a afirmativa de Sodré precisa ser relativizada. O povo, qualquer seja sua 

definição, não é uma classe divorciada ou desinteressada das manifestações artísticas. 

Mais prudente será inferir que, naquele momento, um grupo específico de pessoas conta 

com a possibilidade técnica de difundir seu conceito de manifestação artística para 

muitos outros grupos diferentes. E que essa possibilidade, ao invés de gerar a imposição 

indiferente, produz uma filosofia de universalização pautada na ideia de que todas as 

pessoas são iguais. Na verdade, a postura do grupo difusor de cultura, a burguesia, transita 

entre o ideal pedagógico iluminista e a premência adaptativa do mercado. Não por menos, 
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a instituição do romance inaugura o indivíduo dotado de escolha como personagem das 

narrativas. Quando o jovem Werther decide se matar, porque considera o amor de 

Charlotte sua única razão de viver, ele corta os laços com o velho Édipo, cujo trágico 

desfecho nunca dependeu de suas considerações pessoais. A morte de Werther, a traição 

de madame Bovary, a loucura de Dom Quixote, contam a história do indivíduo capaz de 

se colocar contra os poderes estabelecidos.  

Ricupero (2004) apresenta uma visão distinta de Sodré. Para ele, o romantismo 

europeu é um contra-argumento a certas características da própria burguesia. Não deixa 

de ser uma modalidade de pensamento dessa classe, mas em muitos momentos ele a 

desafia. Contrário ao universalismo racional, o romantismo prezaria o regional, o local, a 

nação, a apologia às raízes. Mas, principalmente, o romantismo não via com bons olhos 

a civilização e o capitalismo. Ele transfere o conflito da luz contra as trevas para o conflito 

do indivíduo capitalista e burguês contra a sociedade capitalista e burguesa. O 

pensamento racional não lhe apraz, porque sustenta uma civilização sem sentimento, sem 

idiossincrasias, sem subjetividade. Para Ricupero, o pensamento universal iluminista 

difere do pensamento nacional romântico porque o primeiro preza a civilização como 

etapa evoluída da condição humana, e o segundo considera a civilização como resultado 

nefasto do esquecimento das próprias raízes: 

Um dos mais importantes anseios do romantismo europeu, em contraste, é a 
libertação do homem dos constrangimentos da civilização, que associa a uma 
vida artificial e vazia. (...) Em poucas palavras, o romantismo europeu é uma 
reação contra o capitalismo. Por outro lado e de maneira complementar, o 
romantismo também é expressão do novo mundo que surge com a ascensão 
da burguesia (RICUPERO, 2004, pág.27) 

O romântico europeu, portanto, tem diante de si um mundo que começa a se 

industrializar, cujas cidades crescem descontroladamente, e as classes apresentam tensões 

internas e externas próprias. Ao chegar ao Brasil, contudo, o romantismo encontra outra 

situação: não tínhamos uma burguesia propriamente dita (Sodré, 1999), éramos ainda 

rurais e pouco letrados, tínhamos escravos e senhores, e tampouco encontrávamos muita 

diferença entre o conceito de civilização e o de nação. A busca pela nação brasileira 

significava sobretudo a busca pela civilização: 

No vocabulário romântico latino-americano, a palavra ‘civilização’ tem peso 
especial, o que provavelmente se explica pelo momento histórico que vive 
então o continente. Depois da independência política, procura-se tornar a 
América Latina ‘civilizada’, entendendo-se ‘civilização’ como uma nova 
forma de relacionar-se com o mundo, principalmente o centro capitalista. Ou 
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seja, na nova situação, a relação com o exterior, que se intensifica, passa a ter 
que ser internalizada (RICUPERO, 2004, pág.25) 

 

Assim, de acordo com essa visão, tornar-se um país significava incluir-se no grupo 

seleto chamado civilização. Para o romântico brasileiro, que recebe o romantismo 

importado, Nação e Civilização são como sinônimos. Ricupero sugere que o conceito de 

civilização faz referência a formas específicas de relacionamento com o Outro. Esse 

Outro é o estrangeiro, mas é também o Brasil, e os românticos acabam por se colocar 

como mediadores desses dois polos – de um lado, a Civilização; do outro, o novo país, e 

no meio o grupo de intelectuais responsáveis por aproximar a ambos:  

Na verdade, o intelectual latino-americano se sente como partícipe na cultura 
europeia, mesmo que as condições que encontra para se apropriar dela sejam 
bastante peculiares, até porque o meio social em que escreve não reproduz o 
europeu. Dessa forma, internaliza referências culturais europeias, 
modificando-as (RICUPERO, 2004, p.29). 

Para Ricupero, o romantismo no Brasil foi um forte difusor da ideia de civilização, 

e promoveu a sobreposição simbólica desse conceito com o de nação. Se reduzirmos o 

projeto romântico a suas linhas mais gerais, diríamos que seu intento era inserir, encaixar, 

o personagem Brasil na narrativa burguesa do século XIX, ou seja, a história da 

civilização. Sugerimos, portanto, que a civilização pode ser entendida como uma 

narrativa, porque ela cria relações específicas entre passado, presente e futuro e gera a 

impressão de movimento. Seja pelos herdeiros do humanismo universal iluminista, seja 

pelos defensores da nação romântica, seja pelos guerreiros políticos da batalha da luz 

contra as trevas, reitera-se a tentativa de construir uma lógica linear, em que saímos de 

um ponto para chegar a outro. Essa lógica é inovadora; ela propõe um encadeamento em 

forma de escada, em que cada etapa da história humana representa um passo à frente e 

acima rumo à utopia da civilização. Ela também é abrangente; porque propõe um 

denominador comum entre os povos: os bárbaros e os civilizados deixam de ser estirpes 

ou espécies diferentes para se tornarem etapas da mesma caminhada universal rumo a um 

fim comum. A narrativa civilizacional-nacional nos oferece a liberdade de escolha. Uma 

escolha limitada à direção na linha crescente da civilização: podemos seguir em frente ou 

andar para trás; progresso ou retrocesso, dois termos de denotação espacial25, se atrelam 

                                                           
25 Progresso, do latim progressus, ou avançar para frente. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 
2010 – 4ª edição 
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fortemente a Novo e Velho, termos de conotação temporal, e Barbaridade e Civilização, 

termos de conotação valorativa cultural: 

Varnhagen chega a considerar que ‘segundo a ordem natural dos 
acontecimentos, o Brasil devia, como quase todas as colônias, chegar o dia de 
sua emancipação da metrópole. Ou seja, caracteriza a independência como 
momento necessário na evolução dos povos, que seguiriam um caminho sem 
fissuras em direção à civilização (RICUPERO,2004, pág.31) 

É essa narrativa, essa história civilizacional, que encontrou seu suporte nas 

revistas brasileiras nessa etapa do século XIX. Podemos inferir, assim, que o projeto de 

nação alentado pelos românticos era um projeto de inserção do Brasil numa narrativa 

específica. Mas o próprio arcabouço da ideia, a forma como ela se desenvolveu, permitia 

que tal inserção fosse entendida como uma busca da identidade própria. Para ser 

respeitado no mundo civilizado, o Brasil necessitava ter autonomia, não ser uma cópia, 

deixar a condição de “sociedade reflexa” (RICUPERO, 2004), desamarrar-se 

culturalmente da metrópole e mesmo da Europa. Ou seja, para alcançarmos o sonho 

europeu, precisávamos ser menos europeus. Esse paradoxo, longe de constituir-se numa 

dificuldade para os românticos, tornava-se sua força motriz, porque alimentava 

polêmicas, angústias e debates que engrossavam o caldo do ambiente intelectual de então. 

A vida intelectual das elites brasileiras, principalmente na Corte, desenvolvia-se nesses 

debates públicos sobre como construir a história brasileira, sua literatura, identidade, 

geografia, etc.  

Os homens que escreviam as revistas eram também aqueles que participavam da 

vida política, dos cargos administrativos e dos círculos intelectuais do país. Não eram um 

grupo grande e tampouco bem distribuído. A maior parte da produção impressa da época 

se concentrava no Rio de Janeiro, a então Corte do império. São Paulo era ainda uma 

cidade tímida, cujo epicentro intelectual estava na Faculdade de Direito. O Nordeste, 

principalmente Bahia e Pernambuco, e o Rio Grande do Sul, compunham outros polos de 

produção. Assim, os homens de letras muito comumente se esbarravam, porque 

ocupavam espaços sociais restritos, e é evidente que bebiam das mesmas fontes e 

partilhavam das mesmas questões. Interessa muito perceber como os escritores 

românticos da segunda metade do século XIX cultivavam uma intensa vida social e 

política através dos jornais e revistas. Segundo Silvio Romero: 
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No Brasil, mais ainda do que noutros países, a literatura conduz ao jornalismo 
e este à política que, no regime parlamentar e até no simplesmente 
representativo, exige que seus adeptos sejam oradores. Quase sempre as 
quatro qualidades andam juntas: o literato é jornalista, é orador e é político 
(ROMERO, pág.1717 apud SODRÉ, 1999, pág.184) 

Nomes importantes da política e da literatura duelavam sem trégua nas páginas 

dos jornais e das revistas. Em 1854, José de Alencar começa a escrever crônicas para o 

Correio Mercantil do Rio de Janeiro. Trabalharia como redator-chefe do Diário do Rio 

de Janeiro dois anos depois. Nele publicou O Guarani em 1857. Em 1855, o jornal A 

Marmota soltava os versos: Como é linda e verdejante / Esta palmeira gigante /Que se 

eleva pelo monte! / Como seus galhos frondosos / S’elevam tão majestosos/ Quase a tocar 

o horizonte! Pertenciam à primeira safra de José Maria Machado de Assis. O jovem 

começava carreira ciceroneado e protegido por Manuel Antônio de Almeida, ele também 

publicando em periódicos sua obra máxima, Memórias de um Sargento de Milícia, na 

revista Biblioteca Brasileira. Gonçalves Dias publica na Revista Popular, periódico 

paulista, entre 1860 e 1862. As obras literárias definidoras do período romântico (e de 

períodos posteriores) eram publicadas ora como folhetins, ora como livros, e os escritores 

esperavam delas que gerassem o debate público nas páginas dos jornais e revistas.  

Portanto, várias ideias diferentes se misturavam num grupo relativamente 

pequeno de indivíduos, que escreviam para eles mesmos e para uma prerrogativa de 

público um pouco mais ampla. A narrativa de nação dos românticos se misturava ao 

simbolismo político-religioso de D. Pedro II, às lutas partidárias de conservadores e 

liberais, à necessidade de sustento econômico através das letras, ao debate sobre uma 

literatura genuinamente brasileira e às tentativas de forjar uma historiografia e geografia 

do país, à ascensão da imprensa como negócio e símbolo, ao ideal abolicionista em sua 

luta contra o pensamento dos produtores de café, etc. Como uma linha de rosário ligando 

essas diversas contas, poderíamos sugerir três narrativas principais que podem ser assim 

resumidas: a narrativa romântica de inserção do Brasil no contexto civilizacional-

nacional; a narrativa iluminista do embate entre a escuridão da ignorância e a luz do 

conhecimento, seja ele materializado na ideia da ciência e da tecnologia como difusores 

da sabedoria, seja na da cultura e da literatura, ou ainda na simples luta política dos muitos 

contra os poucos; a narrativa especificamente jornalística da missão de contar os fatos 

importantes do mundo de maneira enciclopédica e abrangente. Será interessante 

contrastar alguns textos da época para observar a dinâmica dessas narrativas. Vejamos 

alguns enxertos da Revista Popular, em sua primeira edição de 1859:  
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Em nome do Padre, do Filho e do Espirito Santo, 
Amen. Não vos assusteis, leitores, que não se trata de 
prégar-vos um sermão; mas vamos encetar uma 
cousa séria, e bom é principia-la bem. Assim o 
practicavão os nossos maiores, e nem tudo o que eles 
nos legarão, é sediço. Sabemos infinitamente mais do 
que eles, mas em parte a eles o devemos. Com muito 
trabalho e fadigas forão assentando os alicerces e 
juntando os materiaes, com que vamos erguendo o 
edifício, a que só Deos sabe quem porá a cumieira. 
Havemos de acompanhar o progresso da humanidade 
(...) 

Não só o passado e o presente, mas também nos 
occupará o futuro. Não o futuro do charlatão, que 
pretende lê-lo nas estrelas, ou n’um baralho de cartas, 
mas o futuro do homem reflectido e previdente, que 
com os tres termos dados, o passado, o presente e a 
própria razão, descobre a incógnita. Escrevemos de 
tudo e para todos. Desde os tempos de Adão até o 
momento em que falamos, desde as ruinas de Nínive 
até á recente Therezina... 

 

 

 

Em seu texto introdutório, a Revista Popular reitera a linha narrativa que liga 

passado e presente numa escada evolutiva. “Sabemos infinitamente mais” do que os 

antigos, mas devemos a eles as primeiras obras nesse edifício que “ só Deos sabe quem 

porá a cumieira”. Mais à frente, o texto afirma que o futuro pertence não aos charlatões, 

mas ao homem “reflectido e previdente”, que usa a razão para entender o mundo. E, 

finalmente, logo em seguida, a revista se coloca em sua função jornalística de escrever 

“de tudo e para todos”. De fato, a edição conta com matérias sobre agricultura, comércio 

e indústria, economia política, emigração e colonização, bem como crônicas, contos, 

análise literária, poesia, higiene, instrução e educação e uma seção de variedades com 

anedotas e uma lista de brasileiras célebres. Outro exemplo interessante é a Minerva 

Brasiliense de 1843, que diz na segunda página de sua introdução:  

 

Figura 6 - Revista Popular, de 1859. 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional - 
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 
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He sómente em nossos dias que se tem feito 
notar huma geral mudança na direcção das 
sciencias: n’outras epochas ellas apresentavam 
huma marcha altiva e orgulhosa: absorvidas 
nas grandaezas de suas abstracções, pouco se 
cuidava em presta-las ao serviço pratico da 
espécie humana, aplicando-as ás artes uteis. 
Dahi provinha que estas, sem princípios 
racionaes, se guiavam apenas por huma espécie 
de instinto empyrico. Soccrates felicitava-se de 
ter feito baixar a filosofia dos ceos á terra; a 
nossa idade terá a gliroa de haver tirado a 
sciencia de suas compreensões egoístas. 

 

 

 

 

 

A Minerva Brasiliense indica, no 

texto introdutório, que as ciências passadas, embora grandiosas, estavam restritas aos 

filósofos e às abstrações. À “nossa idade” caberá torna-las públicas e palpáveis, baixando 

“a filosofia dos ceos á terra” e racionalizando o que antes era nada mais que uma “espécie 

de instinto empyrico”. Não por menos, o título a introdução é “Progressos do Seculo 

Actual”. O primeiro artigo da revista versa sobre Astronomia, contando de um cometa 

avistado no Rio de Janeiro em 1843. Em seguida, um artigo sobre ornitologia avisa de 

duas novas espécies de beija-flor descobertas “dentre a variedade infinita de pássaros que 

povoam, e com o lindo matiz de suas cores aformoseam os bosques e vastíssimas 

campinas do Brasil”. Interessante observar como a revista já segmenta seus temas através 

das retrancas “Sciencias”, “Literatura”, “Bellas Artes”. Em “Literatura”, o primeiro texto 

se chama “Da nacionalidade da Literatura Brasileira”. Vejamos, por fim, um enxerto do 

periódico O Tocantins, de 1855:  

 

 

 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional -
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

 

Figura 7 - A Minerva Brasiliense, de 1843 
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Desconhecer a grande utilidade, e a 
importância da imprensa seria o mesmo 
que negar o préstimo da escriptura, e a 
necessidade da palavra. Nem um dos 
inventos modernos tem sido mais util à 
humanidade, ou tem concorrido com 
mais efficacia para a grande obra da 
civilisação do mundo. Se os caminhos 
de ferro e vapor supprimem as 
distancias, a imprensa, na frase de um 
insigne escriptor do século, supprime o 
tempo, nos torna contemporaneos dos 
grandes gênios das passadas epochas, e 
nos fará dos vindouros (...) Por seu meio 
o pensamento se multiplica, e derrama-
se pelo mundo com a rapidez da luz.  

 

 

 

 

 

 

 

O último exemplo não é propriamente uma revista, mas um jornal. Seu conteúdo 

prioritário eram informações oficiais, notícias de correio, e o acompanhamento do 

expediente político provinciano. Entretanto, ele é interessante primeiro por ser uma rara 

publicação da então província de Goyaz. E segundo por apresentar um texto introdutório 

que estabelece a importância da imprensa na disseminação dos conhecimentos e brada: 

“Goyanos! Tenhamos firme esperança no futuro de nossa terra; coadjuvemos os esforços 

de uma administração recta, activa e intelligente; concorra cada um com seu contingente 

para o bem comum; e a província de Goyaz marchará a pár de suas irmans na senda do 

progresso.”  

Percebemos como as três narrativas propostas se misturam, e abrem espaço para 

outras que só serão melhor identificadas num estudo aprofundado de cada publicação. 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional - 
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

Figura 8 - O Tocantins, de 1855. 
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Mas, para efeitos dessa análise, elas bastam como indicativos da abrangência cultural, 

política e econômica do mito que sustentava as revistas durante o século XIX. Parece-nos 

prudente reiterar que denominamos tais pensamentos como narrativas (e não ideias, 

discursos ou ideologias) porque queremos destacar a forma como elas relacionam uma 

história ao tempo e ao espaço através do ato de contar. São narrativas porque envolvem 

personagens, acontecimentos e fatos, numa lógica espaço-temporal que sugere 

movimento. E, finalmente, são narrativas porque transformam em ação discursiva as 

ideias dos grupos sociais que as produzem.  

10.3. Museu universal  
 

 O romantismo sedimentou os laços entre os literatos e a imprensa. Boa parte das 

revistas da época se dedicavam principalmente à literatura e estavam voltadas para o 

seleto universo dos homens de letras. Mas o romantismo, tal como a imprensa burguesa, 

calcava-se num projeto de expansão da cultura. Na sociedade brasileira do século XIX, 

essa expansão contou com a ajuda de outras plataformas mais populares e abrangentes 

que revistas e jornais. Como fio da trama cultural em que se costuram diversos elementos, 

as revistas tiveram especial relação com outras válvulas narrativas, principalmente as 

artísticas e que, desde sua origem, pautavam-se na lógica de mercado: o teatro, os cordéis, 

os folhetins. Essas expressões culturais se aproximavam em pelo menos dois aspectos: 1) 

necessitavam e geravam público; 2) eram socialmente consideradas como arte ou 

entretenimento. Talvez não seja temerário supor que foi no âmbito da expressão artística, 

mais do que no da política ou do jornalismo, que primeiramente as noções de consumo 

capitalista se mesclaram aos ideais de expansão das ideias. Isso porque o teatro, o 

folhetim, os cordéis, eram atividades populares, dependiam do público amplo, e 

garantiam aos autores a perspectiva da fama, da celebrização, do dinheiro: 

 

Mais próximo da frequência popular, mais acessível à generalidade, o palco é 
o primeiro terreno da luta romântica. O livro, mais aristocrático nesse tempo, 
pouco difundido, restringiria o contraste a uma estéril polêmica de iniciados, 
de uns poucos, dos escolhidos. O teatro, franqueado a todos, transferia ao 
auditório a participação. E o folhetim, divulgado pela imprensa, levaria a cada 
um a semente do tema e da forma romântica, interessando a gente mais 
distante, que se revia nos dramas e nos romances (SODRÉ, 1976: 196) 

 

Sabemos, assim, que as revistas não eram as únicas e nem as mais bem sucedidas 

experiências de narrativa cultural dentro do contexto brasileiro do século XIX. Isso pode 
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significar que a formação do público leitor das revistas não começa necessariamente com 

elas, mas com as outras expressões culturais de então, mais populares e mais acessíveis.  

Para além dos próprios literatos, Sodré reconhece dois grupos de leitores que se 

formavam tanto pelas revistas quanto pelo teatro, e principalmente pelas narrativas dos 

folhetins e cordéis: os jovens estudantes e as senhoras. Esses dois públicos-alvo ofereciam 

os primeiros vislumbres do que seria a imprensa como negócio rentável. Os folhetins, 

principalmente, começavam a garantir aos periódicos rastros de fidelização que não 

tinham a ver apenas com a concordância dos ideais defendidos – formava-se um público 

a procura de entretenimento.  

Dentro de uma publicação voltada para as mulheres, como a já citada  O Espelho 

Diamantino, a leitora encontrava notícias sobre o mundo, textos políticos, anedotas, 

trechos de romances, comentários e críticas sobre as artes e a ciência, histórias 

moralizantes. Berçot (2012) registra que, em sua primeira edição, a revista publicou o 

exemplo de uma certa Catharina Herman, holandesa que ingressou no exército disfarçada 

de homem apenas para salvar o marido. Na edição seguinte, a história foi de Madame 

Elisabete de França, irmã do rei Luís XVI, e que se recusou a abandoná-lo durante as 

revoluções e, por isso, morreu pela guilhotina. Mas o caráter moralizante desses exemplos 

não esgota todas as possibilidades de conteúdo das revistas; na verdade, o varejo de temas 

expostos e moldados em formas didáticas ecoa objetos importantes do pensamento 

iluministas: as enciclopédias, os museus, as Exposições Universais que aconteciam em 

Paris. Das primeiras, as revistas reiteram a concepção catalográfica e resumida do 

conhecimento – um conhecimento que está no texto para um conhecedor que é capaz de 

saber apenas pelo texto – e das últimas, o consequente vínculo do didático com o 

entretenimento. Para o pensamento iluminista, o museu, a feira, a exposição não eram 

simples depósitos de conhecimentos passados – eles deveriam expor a narrativa da 

civilização; mostrar como saímos do passado em direção ao futuro, inserir as culturas no 

tempo da História e o público na aventura da evolução. Eram uma experiência de 

entretenimento moralizante.  

Assim, temos que a segmentação de público – ou seja, a formação de públicos-

leitores específicos dentro da ideia ampla de público-leigo – acaba por se encaixar na 

necessidade universalista da imprensa. Num primeiro momento, segmentação temática 

vai significar que os periódicos deixam de ter um só tema e passam a ter vários: arte, 

política, entretenimento, anedotas, vida íntima, etc. A variedade de temas condiz com a 
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proposta de que o conhecimento deve ser sintetizado, catalogado em suas partes 

essenciais, para que o público se forme culturalmente. A Revista Popular assim afirma:  

 
Escrevemos de tudo e para todos. Desde os tempos de Adão até o 
momento em que falamos, desde as ruinas de Nínive até a recente 
Therezina, que nasceu capital de uma província, desde Veneza até à 
cidade do Lago Salgado, ambos refugio de foragidos, uma durante 
séculos, outra durante mezes, desde a toca do selvagem até os paços 
fastosos do rei, desde a ostra, que se gera nas profundezas do oceano, 
até ao astro, que gyra pela imensidade dos céos, tudo o que abrange o 
entendimento humano é do nosso domínio (REVISTA POPULAR, 
1959 – Hemeroteca da Biblioteca Nacional). 

 

Não é possível distinguir com clareza onde começa a necessidade econômica de 

agradar os leitores e onde a premissa universal de que se faz necessário encaixar o leitor 

insipiente à tradição cultural ampla da civilização. Dividir esses dois interesses pode não 

ser produtivo, uma vez que ambos pertencem ao espírito da mesma época. Segmentação, 

acúmulo e apresentação didática. Scalzo (2012) registra diversos nomes de periódicos 

desse momento que refletem essa perspectiva: “Museu Universal, Gabinete da Leitura, 

Ostentor Brasileiro, Museu Pitoresco, Histórico e Literário, Ilustração Brasileira, O Brasil 

Ilustrado, Universo Ilustrado.” (SCALZO, 28). E tal abordagem encontraria aliado 

fundamental quando o desenvolvimento técnico permitiu maior uso de imagens nas 

publicações. Para públicos desacostumados com os livros e muitas vezes apenas 

superficialmente alfabetizados, o advento das imagens impressas pesou como uma 

revolução. Uma revolução de consumo.  

 

 10.4. O nascimento do repórter  
 

 A partir da segunda metade do século XIX, o caráter comercial da imprensa 

começa a se destacar. Como parte formativa da cultura burguesa europeia, a imprensa 

nasce atrelada ao comércio, e retira desse substrato da vida social suas principais bases, 

mas até então era possível demarcar com clareza algumas diferenças. No Brasil, os jornais 

e revistas anteriores ao período ainda se estruturavam segundo a lógica do panfleto: 

produções visceralmente ligadas a causas ou grupos, produzidas por poucos e para 

poucos, e incapazes de representar o principal meio de subsistência de seus escritores. 

Esses eram intelectuais, homens de letras, acadêmicos, escritores, que pouco a pouco 

iriam se acostumar e se adequar à alcunha de jornalista. Em muitos momentos, como já 
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nos mostra Balzac, jornalista foi um termo depreciativo 26.A nova percepção do jornalista 

como profissional se constrói na convergência de alguns aspectos: o desenvolvimento 

técnico que permite maior tiragem e, portanto, maior lucro e público; o mesmo 

desenvolvimento técnico que passa a exigir maior capital para quem quisesse produzir 

um jornal, dificultando assim as produções artesanais e particulares (SODRÉ, 1999); o 

advento das identidades profissionais modernas, que passam a ser pensadas a partir do 

aporte das ferramentas simbólicas das teorias sociais, do marxismo (tais como as noções 

de classe e de proletariado) e do capitalismo industrial (tais como a noção de empresa). 

O jornalista começa a se estabelecer como uma profissão; o que significa, na perspectiva 

simbólica, que se cria um personagem novo nas narrativas com que os homens modernos 

podem explicar seu mundo. Passa a ser possível contar a história de homens (quase 

sempre apenas homens) legitimados a dizer o que acontece nas cidades, no campo, no 

estrangeiro, no tempo presente. Homens que participavam de um campo profissional, e 

cuja legitimação nasceu sob o signo do conflito e da contradição (como já abordado).  

 Concomitante ao nascimento do jornalista, outra figura passa a habitar as páginas 

dos impressos: o repórter. O caráter conflituoso e crítico inerente ao mito formativo dos 

jornalistas, que advém da posição política contrária ao poder, encontra no repórter uma 

contraparte de peso: nele se sobressai a faceta do contador de histórias, do relator de 

aventuras, do protagonista vicário das maravilhas. É importante frisar que as duas figuras, 

jornalista e repórter, são faces de uma mesma construção identitária, e que sua 

diferenciação, ainda que relevante, é sutil. Ainda assim, sintetiza-se na perspectiva do 

repórter toda a simbologia do jornalismo como olho atento a um mundo 

maravilhosamente mutante. Apenas como analogia, poderíamos diferenciar as duas 

facetas a partir da diferença entre notícia e reportagem. Uma se preza como extrato 

objetivo e neutro dos principais aspectos do acontecimento, e condensa em sua proposta 

a promessa jornalística do imediatismo e da rapidez. A outra permite-se mais tempo, tem 

mais fôlego, procura mais opiniões e, sem abdicar do mito da objetividade, condensa em 

                                                           
26 O processo de formação dos jornalistas precede a segunda metade do século XIX, tanto é que Balzac já 

faz referência a um universo jornalístico estabelecido em texto de 1843. O autor de Ilusões Perdidas dirá 
da imprensa que é um negócio de interesseiros, que se vende a baixo preço, formada por jornalistas 
orgulhosos e vaidosos. Junto ao surgimento do personagem, reforçam também seus paradoxos: mercador 
de notícias ou espelho da realidade (a velha dicotomia de Mercúrio), campeão da democracia ou papagaio 
do Estado? O jornalista como personagem, entretanto, é posterior aos jornais e revistas – esses surgiram 
antes e, como demonstrado, já lidavam com essas mesmas questões.  
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sua proposta a promessa jornalística de oferecer ao leitor uma experiência legítima, de 

aproximá-lo do acontecimento. O repórter, portanto, sintetiza esse aspecto da identidade 

jornalística.  

 Cohen (2004) realiza importante estudo sobre o surgimento, na França do século 

XIX, de um conjunto de modalidades literárias que ela chama de “gêneros cotidianos”. A 

autora resgata Benjamin para mostrar como o cotidiano se transforma, na Modernidade, 

em matéria de interesse e em objeto de investigação científica. A vida urbana, os 

acontecimentos diários e próximos dos cidadãos, passam a ser matéria para a literatura – 

o próprio homem comum em suas dificuldades comuns surge como personagem: 

A gênese da Modernidade caracteriza-se pela concepção do cotidiano 
como prática. Caracteriza-se, ainda, pela conceituação do cotidiano, o 
reconhecimento da vida diária como um objeto válido de investigação 
científica.” (COHEN, in SCHWARZ & CHARNEY, 2004, p. 260) 

  

Em 1831, é publicado o livro Paris, ou Le livre des cent-et-un cuja proposta era 

transformar Paris em um “desfile”. Segundo o editor da obra, a cidade seria mostrada 

como ela era; e ela era “indecisa, caprichosa, impaciente” por vezes sublime, por vezes 

absurda. No texto introdutório, Paris ganha contornos humanos, como uma mulher e, nos 

textos subsequentes, os vários pontos e habitantes da cidade são descritos de maneira 

panorâmica e enciclopédica (COHEN, 2004): 

O formato adotado para a coleção, afirmou Ladvocat no prefácio, era 
absolutamente moderno. Tratava-se de “um novo livro, como nenhum 
outro; novo no conteúdo, na forma, em suas estratégias de composição, 
o que o torna um tipo de enciclopédia de ideias contemporâneas, o 
monumento de um período jovem e brilhante (COHEN, in SCHWARZ 
& CHARNEY, 2004, p. 260). 

  

Ladvocat, o editor, enquadrava sua abordagem no que consideramos o mito 

moderno. Ele vê sua obra como nova e incomparável, o que funcionaria para aumentar 

suas vendas, uma vez que o novo e incomparável atraía a atenção dos habitantes daquele 

“período jovem e brilhante”. Segundo Cohen, o Le livre des cent-et-un inaugurava o que 

Benjamin chamaria de “literatura panorâmica”. A visualidade, a rapidez e o caráter 

enciclopédico seriam muito importantes dentro dessa modalidade, bem como a temática 

cotidiana e a linguagem acessível. Beneficiavam-se das inovações tecnológicas para se 

difundir com mais velocidade e menor custo e também para usar e abusar das ilustrações 



179 
 

(principalmente litogravuras). Enquanto o livro de Ladvocat era uma produção mais cara 

e destinada a públicos fechados, a imprensa popular rapidamente se apossou da proposta 

panorâmica e lançava suas próprias descrições enciclopédicas da vida urbana.  

 Os textos panorâmicos narram pequenas histórias em coleção. Não estão 

relacionadas umas às outras a não ser pela temática. Não há continuidade como nos 

folhetins, e mesmo a noção temporal estanca no caráter descritivo de momentos 

enjaulados como num “zoológico” ou num dicionário. As escolhas narrativas procuram 

emular a experiência visual, e se apoiam fartamente nas figuras e ilustrações. Reside neles 

a figura emblemática do flâneur de Baudelaire, o boêmio intelectual ou vagabundo que 

zanza pelas cidades a observar os acontecimentos. Mas ecoa, também, a figura categórica 

do cientista, do observador desinteressado que transforma experiência em experimento. 

Esse cientista-flâneur é o nosso repórter: a cidade é seu universo, os homens comuns, seus 

heróis, o tempo presente, sua nacionalidade, e o leitor, seu companheiro de viagem.  

 Cohen localiza os gêneros cotidianos na França do século XIX, e vincula sua 

ascensão aos movimentos políticos da chamada Monarquia de Julho. Será interessante, 

contudo, cruzar o Atlântico e encontrar, no Brasil de 1910, a obra A alma encantadora 

das ruas, do escritor, jornalista e bon-vivant, João do Rio. Ele dirá em sua introdução:  

Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhe as delícias 
como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito 
vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um perpétuo 
desejo incompreensível, é preciso ser aquele que chamamos flâneur e 
praticar o mais interessante dos esportes — a arte de flanar (JOÃO DO 
RIO, domínio público). 

  
João do Rio oferece à rua o mesmo caráter antropomórfico que Ladvocat outorgou 

à cidade. Rua e cidade são personagens de suas próprias narrativas e personificam, com 

suas nuances e meandros, a mítica divindade moderna: criatura universal, feminina, 

inconstante e maravilhosa, que se desdobra ante os olhos como a protagonista principal 

de um espetáculo. Em João do Rio torna-se ainda mais evidente que ver é uma ação. A 

arte de flanar difere nisso do simples caminhar; flanar é caminhar observando, com a alma 

inquieta de curiosidade. Como dirá João do Rio: “Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser 

basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem.” Mas é ainda mais 

que isso, e João do Rio revela um ponto importante nesse mesmo comentário: o flâneur é 

também aquele que comenta. Mover-se pela cidade, olhar e depois contar aos outros o 

que viu. Eis como, na figura literária do flâneur, encontramos o sumo do repórter. E eis 
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como, na figura do repórter, encontramos a personalização da narrativa mítica das 

revistas. É de abril de 1907 a primeira edição do periódico curitibano O Olho da Rua, que 

nos esclarece:  

 

A novíssima literatura de jornal, tal como a comprehendemos por agora, 
não deve ficar emparedada nos limites d’uma escola, e o estylo do 
moderno escriptor hade ser vivo e flammante, alguma cousa que seja 
assim como o champagne espumando em taças de Crystal. Longe vão 
os tempos em que os artigos de fundo, solemnes e graves como solos 
de bombardão, faziam pensar os augustos tecelões da Ideia. Hoje o 
jornalista precisa ter inegualaveis predicados, sentimentos tão finos, 
espirito tão subtil, verve tal que encante pela Arte e ao mesmo tempo 
deslumbre por uma boutade feliz (OLHO DA RUA, 1907, Hemeroteca 
da Biblioteca Nacional). 

 

No repórter, as revistas encontraram seu narrador excelente. Sintetizaram e 

forjaram o eu-lírico ideal, que não tem o elitismo dos intelectuais, nem a cátedra 

aborrecida dos cientistas, nem o pendor interesseiro dos políticos, e nem a desatenção 

selvagem do povo. O repórter é, desde sua origem, a utópica convergência entre Arte e 

Ciência, entre popular e erudito, entre a experiência mediada e a experiência legítima e 

imediata. O repórter é um mediador e, portanto, um ser híbrido27, o trickster de Lévi-

Strauss - o Hermes, o Exu e, ao mesmo tempo, o cientista e o porta-voz do cidadão. Ou, 

pelo menos, é assim que ele se constrói e é assim que é construído nas narrativas da 

imprensa moderna. Por extensão simples, as características do repórter alcançam as 

características das revistas; também as revistas se colocam como personagens 

mediadores.  

O repórter contorna o problema da experiência imediata usando o recurso da 

vicariedade. Ele representante o corpo do indivíduo nos acontecimentos. Ele é a presença 

física por procuração, o testemunho profissional, a presença vicária dos nossos olhos e 

ouvidos ali onde não alcançamos. Sua legitimidade reside em sua “essência” dupla: o 

repórter é um cidadão, ele usa dos mesmos artifícios cognitivos do cidadão, ele é a 

testemunha ocular; mas é também um especialista, um profissional capaz de transformar 

em narrativa o acontecimento inenarrável. Sua missão está legitimada e é muito 

necessária porque, para o moderno, o mundo se tornou amplo demais para a experiência 

imediata individual. As pessoas não são mais capazes de experimentar sozinhas a 

                                                           
27 A hibridez de que tratamos não é o conceito marcado em Canclini (1997) para tratar das culturas 
híbridas, embora possa tecer paralelos com ele. Partimos de inferência um pouco diferente ao tentar 
perceber a hibridez dentro de uma única cultura, em sua própria matriz formativa.  
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multiplicidade, o museu universal, que se tornou a vida moderna. Elas precisam pegar 

emprestado olhos alheios, ver pela visão de outros – não quaisquer outros, mas os 

repórteres, as revistas – os olhos comprometidos em mostrar esse novo mundo imagético, 

fervoroso, espetacular.  

 E aqui a reflexão se dobra sobre si mesma. Voltamos ao início do trabalho, quando 

a revista Life apresentava seu mito. Estamos de volta ao jogo de olhares com que 

começamos. A fase moderna da revista Life surge, como já dito, em 1937, com a proposta 

de “ver e mostrar” as incríveis maravilhas do mundo, os acontecimentos distantes e 

próximos, “things thousands of miles away, things hidden behind walls and within 

rooms”. A Life de 1937 não se entende como uma compilação de generalidades, mas 

como o olho do cidadão. Convém repetir aqui o texto introdutório da primeira edição, já 

citado no início do trabalho: 

 

To see life; to see the world; to eyewitness great events; to watch the 
faces of the poor and the gestures of the proud; to see strange things — 
machines, armies, multitudes, shadows in the jungle and on the moon; 
to see man’s work — his paintings, towers and discoveries; to see things 
thousands of miles away, things hidden behind walls and within rooms, 
things dangerous to come to; the women men love and many children; 
to see and to take pleasure in seeing; to see and be amazed; to see and 
be instructed…. Thus to see and to be shown, is now the will and new 
expectancy of half mankind. Too see, and to show, is now the mission 
undertaken by Life 28(LIFE MAGAZINE, 1936). 

 

 Mais do que contar as histórias, as revistas reificaram os desejos de protagonismo 

de grupos sociais dentro da história. A perspectiva moderna é única em suas formas de 

narrar o mundo porque se assenta em formas peculiares de percebê-lo socialmente. Mas 

será interessante recordar que certas características culturais se enraízam profundamente 

nas estruturas ao longo de muito tempo. Parece-nos revelador o exercício – pouco 

científico, mas ainda assim razoável – de comparar o editorial da Life de 1937 e o 

                                                           
28 Ver a vida, ver o mundo; ser testemunha ocular de grandes eventos; assistir as faces dos pobres 

e os gestos dos orgulhosos; ver coisas estranhas – máquinas, exércitos, multidões, sombras na 

selva e sobre a lua; ver o trabalho dos homens – suas pinturas, torres e descobertas; ver coisas 

a milhares de milhas distantes, coisas escondidas atrás de paredes e dentro de quartos, coisas 

perigosas de se encontrar; as mulheres que os homens amaram e muitas crianças; ver e ter 

prazer em ver, ver e se assombrar, ver e ser instruído... Assim, ver e ser mostrado é agora a 

vontade e a nova expectativa de metade da humanidade. Ver, e mostrar, é agora a missão da 

Life 
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introdução do Livro das Maravilhas, em que Rusticiano de Pisa registra o relato das 

viagens de Marco Polo, datadas do final do século XIII. O texto diz o seguinte:  

 

Senhores, Imperadores, Reis, Duques e Marqueses, Condes, Fidalgos e 
burgueses, e todos vós que desejais conhecer as diferentes raças e 
variedades das diversas regiões do globo, tomai este livro e mandai que 
vo-lo leiam; e nele encontrareis todas as imensas maravilhas e 
curiosidades da nobre Armênia e da Pérsia, dos tártaros e da Índia e 
diversas outras províncias da Ásia Menor e de uma parte da Europa(...); 
assim as descreverá nosso livro e vo-las explicará, clara e 
ordenadamente, como as conta Misser Marco Polo, sábio e nobre 
cidadão de Veneza, tal como as viram seus olhos mortais (MARCO 
POLO, 1999, p. 35). 

 

 O Livro das Maravilhas foi publicado na era anterior à imprensa. Ele faz parte da 

chamada literatura de viagem, constituída de diários e relatos de viajantes, comum na 

Europa pelo menos desde Heródoto. Segundo Yerasimos (1999), a obra ganhou 

celebridade em sua época mas, mesmo então, foi tratada com ceticismo. Fazia parte, 

afinal, de uma tradição literária que primava pela descrição fantasiosa de terras exóticas. 

Talvez por isso a necessidade do autor de reafirmar, na introdução, a nobreza e sabedoria 

do relator Marco Polo. Disso se desprende a mais curiosa das semelhanças entre o texto 

do Livro das Maravilhas e a proposta editorial da Life: ver com os “olhos mortais”. A 

legitimidade do relator está na sua presença física em lugares que os leitores jamais 

estarão. “Ver e mostrar” as maravilhas do mundo, as coisas estranhas feitas pelo homem, 

os tártaros e os persas. O exótico espacial continua exercendo no moderno a sua 

fascinação, mas outro campo de interesse surge e se sobrepõe: o curioso país da 

Atualidade. Formado por cidades próximas e distantes, pelo caos das ruas que se estende 

aos portos e aos países, pelo crime na vizinhança e pelos gráficos da criminalidade 

mundial, as viagens do Marco Polo repórter o levam a percorrer o tempo dentro do espaço. 

 E talvez dessa forma o repórter da imprensa moderna se aproxime em sua 

autoimagem daquele narrador oral proposto por Benjamin e sintetizado na figura do 

marinheiro e do ancião. Ele não é, entretanto, um narrador oral. Sua proposta basilar é a 

de propiciar a “experiência legitima” ou “a verdade” ao seu leitor através de um texto. 

Por mais que procure quebrar a mediação com efeitos e recursos comunicacionais, o 

repórter ainda precisa se fiar numa configuração social em que a produção das mensagens 

está dissociada de sua recepção. Então, se Marco Polo pôde contar com a expectativa de 

um universo bastante restrito de leitores (os “senhores, imperadores, reis, duques e 
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marqueses”), os repórteres da Life propunham-se a ousada missão de atender a 

expectativa de “metade da humanidade”. Mesmo que não atendessem efetivamente a isso 

e, pelo contrário, mantivessem a tendência de focar em grupos específicos (a classe média 

norte-americana, por exemplo), a possibilidade do universal resistia como base da forma 

de pensar e narrar daqueles homens modernos. Marco Polo falava de um mundo distante 

e sem contatos com o seu, enquanto os repórteres e jornalistas da Modernidade estavam 

imbuídos nessa missão fantástica, e peculiar, de explicar o próprio mundo a quem vivia 

dentro dele.  

 

11. As revistas brasileiras no início do século XX  
 

 Depois da primeira metade do século XIX, as revistas brasileiras de variedades 

estabelecem como norma o amplo uso de ilustrações, charges e caricaturas. Ao mesmo 

tempo, a linguagem se afasta do tom intelectual e vai encontrando outros caminhos, seja 

em direção ao texto artístico e literário – cujas modalidades variavam de acordo com as 

escolas e modas dos escritores – seja em direção a uma vertente mais simples, próxima 

da oralidade, que ecoava o surgimento da figura do repórter. Já em 1849, por exemplo, a 

revista carioca A Marmota na Corte, afirma na introdução de sua primeira edição:  

 

 

Forte arrojo! Forte atrevimento!! (dirão por ahi os 
leitores). Quem é o redactor desta folha chamada 
Marmota, que ahi aparece? É doutor formado em 
alguma academia? Não; mas é lente jubilado na 
universidade da experiência. Sabe línguas? Não; 
mas traduz em português claro o idioma do 
coração. É barão, visconde, marquez, ou 
commendador? Não; porém é um dos fidalgos 
cavalleiros descendentes em linha recta do rei do 
mundo o Sr. Adão (MARMOTA NA CORTE, 
1849). 

  

A figura do redator nessa publicação 

desprega-se da anterior figura do homem de letras, 

do douto escritor, para se tornar um tal jubilado na 
Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional - 

http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

Figura 9 - A Marmota Na Corte, de 1849. 
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universidade da experiência, um tradutor do idioma do coração. Sua legitimidade se 

encontra, portanto, na capacidade de se fazer compreendido pela maioria, e isso ocorre 

pela linguagem mais simples e pelo uso de imagens. A relação das revistas com a 

visualidade gráfica se estreita muito, e a narrativa textual passa a se encaixar na imagética, 

organizando-a e se adaptando a ela. Durante a Primeira República, de 1889 a 1930, as 

principais cidades brasileiras assistem à diversificação dos periódicos, bem como das 

temáticas e assuntos de interesse geral (ELEUTÉRIO, in MARTIN E DE LUCA, 2012). 

Revistas especializadas e vinculadas a academias, institutos e faculdades continuam a 

aparecer, somadas agora às publicações humorísticas de teor político, às revistas de 

quadrinhos infantis e até às revistas de conteúdo erótico. O periódico carioca A Notícia, 

por exemplo, publicava a correspondência telegráfica e notas sobre política e relações 

exteriores pelo menos desde 1894. Em 1895, seus editores lançam a primeira versão 

ilustrada da publicação, experimentando também novos formatos de texto. Dizem, no 

texto de abertura:  

 

 

 

A Notícia apresenta ao público o seu 
primeiro número ilustrado. Depende da 
acceitação que este tiver o apparecimento 
de outros. Também o Figaro – salva a 
immodestia da comparação – começou as 
edições illustradas por numeros isolados, 
e hoje dá o Figaro Illustré, esse primor que 
faz a admiração de todo o mundo. Piano, 
piano...  

 

 

 

É difícil traçar regras gerais diante da 

diversidade de publicações e, em muitos casos, de sua efemeridade. Ainda assim, a partir 

do final do século XIX e no início do século XX, nota-se uma espécie de euforia diante 

de novas possibilidades técnicas e uma visão mais positiva que negativa da Modernidade. 

A virada do século traz modificações importantes no cenário político e social do país. Em 

1889, o Brasil se torna uma república pelas mãos dos militares, e um ano antes, a princesa 

 Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional 
- http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

Figura 10 - A Notícia, de 1895 
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Isabel assina a Lei Áurea, transformando o dilema monárquico da escravidão no dilema 

republicano da inclusão social. Boa parte da imprensa descreve essas mudanças como 

grandes vitórias há muito acalentadas e geridas. A publicação A Imprensa Fluminense, 

folha de 20 de maio de 1888, apregoa que o “nobre povo brazileiro”, ao extinguir 

pacificamente a escravidão, “paga em um dia a dívida de três séculos”. Diz mais: “A 

imprensa fluminense, unida hoje em fraternal amplexo, saúda o dia Treze de Maio de 

1888 como uma das datas mais gloriosas da história da humanidade. ” E então declara 

que a liberdade é condição essencial para que a imprensa se estabeleça como “poderoso 

factor de civilização”.  

 Os ideários republicanos e abolicionistas pautaram as preocupações dos jornais e 

revistas nos últimos anos do século XIX. Contrapunham-se a eles a resposta conservadora 

dos monarquistas, num embate político ritmado pelo prelo e pela pena. O modelo de 

produção impressa do século XIX era panfletário e artesanal; intelectuais e homens de 

política produziam suas folhas na medida de seus interesses. Por exemplo, o periódico 

Brazil Federal – órgão do grupo republicano de Goyaz, publicava em 1886, na província 

goiana:  

O nosso systema de governo contém em si um grande vício original, tão 
grande, que o converteu – de importante factor que devia ser do nosso 
progresso e civilisação em principal obstáculo a todo o esforço social 
n’esse sentido: - não foi o producto da livre escolha do povo a que se 
destinava, condição essencial a todo o governo para se exercer de modo 
proveitoso a um organismo social (BRAZIL FEDERAL, 1886 – 
Hemeroteca da Biblioteca Nacional). 

 

  Do outro lado, o periódico A Constituição – órgão do partido conservador, 

publicava em 1882, em Belém do Pará:  

Cobre-se de pezado veo a estatua da moralidade! Os homens de 
bem, esses puros espartanos que felizmente ainda existem na 
moderna geração, trazem abatida a fronte diante da corrupção, 
que vae conduzindo este infeliz paiz para um medonho abysmo! 
(A CONSTITUIÇÃO, 1882 – Hemeroteca da Biblioteca Nacional). 

 

 Mas, se os posicionamentos variavam em considerar a monarquia ou a república 

como “abysmo” da civilização, o embate político se assentava sobre a argamassa cultural 

de uma visão de mundo mais ou menos homogênea. A república vence em 1889 um tanto 

porque sua proposta já se instalava nas formas de pensar e narrar o mundo desde pelo 
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menos o início do século XIX. Republicanos ou monarquistas, abolicionistas ou 

escravocratas, a sociedade letrada brasileira se afeiçoava a personagens específicos de 

uma história contada há pelo menos 2 séculos, desde que imprensa e burguesia 

estabeleceram sua ascensão. Um desses personagens é o “povo”, o outro é o “Progresso”.  

Mas o fim da escravidão e a república, esses dois “marcos da civilização”, foram 

justificados “em nome do povo”. Que povo?  O povo brasileiro precisou ser construído e 

o foi, nos mesmos textos que construíram a ideia de nação, de república e de liberdade. 

Uma vez alcançado seus desideratos, abolicionistas e republicanos se viram diante do 

trabalho de construir um novo povo brasileiro. Ou melhor, de moldá-lo para que coubesse 

bem na personagem ativa, consciente e digna, da narrativa republicana. Junto à euforia 

das vitorias, acerva-se também um senso coletivo de responsabilidade para com a 

“civilização brasileira”, refletido principalmente nos programas de alfabetização popular, 

nas reformas arquitetônicas e sanitaristas das principais cidades, e nas campanhas de 

vacinação obrigatória, como aquela famosa empreendida no Rio de Janeiro de 1904.  

 

 

 

 

Em matéria do periódico paulista A 
Lanterna, de 1909, percebe-se a defesa da 
educação popular como responsabilidade 
civilizacional. A morte do espanhol 
Francisco Ferrer, defensor da ideia, é 
colocada como ato de uma nova “inquisição” 
em pleno século XX. Ferrer é chamado de 
“martyr da educação popular” e relacionado 
a heróis do renascimento. A matéria afirma: 
“Instruir ao povo é tirar fregueses aos padres. 
” A Lanterna se define como “Folha 
anticlerical de combate. ”  

 

 

 

 

 

 Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional -
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

Figura 11 - A Lanterna, de 1909 
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A nova tentativa de formar uma identidade brasileira diferia em alguns aspectos 

do nacionalismo romântico do século anterior. Principalmente, ela contava com a 

perspectiva da Modernidade; não mais reforçar as figuras míticas do passado, a origem 

lendária do povo (idealizando assim o índio ou a terra), mas referendar sua capacidade de 

progresso, de desenvolvimento, de produzir riqueza. Surgiam novas possibilidades 

técnicas de transmitir ideias a grupos cada vez maiores de pessoas. Portanto a imagem 

ideal do povo, desde muito imaginada pelos intelectuais e políticos, agora tinha um 

contraponto efetivo no povo que se formava pelo consumo, pelo acesso a mais bens e 

produtos, e pela formulação mais pragmática dos interesses comerciais. De um lado, havia 

o povo da nação, escrito e pintado pelos intelectuais republicanos; do outro, havia o povo 

do consumo, que se aglomerava interessadíssimo ao redor das novas possibilidades 

técnicas de popularização do entretenimento, da informação, da vida. O povo do 

republicano encontra o povo da multidão, a opinião pública encontra a publicidade, e 

esses encontros não se dão exatamente nas salas de aula ou no discurso literário e culto, 

mas no mercado, na feira, nas revistas infantis, nas charges virulentas, nas publicações 

galantes de mulheres nuas, e no retrato cômico ou trágico das pequenezas urbanas. O 

surgimento das revistas ilustradas de variedade, como A Marmota na Corte, ou, antes 

dela, o Museu Universal de 1837, fundava os alicerces para uma produção mais 

popularesca, que já podia falar de público-leitor distinto do público produtor, e que ia 

tecendo os fortes vínculos entre imprensa, mercado e desenvolvimento técnico 

Sodré, Scalzo e De Luca concordam que foram as mudanças técnicas ocorridas no 

fim do século XIX e início do XX as principais fomentadoras de novas modalidades na 

imprensa. Por mudanças técnicas, queremos entender aqui a inserção, firme e crescente, 

de maquinário, pessoal especializado, e práticas produtivas estrangeiras no contexto 

nacional. Tal como as ideologias da época, também as máquinas e as técnicas aparecem 

no Brasil vindas do estrangeiro, o que indica que seu uso também acarretará os 

procedimentos de tradução/traição com que, ao longo da nossa história, nós nos 

apropriamos do que vem de fora. A possibilidade das ilustrações e fotos foi a primeira 

das grandes mudanças; depois dela, segue-se o aprimoramento das técnicas de impressão, 

aumentando o número das tiragens e marcando as fronteiras entre jornais artesanais e 

industriais: 

As inovações técnicas na imprensa prosseguirão em 1895, já os jornais 
definindo-se com estrutura empresarial: aquelas inovações e esta 
estrutura estão intimamente ligadas. O primeiro prelo Derriey, italiano, 
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para impressão de 5000 exemplares por hora, aparece nesse ano; nesse 
ano aparecem também os primeiros clichês obtidos por zincografia, 
com os gravadores Antônio Freitas e Antônio José Gamarra, do Jornal 
do Brasil (SODRÉ, 1999, 266). 

 O ciclo se fecha com o aprimoramento das técnicas de distribuição, que 

possibilitariam levar o produto a um público maior. Sodré afirma que a distribuição em 

carroças era a regra até pelo menos 1895. O uso do correio possibilitou espalhar 

periódicos para regiões interioranas através das linhas de ferro. Em 1895, o jornal A 

Notícia utilizou pela primeira vez os serviços telegráficos para difundir informações 

(SODRÉ, 1999). Outro ponto foi a inserção das agências internacionais de notícia no 

mercado impresso brasileiro. A Havas surge em 1835, a AP em 1846 e a Reuters em 1851. 

Com elas reforça-se a lógica da notícia como produto e, a partir daí, a quebra de fronteiras 

comunicacionais na difusão do que deve ser importante saber em qualquer parte do 

mundo. Tais aspectos contribuíram para que a imprensa fosse deslizando sua razão de 

existência do campo político e panfletário para o mercadológico e empresarial, sem que 

um anulasse o outro: 

Nos fins do século XIX estava se tornando evidente, assim, a mudança 
na imprensa brasileira: a imprensa artesanal estava sendo substituída 
pela imprensa industrial. A imprensa brasileira aproximava-se, pouco a 
pouco, dos padrões e das características peculiares a uma sociedade 
burguesa (SODRÉ, 1999, 261). 

 

 Cohen (in Martins e De Luca, 2012) registra que um levantamento feito no início 

do século XX apontou 1489 títulos de impressos, entre jornais, revistas, panfletos e 

almanaques, apenas na imprensa paulista. Antes disso, ainda na última década do XIX, 

surgem revistas literárias e ilustradas que se tornariam emblemáticas, tais como A Cigarra 

de Olavo Bilac, e a segunda fase da Revista Brasileira. Em 1931, um estudo do 

Departamento Nacional de Estatística identificou 23 categorias temáticas nos impressos, 

entre noticiosos, religiosos, esportivos, almanaques, infantis e etc.: “O relatório chama a 

atenção para o constante aumento do número de publicações entre 1912 e 1930, 

especialmente de revistas semanais e mensais.” (COHEN, in MARTINS e DE LUCA, 

2012, 103). A maioria das publicações não durava muito, e as próprias condições do 

mercado foram, paulatinamente, aumentando a diversidade na medida em que reduziam 

a pluralidade. O advento da imprensa industrial, e da lógica empresarial, colaborou para 

a redução da polifonia e o reforço de poucas, fortes e coesas vozes dentro do cenário 

narrativo da imprensa. Variam-se os temas, reduzem-se as narrativas. Produzir um jornal 
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não era mais tão fácil que qualquer interessado com um prelo caseiro e uma ideia na 

cabeça mão poderia dar cabo. Na medida em que a industrialização ocorre, encarecendo 

a lógica de produção e distanciando produtores dos consumidores, os debates vão se 

tornando mais e mais duais, e as vozes alternativas menos e menos audíveis. Naquele 

momento histórico, a técnica, num só tempo, possibilita a maior difusão e acessibilidade 

de ideias e torna a produção mais cara e menos acessível. Ou seja, mais pessoas na 

condição de consumidores, e menos na condição de produtores.  

 Isso não implicou, a princípio, numa redução da diversidade de títulos ou de 

periódicos pequenos que defendiam arduamente suas posições e ideais. Entretanto, o que 

se percebe é o estabelecimento gradual de uma linha divisória entre os pequenos e os 

grandes, o segmento e o todo, que pode ser resumida no conceito de Grande Imprensa: 

A passagem do século, assim, assinala, no Brasil, a transição da 
pequena à grande imprensa. Os pequenos jornais, de estrutura simples, 
as folhas tipográficas, cedem lugar às empresas jornalísticas, com 
estrutura específica, dotadas de equipamento gráfico necessário ao 
exercício de sua função (SODRÉ, 1999, 275). 

  

A Grande Imprensa, então, marca o surgimento de um outro discurso de poder, 

diferente daqueles dos intelectuais e dos políticos, mesmo que muito vinculado a eles. Ela 

não é a voz pura do governo, ou da classe dominante, e tampouco é o espelho do povo 

ou seu guardião. Em sua base está o aparecimento de uma classe média e de suas 

empresas, da voz do mercado, suprida e entrecortada pela publicidade, gerida por 

interesses próprios e por vida própria. A partir do final do século XIX, as chamadas 

publicitárias ganham muito destaque, se tornam esteticamente mais interessantes, e 

passam a ocupar logo as primeiras páginas das revistas, compondo cadernos iniciais 

(antes elas se espalhavam com discrição pelos rodapés das publicações). Nas publicações 

mais apuradas, principalmente as cariocas, elas se inseriam entre a capa e o índice, e 

continuavam depois, onde coubessem. Desde aí a publicidade se torna uma espécie de 

prelúdio e moldura das notícias. Um jornalista francês, em visita ao Brasil de 1889, dirá: 

“Nos jornais mais lidos, os anúncios invadem até a primeira página: transbordam de todos 

os lados, o espaço deixado à redação é muito restrito...” (SODRÉ, 1999, pág.252). O 

crescimento da publicidade indica outras opções de relação entre produtores e 

consumidores das mensagens. O que se demarca, assim, é o início da perspectiva de que 
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falar às multidões é uma possibilidade rentável, desejável e importante. Ela está 

intimamente vinculada à técnica, à formação da cultura profissional, ao surgimento das 

classes urbanas médias e ao consumo.  

A ampliação do consumo se relaciona à ampliação da produção e à construção da 

ideia de que se pode consumir identidade. 

Gostaríamos de destacar dois 

desdobramentos dessa ideia: 1) a técnica, 

ou a máquina, passa a simbolizar o tempo. 

É como se, repentinamente, determinados 

objetos ganhassem vida e significação 

especial, por trazerem neles a “essência” de 

uma nova era. Os futuristas e modernistas 

levaram a metáfora ao seu extremo, e a 

evisceraram, mas isso não impediu que o 

grande discurso, o discurso comum da 

Grande Imprensa, fizesse também seu uso 

dela – transformando carros, casas, ruas, 

remédios, máquinas, em sonhos tão etéreos 

quanto a felicidade, a virilidade, o desejo ou 

a libido; 2) uma época de fartura se 

iniciava.  As benesses do gênio humano 

estariam ao alcance de todos, 

prodigalizadas para o povo. O espetáculo da Modernidade não mais seria restrito às elites 

quando as máquinas, as lojas, as empresas, prometiam preços camaradas pela felicidade 

e pelo sonho. O advento da máquina criava um discurso próprio que suplantava as 

barreiras das elites e tornava acessível ao grande público a narrativa do mundo:  

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional - 
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

Figura 12 - Publicidade em A Careta, com texto 
em inglês e português de 1909. 
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Para os graves problemas da vida, para a mascarada 
Política, para a sisudez conselherial das Finanças e da 
intrincada complicação dos Principios Sociaes, cá 
temos a resposta própria; aperta-se a “sirene” e... 
“Fon-Fonn!” “Fon-Fon”! 

Se a cousa fôr grave de mais, com feições de 
Philosophia, com dogmas de ensinamentos, aperta-se 
demoradamente a “sirene” e ella responderá por nós, 
profunda e lamentosamente; “Fô...ôn. 
Fô...ôn.Fô...ôn” (REVISTA FON-FON, 1907 – 
Hemeroteca da Biblioteca Nacional). 

 

 

 

 

 

 A sirene responderá por nós, dizia o semanário Fon-Fon em 1907. E nisso 

instituía o mito moderno da mediação técnica. A máquina, a fábrica, está entre o homem 

comum e os “graves problemas da vida”, facilitando-os, confortando-os, tornando a 

existência cômoda e consumível. Esse desiderato intenso, esse desejo fixo de “fugir do 

elitismo”, de transformar os assuntos antes privados aos doutos em matéria cotidiana para 

qualquer um; enfim, o desejo de universalização, que nunca abandonou a imprensa, agora 

encontrava seu cúmplice ideal na formação do homem comum, do cidadão urbano médio, 

ou seja, de uma classe social urbana mais ou menos equidistante da pobreza e da riqueza.  

Portanto, os primeiros anos do século XX se iniciam com uma imprensa otimista 

em relação ao que se definiu como a Belle Époque brasileira. Por Belle Époque, entende-

se:  

No Dicionário Histórico de Palavras, Costumes e Mentalidades, em 
verbete preparado por Jacques Boudet, lê-se que a expressão La Belle 
Époque aparece no final da Primeira Grande Guerra, para nomear de 
modo nostálgico o alvorecer do século XX, percebido como um ciclo 
de estabilidade, de paz e de felicidade, em contraste com a dura 
experiência vivenciada durante os anos do sangrento conflito, que 
alterou o mapa da Europa (GUIMARÃES, in GUIMARÃES e 
PINHEIRO, 2012, 163) 

 Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional - 
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

Figura 13- Primeira Edição da Revista Fon-
Fon, de 1907. 
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É uma relação comparativa entre circunstâncias brasileiras e determinada 

construção das circunstâncias francesas. Sua caracterização brasileira, contudo, é 

contraditória. No que tange à imprensa, Martins e De Luca (2012) afirmam que a 

liberdade experimentada durante o reinado de D. Pedro II conheceu um retrocesso com a 

Lei de Imprensa, de 1923. Jornais eram empastelados, jornalistas perseguidos, enquanto 

o Estado se esforçava para controlar, ou seduzir, o nascente mercado de comunicação de 

massa. Destarte a Belle Époque certamente não foi um período tranquilo, mas ainda assim 

reconhecemos o florescimento de certo entusiasmo com o progresso, o consumo e a 

promessa de, enfim, transformar o Brasil em civilização.  

  11.1. Vanguardas e fenômenos editoriais 
 

A profissionalização dos jornalistas, o fortalecimento da ideia de povo/público, a 

ascensão de uma classe média, todos esses aspectos indicam o surgimento de um novo 

campo discursivo, composto de suas próprias medidas de valor e hierarquia. É o gradual 

processo de especialização de um grupo de indivíduos agora determinados a se legitimar 

como porta-vozes de outros indivíduos. Quanto mais a imprensa clamava se identificar 

com o povo brasileiro, ou ser igual a ele, mais se estabelecia como um grupo à parte, 

separado pela especialização profissional, que não se enxergavam como parte dos 

poderosos, mas nem por isso se acomodavam totalmente entre os desprovidos. O escritor 

brasileiro do alvorecer da imprensa nunca foi um homem do povo. Era invariavelmente 

um intelectual, homem das letras, e tanto melhor se exercesse cargos políticos de poder. 

Ao escrever sobre os índios, ou defender os negros, a palavra impressa não se colocava 

como parte integrante desses grupos – talvez apenas no caso das mulheres, quando eram 

elas quem escreviam, mas nem sempre – mas sim como parte de um movimento idealista 

de universalização dos direitos e liberdades. Libertar o diferente seria um passo necessário 

para a equiparação do país aos outros países exemplares. Os libertadores de tinta e prelo, 

portanto, não escrevem para seus libertados, mas para seus semelhantes. Para eles não era 

socialmente importante ser parte do povo; e sim fazer com que o povo se instruísse até se 

tornar parte deles. A república, e com ela a empresa jornalística, redesenha esse quadro. 

Agora é preciso também convencer os diferentes, e é socialmente importante se aproximar 

deles para que os discursos ganhassem legitimidade simbólica. Se os diferentes não têm 

condição ainda de serem convencidos pela palavra escrita, então é mister ensiná-los. A 

boa nova da Modernidade há de ser espalhada entre os que só agora pertencem a ela; é 
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preciso contar aos outros que os novos tempos são incomensuravelmente novos, e 

distintos de tudo mais, e capazes de todas as coisas, que o passado agora é uma sombra 

perfeita, e que estamos todos irmanados como passageiros na locomotiva do progresso. 

Nosso destino:  a formação de uma nação brasileira 

moderna, entendida como necessária e 

incontornável, porque atrelada ao inescapável carro 

de Jagrená29 da Modernidade. 

 

 

 

O Correio do Estado, publicado em Corumbá em 1909, 
dizia: Ao entrarmos para a lucta árdua da imprensa, um 
único ideal nos move – o progresso – uma única estrella 
nos conduz – o bem. (...) Identificados com o povo, parte 
integrante dessa individualidade possante, que na 
conquista de seus direitos vem abrindo com o sangue dos 
martyres esta estrada luminosa(...) nós estaremos sempre 
a seu lado, pugnando pelos seus interesses, reivindicando 
direitos postergados, reclamando novas fontes de vida, 
onde poderá ele receber o alento do progresso.  

 

 

 

Nas revistas esse movimento traça variações múltiplas. De Luca (2011) aponta 

para a oposição entre, de um lado, as revistas de variedade, as ilustradas, infantis, todas 

aquelas voltadas para o grande público e, do outro, as revistas literárias de vanguarda, 

porta-vozes de movimentos artísticos e intelectuais. Como se vê, o fio da divisão é o tipo 

de público-alvo, o que influencia diretamente no tipo de texto, de abordagem, de proposta 

e de posicionamento. É preciso recordar que, segundo Martins e De Luca (2012) em 1900, 

apenas cerca de 25% da população brasileira era alfabetizada. Um recenseamento de 1906 

                                                           
29 Giddens (1991) é quem nos recorda da imagem indiana da máquina divina que esmaga a todos em seu 
caminho, a qual podemos influenciar, mas nunca controlar completamente. Não por menos, um dos 
símbolos mais recorrentes da Modernidade é a locomotiva. Uma vez instalados os trilhos, o que pode 
pará-la? Para esse autor, a visão marxista da Modernidade confere a ela esse caráter inescapável, 
irreversível, de uma gigantesca máquina em movimento. Tal acepção continuará conosco, inserindo-se 
por exemplo em certos discursos de senso-comum do século XXI sobre a Tecnologia, ou a Ciência.  

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional - 
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

Figura 14 - Correio do Estado MT, de 1909. 
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apontou que, na capital federal, de cada 100 habitantes, 48 eram analfabetos. Esse número 

mudará  com o início das imigrações, trazendo levas de europeus, alguns alfabetizados 

em suas línguas maternas. De qualquer modo, quando falamos de grande público, falamos 

ainda assim de uma parcela reduzida da população. Contudo, a ideia de grande público, 

e de grande imprensa, precisa ser entendida a partir da perspectiva de interesse, e 

ideologia, de quem produz as mensagens.  

Tanto as revistas de vanguarda quanto as de variedade pensaram-se como vozes 

para todos, mas as primeiras posicionavam-se mais na condição de professores, ou 

iluminadores, e os segundos na condição de entretainers e de negociantes. É certo que as 

revistas literárias e culturais do início do século XX sofriam com dificuldades 

econômicas, e parcamente se sustentavam, simplesmente porque não vendiam tantos 

exemplares e nem caíam no gosto geral, mas isso não significava que estivessem menos 

interessadas em abarcar um grande público, ou em divulgar sua narrativa para todas as 

pessoas. Tampouco podemos dizer das revistas de variedades que, porque atendiam aos 

interesses imediatos de seus leitores e se esforçavam para agradá-lo, não se pautavam 

também por interesses subjetivos, pela reafirmação de uma narrativa simbólica da 

existência, do mundo, e de seu tempo.  

As revistas vanguardistas literárias encarnaram os ideais mais evidentes da 

Modernidade. Publicações como a Kosmos (1904-1909), a Fon-Fon (1907-1945), a 

Revista do Brasil (1916-1944), abriram o caminho para que, a partir de 1920, as 

publicações culturais ganhassem força e identidade dentro do cenário brasileiro. A revista 

Kosmos, por exemplo, sintetiza a proposta de publicações tecnicamente apuradas, ricas 

em imagens e inovadoras na diagramação. O texto se torna leve, os assuntos ganham em 

variedade, enquanto a personagem-revista se aproxima mais e mais de seu interlocutor, 

falando-lhe com intimidade de amigo e propondo-lhe que aproveite, assista e consuma, o 

espetáculo do progresso:  

Suas capas e páginas espelhavam a autoimagem que a elite e as classes 
médias em formação faziam do progresso: fotografias de modernos 
edifícios, a amplitude da avenida central, flagrantes de transeuntes nas 
movimentadas ruas de comércio no centro da cidade, figurações do 
urbanismo, tudo isso impresso em papel couchê de alta gramatura, 
veiculando os textos entre guirlandas art nouveaux (ELEUTÉRIO in 
MARTINS e DE LUCAS, 2012, 90) 
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Urbanidade e consumo se entrelaçam como elementos de um mesmo processo, e 

as transformações da cidade são entendidas como transformações do mundo e dos 

tempos. Num texto de 1905, Olavo Bilac comenta que a “melhor educação é a que entra 

pelos olhos” (ELEUTÉRIO in MARTINS e DE LUCAS, 2012, 91) e que as mudanças 

físicas na cidade do Rio de Janeiro levariam, invariavelmente, à mudanças nas almas de 

seus habitantes. Ele afirma: “Bastou que, deste solo coberto de baiucas e taperas, 

surgissem alguns palácios, para que imediatamente nas almas mais incultas brotasse de 

súbito a fina flor do bom gosto...”(IDEM). Com a primazia do “ver” sobre o “ler”, o 

espetáculo se reafirma como uma espécie de rearranjo nas formas perceptivas dos 

indivíduos. É através da técnica – mas também do texto, da reportagem, da notícia, da 

colocação narrativa das revistas – que chegamos a uma promessa de experiência real 

mediada, de distanciamento dos sentidos e concomitante reaproximação por meio das 

imagens e das fotos. As primeiras fotos publicadas em revistas brasileiras saíram na 

Semana Ilustrada, em 1846. Eram cenas da guerra do Paraguai. A Revista da Semana, de 

1900, faz uso de estúdio fotográfico para reconstruir a narrativa de um crime. Nessas 

revistas, as fotos já se colocam como elementos de uma linguagem própria, de uma forma 

organizada de contar as histórias.  

Alguns aspectos do texto introdutório da revista Kosmos, de janeiro de 1904, 

indicam os traços gerais da perspectiva moderna. Estão lá as menções ao progresso e à 

comparação com as “mais notáveis 

publicações” europeias e norte-americanas. 

Mas introduz-se também a perspectiva da 

“neutralidade”, do distanciamento político, e 

do alcance do progresso através do 

desenvolvimento intelectual. Olavo Bilac 

assina a primeira crônica da revista, e a 

começa cantando loas ao jornal, esse 

“vehiculo rapido do pensamento humano” 

que estaria matando o livro. O jornal é 

colocado como substituto e conquistador do 

livro. Mas Bilac continua, e afirma que, na 

verdade, quem estaria matando o livro não 
Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Nacional - 
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

Figura 15 -  Revista Careta, de 1909. 
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seria propriamente o jornal mas “ é, sim, a revista, sua irmã mais moça”.  

A visão otimista de Bilac compunha a coluna vertebral de certa narrativa 

hegemônica no período, mas não era certamente a única. As revistas literárias e 

intelectuais compuseram um quadro complexo e rico de variáveis do discurso moderno. 

De Luca (2011), em seu estudo sobre a Revista do Brasil, aponta como as publicações 

literárias do período queriam se preocupar com aquilo que denominavam questões do 

“espírito”, e algumas construíam em suas narrativas a premissa de que tais questões 

estariam em baixa no mundo moderno. Caberia às revistas literárias o duro dever de 

recobrar o espírito, e de fazer frente à massificação cultural da grande imprensa e do 

governo. Era, segundo DE LUCA, uma preocupação com o próprio campo intelectual 

brasileiro e com problemáticas políticas, que se iam encrudescendo na medida em que se 

aproximavam os períodos de guerra. Klaxon, Terra roxa e outras terras, a famosa Revista 

da Antropofagia, são publicações da segunda década do século XX que marcam em cores 

fortes a exacerbação da perspectiva moderna e o choque entre a promessa virtuosa do 

espetáculo e a ameaça velada da perda de essência em sua materialização político-social: 

as guerras mundiais. São diversos os trabalhos no campo da literatura, da comunicação, 

da história e da sociologia, que se debruçam sobre as vanguardas literárias modernistas e 

suas revistas30, bem como da imprensa operária, alternativa, marginal, dos quais 

poderíamos citar De Luca (2011), Doyle (1976), Sodré (1976), Antelo (1984), entre 

outros. Ainda que consideremos importantíssima e esclarecedora a análise dessas 

publicações, nossa reflexão nos leva a outros rumos. Interessa-nos sobretudo as revistas 

que desenvolveram as narrativas hegemônicas, e que foram desde então entendidas como 

comerciais, querendo dizer com isso que se sustentavam financeiramente, que se 

preocupavam com as demandas da parcela urbana e média da população e que, também, 

dedicavam-se a construir a imagem dessa parcela. Ao contrário das revistas literárias, as 

comerciais formatavam-se primeiro como produtos de consumo, e depois como obras de 

arte, e nelas o mito moderno se imiscuía à sua própria existência material. Se as revistas 

intelectuais falavam de Modernidade e tentavam sê-lo em seu discurso, as revistas 

comerciais eram modernas em sua simples existência. Elas viviam o mito.  Os símbolos 

                                                           
30 Sodré (1999) apresenta um bom apanhado dessas publicações efêmeras, mas marcantes. Ele avisa: 
“fizeram muito ruído, embora os ecos se limitassem aos meios intelectuais” (p.362). Dentre eles estariam, 
por exemplo, Estética (1924), Terra Roxa e outras Terras (1926), Papel e Tinta (1928), Revista do Brasil 
(1925), Festa (1927), Movimento (1928), Elétrica (1928), Arco e Flecha (1928), Maracujá (1929), 
Madrugada (1929).  
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modernos, dentro dessas revistas, adquirem um traço ao mesmo tempo trágico e mundano 

que, sob certos prismas, se aproxima das antigas narrativas mitológicas, porque são tão 

emotivos quanto racionais, e porque não inteiriços e suficientes, mas pulverizados e 

relacionais.  

Além disso, sua existência se atrela à lógica empresarial e ao surgimento dos 

grandes grupos de comunicação, entidades capitalistas que adquirem poder de fala e 

legitimação social através de construções simbólicas muito amplas. No Brasil, o discurso 

das revistas modernas, e da imprensa de certa forma, se desenvolve próximo à mitologia 

política, a partir das grandes empresas, híbridas de conglomerados capitalistas e impérios 

familiares. Para Sodré, a formação das grandes empresas jornalísticas tem muito da 

mistura brasileira entre a ascensão burguesa, com sua apropriação de valores capitalistas, 

e os modelos pré-capitalistas que não desaparecem:  

Assim como a fase é de ascensão capitalista lenta e peculiar a país de 
longo passado colonial – presente em sua estrutura econômica – por 
isso de acomodação entre a burguesia e o latifúndio pré-capitalista – a 
imprensa, embora apresente agora estrutura capitalista, é forçada a 
acomodar-se ao poder político que não tem ainda conteúdo capitalista, 
pois o Estado serve principalmente à estrutura pré-capitalista 
tradicional (SODRÉ, 1999, 276). 

De tal modo que as empresas jornalísticas adotaram, pelo menos desde o fim da 

Primeira República, o modus operandi folclórico e dúbio das figuras públicas brasileiras. 

Seus donos se destacavam como personalidades, e as formas de negócio importadas dos 

EUA e da Inglaterra adaptavam-se às modalidades de relacionamento, de afetividade e 

sociabilidade, de um país construído ao redor de coronéis, imperadores e donos de 

escravos. Assis Chateaubriand destaca-se como exemplo mais curioso desse tipo de figura 

pública, que unia de modo indissociável a imprensa ao auxílio paternalista, numa 

narrativa social do homem que constrói com as próprias mãos um império, que é bom e 

cruel, que se aproxima dos poderosos e dos desvalidos, e ao redor de quem surgem lendas, 

anedotas e segredos. Também as famílias Civita e Marinho seguiriam os moldes do 

selfmade men, mas talvez sem as cores fortes e exacerbadas de Chateaubriand. As 

empresas jornalísticas construíam a personificação teatral dos homens de imprensa, 

imaginados e construídos como grandes fazedores. Recorte muito peculiar, situado entre 

o ditador benevolente de Getúlio Vargas e os barões da imprensa como Hearst, Northcliff 

e Pearsons, os homens da imprensa brasileira transitavam bem nas tênues fronteiras 

separando o interesse financeiro do assistencialismo privado. Chateaubriand se orgulhava 
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de suas campanhas midiáticas, como a “Dê asas à juventude”, de 1940, dedicada a 

aumentar o número de aviadores civis (MARTINS e DE LUCA, 2012), enquanto, em 

1960, a Abril publicava literatura clássica em fascículos com o intuito de levar ao cidadão 

o conhecimento restrito às bibliotecas. Os periódicos surgidos de tais grandes empresas, 

e de tais grandes homens, ajudavam a difundir essas imagens e o mundo no qual elas 

poderiam existir. E faziam isso com o inédito alcance que só a técnica poderia oferecer. 

Mas, fundamentalmente, as revistas desenvolviam suas identidades com um apelo muito 

pessoal, quase como se elas também fossem figuras públicas, ou personagens aos quais 

se outorga vontade, opinião e ação próprias.  

Talvez o primeiro exemplo, ou a pioneira mais representativa, desse tipo de 

publicação tenha sido a revista O Cruzeiro, de 1928, lançada pelos Diários Associados de 

Assis Chateaubriand. Sua primeira edição afirmava:  

Depomos nas mãos do leitor a mais moderna revista brasileira. Nossas 
irmãs mais velhas nasceram por entre as demolições do Rio colonial, 
através de cujos escombros a civilisação traçou a recta da Avenida Rio 
Branco: uma recta entre o passado e o futuro. Cruzeiro encontra já, ao 
nascer, o arranha-céo, a radiotelefonia e o correio aéreo: o esboço de 
um mundo novo no Novo Mundo (O CRUZEIRO, 1928, Hemeroteca 
da Biblioteca Nacional) 

A linha reta entre passado e futuro é uma avenida urbana que passa sobre os 

escombros do Brasil colonial. A revista O Cruzeiro, contudo, se define como pertencente 

ao próximo momento. Construída a Avenida, instaurada a Modernidade, o novo mundo 

se esboça já noutros símbolos: o arranha-céu, o rádio, o correio aéreo. Esses símbolos no 

falam de avanços na velocidade das comunicações, na vida empresarial, no alto olimpo 

dos homens de negócios. Para seu lançamento, Chateaubriand promoveu uma inédita 

campanha publicitária, lançando folhetos de aviões, criando expectativas em seus outros 

veículos, prometendo grandes novidades através de slogans e chamadas. Seu intuitoera 

distribuir revistas pelo Brasil inteiro. De fato, quatro dias depois de seu lançamento no 

Rio de Janeiro, a revista já se podia encontrar nas bancas das capitais estaduais e também 

no Uruguai e na Argentina. Atingiria até mais de 700 mil exemplares31 por semana na 

década de 1950. A presença de anúncios marcava o periódico e possibilitava sua difusão. 

Páginas e páginas dedicadas às lojas da rua do Ouvidor na capital, aos medicamentos 

                                                           
31 O dado é de LAURENZA in MARTINS e DE LUCAS (2012). A autora afirma que a Revista O Cruzeiro teria 
alcançado a marca de 720 mil exemplares numa edição especial distribuída logo após o suicídio de Getúlio 
Vargas.  
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revolucionários que prometiam tirar os pelos das mulheres ou melhorar o desempenho 

dos homens, às novas e variadas máquinas, assim como aos anúncios pequenos, mais 

tradicionais, em que médicos e videntes ofereciam lado a lado seus serviços a “preços 

módicos”. Segundo Baptista e Abreu (2010), os anúncios chegariam a ocupar 35% da 

revista. Foi um fenômeno editorial e, como tal, espalhou a narrativa da Modernidade, e 

seus objetos-símbolos, a públicos muito diversos, perpassando as classes sociais e 

atingindo jovens, idosos, mulheres e homens. Ela foi tributária, e sucessora, das revistas 

de variedades e ilustradas.  

Mas o que significava um fenômeno editorial naquelas circunstâncias culturais e 

sociais? Um fenômeno editorial é possível quando os produtores dos impressos dispõem 

de capital, poder político e legitimação suficientes para falar à multidão; além disso, é 

preciso contar com recursos técnicos capazes de produzir e difundir os impressos em larga 

escala; também se faz necessário a formação de um público leitor médio, interessado e 

disposto a consumir aquele produto. E desse último aspecto se depreende outro: um 

fenômeno editorial só se faz possível quando há a construção de uma forma de narrar e 

de ouvir histórias que seja compartilhada tanto por quem produz quanto por quem 

consome, e que seja capaz de criar órbitas simbólicas nas quais gravita a vida individual 

e social de um grande número de pessoas. Tal forma de narrar e de ouvir histórias 

constrói-se de maneira complexa e recebe o aporte simbólico das artes, do folclore, dos 

elitismos e popularismos, das mudanças sociais e políticas, mas principalmente da 

publicidade e da cultura de consumo. As reportagens da revista O Cruzeiro, suas matérias 

ilustradas e as narrativas fotográficas, compunham esse modo de narrar e ouvir histórias 

para o grande público, num esforço denodado de atingir mais e mais pessoa, adaptando-

se ao feedback, mas também adaptando o feedback a suas formas. Foram as revistas, e 

não os jornais ou os livros, as primeiras publicações que, de fato, estabeleceram um fluxo 

contínuo de discursos que atingia todo o país, chegando às classes médias do sul ao norte:  

Se não atingíramos ainda a etapa do jornal nacional, já chegáramos à da 
revista ilustrada nacional, que passaria a encontrar, assim, centenas de 
milhares de leitores. As revistas brasileiras eram, antes, lidas no centro-
sul; hoje são lidas em todo o país, e isso influi nelas de tal sorte que 
antecipam suas datas, para permanecerem atuais em todo o território 
(SODRÉ, 1999, 388) 

Em resumo, a revista O Cruzeiro se tornou um fenômeno editorial desenvolvia, 

como outras, um tipo de narrativa e de mito social compreensível e atraente para as classes 

leitoras, influenciando-as e sendo influenciada por elas.  
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O Cruzeiro sobreviveria até 1970. Cobriria acontecimentos-chave para a história 

brasileira, tais como a era varguista, as grandes guerras e o início da ditadura militar. Foi 

a primeira revista de circulação nacional, ou seja, a primeira a ter que encarar a 

problemática e a logística de falar a brasileiros das mais distintas regiões. E fez isso 

usando caras estratégias simbólicas e subjetivas, calcadas em narrativas de grandiosidade 

e nacionalismo, de heróis e vilões, em reportagens fascinantes sobre o Exótico, sobre o 

Outro, pautadas sempre na expansão da Modernidade pelo consumo. Assistiria, e apoiaria 

incondicionalmente, a entrada do rádio e da televisão. Como concorrentes, teria a 

Diretriz, de Samuel Wainer, nas primeiras décadas, e a Manchete, de Alfredo Bloch, a 

partir de 1952. Sobretudo, O Cruzeiro ajudou a sedimentar no senso-comum brasileiro 

certa visão de mundo instituída por publicações como a norte-americana Life32 e a 

francesa Match; uma visão admirada de um mundo espetacular, repleto de possibilidades 

e acessível a todos aqueles dispostos a seguir seus preceitos. Também como a Life, o mito 

da revista O Cruzeiro foi mortalmente ferido com as grandes guerras.  

 

 11.2. As revistas brasileiras a partir das guerras  
 

As guerras mundiais começam e em grande medida se desenvolvem na Europa. 

São, em princípio, conflitos europeus, ou relacionados primariamente a interesses 

europeus. Para o Brasil, muito do que foi a guerra surgiu como eco indireto. Sabemos 

que, para o grande público, os fatos da guerra chegaram principalmente na forma de 

notícias – chegaram nas manchetes de jornais e revistas, nas ondas do rádio ou, mais 

tarde, da televisão. De tal forma que os eventos descritos então como mais importantes 

da história da humanidade chegaram até a maior parte dos brasileiros como relatos 

midiáticos, inscritos em artefatos simbólicos que, por si só, já tinham significado e 

contexto próprios. E, se a guerra foi a princípio europeia, as formas de contá-la, por outro 

lado, foram norte-americanas. Para a história das revistas, a sedimentação da cultura 

norte-americana como fiel da balança cultural de determinada parcela da população 

brasileira constituiu-se num dos mais importantes efeitos das guerras mundiais.  

                                                           
32 Tanto a Life quanto a Match são, na verdade, posteriores à O Cruzeiro. A primeira surge em 1936 e a 
segunda em 1949. A influência, em especial norte-americana, era evidente pela grande admiração de 
Assis Chateaubriand pelos Estados Unidos, amplamente registrada na biografia de Fernando Morais 
(MORAIS, 1994). 
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É certo que, desde os movimentos de independência colonial, os EUA se firmaram 

como referência para o Brasil e demais países americanos. Concorria, e continuará 

concorrendo, com a Europa no que tange a modelos de identidade e de representação 

social – a Paris francesa ocupou o trono do panteão brasileiro por longo tempo, quando 

Londres e Nova Iorque ainda encantavam apenas os homens de negócios. Ainda assim, é 

a partir da Primeira Guerra Mundial, com sua ascensão político-militar-econômica, que 

os Estados Unidos de fato se estabelecem como difusores de uma cultura abrangente e 

profundamente interessada na expansão.  

Destacaríamos pelo menos quatro aspectos dessa mudança que, dentro do 

contexto brasileiro das revistas, nos parecem determinantes: 1) a introdução de variações 

do American Way of Life, na forma de identidade pelo consumo, repulsa ao socialismo e 

atração emotiva pelo capitalismo, culto à modalidade empresarial de trabalho, e senso de 

nacionalismo baseado no sucesso do indivíduo como sucesso da nação. 2) o florescimento 

da televisão, cinema e rádio, reforçando a hegemonia das narrativas midiáticas nos 

campos do trabalho, do lazer e da cultura; e estabelecendo a ideia de mídia como um 

leque de possibilidades discursivas vinculadas à tecnologia. 3) o complexo 

desenvolvimento, no Brasil, dos novos conceitos de jornalismo surgidos nos EUA, o 

consequente advento das revistas informativas, e a inauguração das primeiras discussões 

sobre poder da mídia, manipulação e persuasão midiáticas. 4) uma mudança crucial na 

perspectiva de Modernidade com a inserção do trauma, da insegurança e do medo no que 

até então era contado a narrativa da vitória da luz sobre as trevas. Esses quatro aspectos 

encontram sua primeira representação numa figura singela, despretensiosa e nem um 

pouco amedrontadora: o Pato Donald.  

Em junho de 1950 surge, nas bancas brasileiras, a revista Pato Donald. O pato 

marinheiro não chegava sozinho ao mercado nacional. Teria que competir pela 

preferência infantil com Tom & Jerry, Superman, Batman e o Zorro33, histórias 

publicadas pela Ebal de Adolfo Aizen. Distinguia-se delas, contudo, por ter sido lançado 

                                                           
33 Segundo Scalzo (2014), a primeira revista em quadrinhos brasileira foi a Tico-Tico, de 1905. A Gibi, 
editada pela Rio Gráfica de Roberto Marinho, surgiria em 1939. O mercado de histórias em quadrinhos a 
partir da década de 1930 dedicava-se principalmente a personagens e estórias norte-americanas, como 
Superman, Tarzan, Popeye e Zorro. Elas eram publicadas pela editora Ebal, de Adolfo Aizen, imigrante 
russo que seria chamado de “pai dos quadrinhos” brasileiros. Curiosidade dos tempos, o fato é que, em 
plena guerra fria, foi um russo o responsável por trazer para o Brasil os quadrinhos do Superman, símbolo 
eterno da cultura norte-americana.  
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por Victor Civita. Seria a segunda publicação34, elevada à primeira pela história oficial, 

da então nascente editora Abril, cuja importância para a história das revistas brasileiras 

dificilmente encontra paralelo.  

Os Civita são uma família de judeus italianos que migrou primeiro para os Estados 

Unidos e depois para o Brasil e a Argentina. Carlo Civita, pai de Victor Civita, nasceu na 

região da Emília-Romanha, norte da Itália, e foi criado em Mântua. Mudou-se para Nova 

York e lá se casou em 1903. Victor e César, seus primeiros filhos, nasceram em solo 

americano. Mas voltaram para a Itália em 1909, onde o pai enriqueceu vendendo produtos 

para postos de gasolina e oficinas mecânicas. Quando Benito Mussolini ergueu-se no 

poder com a promessa de proteger a Itália do perigo comunista, a família Civita marchou 

sobre Roma trajando camisas pretas. Desconheciam, ainda, o que o fortalecimento do 

fascismo representaria para a população judia italiana. Em 1938, contudo, César e Victor 

Civita retornavam para os EUA, dessa vez na condição de fugitivos do extermínio étnico. 

Nesse mesmo ano, as leis raciais de Mussolini foram instauradas e, a partir dali, cerca de 

10 mil judeus italianos seriam enviados aos campos de concentração (MARANHÃO, 

2016).   

Victor Civita continuou o caminho do pai como empresário e comerciante, 

estabelecendo-se em Nova Iorque como produtor de expositores de acrílico. Foi seu irmão 

mais velho, César Civita, quem primeiro se embrenhou pelo ramo editorial. Em 1940, 

César adquiriu o direito de comercializar os personagens Disney para a América Latina. 

Mudou-se para a Argentina e fundou lá a Editora Abril em novembro d e 1941. Segundo 

Maranhão (2016) a escolha do nome, e do símbolo, da nova editora se deveria ao fato de 

que o mês de Abril marca o início da primavera no Hemisfério Norte. No Brasil, César 

também inauguraria um escritório editorial para distribuição de produtos Disney. 

Associara-se, para isso, a um conjunto de judeus de origem italiana moradores de São 

Paulo, entre eles Enrico Rimini e Marcello Frisoni. Victor Civita é posteriormente 

convidado pelo irmão para assumir os negócios no Brasil. Em 1949, ele traria a esposa e 

os filhos Robert e Richard de Nova Iorque para São Paulo. Em 1950, a Editora Abril 

apareceria no Brasil com o Pato Donald.  

                                                           
34 A primeira publicação da Editora Abril foi o Raio Vermelho, lançado em maio de 1950. Era uma revista 
em quadrinhos baseada numa publicação italiana que trazia as histórias da Pantera Loura, Misterix e 
Kansas Kid. Segundo Maranhão (2016), a revista foi retirada da história oficial da Editora Abril, talvez 
porque não tenha alcançado o sucesso do Pato Donald, publicado um mês depois, ou talvez porque fora 
lançada ainda sob a designação Editora Primavera, nome inicial da Abril no Brasil.  
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A editora inicia sua história apostando em quadrinhos infantis e nas fotonovelas, 

dois segmentos sólidos e rentáveis do mercado impresso brasileiro.  Em 1950, a 

população de São Paulo ultrapassaria os 2 milhões de habitantes (MARANHÃO, 2016, 

55), a TV Tupi entraria no ar como a primeira emissora de televisão da América Latina, 

e a Companhia de Cinema Vera Cruz já produzia filmes nacionais de sucesso.  A mídia 

impressa popular já conhecia o império de Assis Chateubriand, e já se estruturava 

segundo a segmentação por público, buscando principalmente as crianças, as mulheres e 

alguns profissionais especializados. Para competir no segmento das fotonovelas, a Abril 

lançou a Revista Capricho, em 1952. Tanto ela quanto O Pato Donald se tornaram 

fenômenos editoriais.  

A Capricho se destacaria entre publicações destinadas ao público feminino e 

chegaria à marca de 500 mil exemplares quinzenalmente (SCALZO, 2012). As 

fotonovelas seriam substituídas pelas narrativas radiofônicas e televisivas depois da 

década de 1960, mas é interessante observar o alcance profundo desse tipo de narrativa 

ficcional seriada na história do país, recobrando os folhetins e cordéis do século anterior. 

A editora Abril expandiria seu leque de publicações com surpreendente velocidade, indo 

desde o segmento feminino, com Capricho e Cláudia, até os de consumo especializado, 

com a Quatro Rodas e inTerValo (dedicada à televisão). Com a Abril, as revistas passam 

de publicações extraordinárias e paralelas para carro-chefe do mercado impresso, 

ocupando mais e mais espaço.  

 11.3. As revistas de informação 
 

Em 1938, dez anos depois do surgimento do Cruzeiro, o jornalista Samuel Wainer 

lança a revista Diretrizes. Wainer estava ligado a movimentos pró-Vargas e fundaria seu 

próprio império jornalístico a partir do Última Hora, de 1951. Naquele primeiro 

momento, ele esboçava na grande imprensa uma nova proposta. Política e economia se 

deslocam para o centro das atenções na Diretrizes, que afirmava na primeira edição:  

Assim a política veio a tornar-se assunto que pode interessar o grande 
publico. (...) Justifica-se por tanto que Diretrizes, escrita e publicada 
para ser lida por homens que sabem lêr, coloque no primeiro plano das 
suas finalidades o comentário critico da politica brasileira 
(DIRETRIZES, 1938, Hemeroteca da Biblioteca Nacional) 
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 O Cruzeiro apostou quase sempre no conteúdo leve, imagético e numa cobertura 

encantada da Modernidade como garantia de interesse de seus leitores. Quando a 

Diretrizes sugere que a política “tornou-se” assunto de interesse do grande público, ela 

deixa resvalar a intenção de mudar o caráter do mercado de revistas, até então dominado 

por quadrinhos, fotonovelas e o encanto pelo espetacular. Mas uma revista que se 

predispõe a tratar de política, quando o tema estava sedimentado nos jornais, não haveria 

de fazê-lo como eles. Diretrizes se acercava da revista semanal de informação, modelo 

de publicação em ascendência, criado e definido nos Estados Unidos. Ele se pautava, 

sobretudo, em duas formulações muito caras ao jornalismo de origem anglo-saxônica: 

primeiro, a ideia de jornalismo como sustentáculo fundamental do regime democrático, e 

por isso como agente ativo das questões políticas de seu tempo e país; e segundo, a ideia 

do jornalismo como prestador de serviços ao cidadão, tributário dele e seu defensor.  

Essas concepções já pertenciam ao ethos jornalístico desde pelo menos o século 

XIX (TRAQUINA, 2005), quando surge a imagem idealizada do profissional objetivo, 

orientado pelos fatos e disposto a proteger as liberdades civis. Neveau (2006) recorda 

que, em 1880, o jornal Chicago Tribune estampava em sua redação as perguntas Who? 

What? When? How? Where? numa versão ainda incompleta, mas já significativa, do lead 

jornalístico. As revistas brasileiras se utilizavam de muitos elementos da cultura 

jornalística norte-americana, como a primazia das reportagens, as entrevistas, o 

fotojornalismo, mas o que a Diretrizes expõe com maior clareza é a mudança de postura 

editorial: do deslumbre por vezes festivo d’O Cruzeiro para uma autoimagem de 

seriedade e relevância, com base na ideia de um leitor exigente e de um jornalista 

comprometido. Maranhão (2016) recupera o “manual” da técnica jornalística que Roberta 

Civita escreveria ainda jovem, enquanto cursava na Filadélfia a faculdade de jornalismo. 

As ideias do futuro diretor da Editora Abril e fundador da revista Veja refletiam com 

fidedignidade o pensamento original do ethos jornalístico norte-americano que daria 

origem às semanais de informação: 

1. Óbitos – Ao receber uma notícia de falecimento, a primeira coisa a 
fazer é anotar o número e o nome de quem ligou. Seja cuidadoso e 
cheque tudo.  

2. Palavras simples. Inglês simples. Palavras anglo-saxônicas. Frases 
curtas. Citações diretas. 

3. Elimine os excessos e deixe de lado a verborragia. 

4. Evite repetições, adjetivos hiperbólicos, superlativos e clichês 



205 
 

5. Acidentes não “ocorrem”, eles “acontecem”. Quando for cobrir um 
deles, não pergunte ao sobriventes: “Como você se sente por ter 
sobrevivido?”. Pergunte: “ O que acontece?”. Deixe que o entrevistado 
fale e ele acabará expondo suas emoções.  

6. Ao fazer um título, informe ao leitor o conteúdo da matéria e o atraia.  

7. Seja específico. 

8. Não editorialize.  

(MARANHÃO, 2016, 70)  

É interessante perceber uma mudança na definição do público-leitor. Ao invés da 

percepção do grande público como indivíduos a serem civilizados, as revistas de 

informação moldavam a imagem de um público exigente, capaz, inteligente. 

Principalmente a partir da segunda metade do século XX, nota-se uma denodada transição 

da imprensa como instrumento de modernização para a imprensa como exigência da 

modernização. No discurso jornalístico, percebe-se a mudança na figura do leitor, que 

passa a ser encarado como alguém que “já é” moderno, que “já está dentro da 

Modernidade”, e não mais como alguém que deve ser inserido nela. A Revista Hoje, de 

1938, afirmava em seu editorial que “Para os homens de hoje, nas condições de hoje, a 

cultura científica, artística e literária deve ser apresentada de uma forma sucinta, rápida, 

exata, acessível e interessante. ” (COHEN in MARTINS e DE LUCA, 2012). 

Os norte-americanos chamaram de newsweeklies ou newsmagazine (BOFF, 2013) 

as revistas semanais de notícia dedicadas a informar o essencial ao homem moderno, 

numa forma de texto que fosse condizente com sua pressa e urbanidade. Reduzindo a 

ênfase nas imagens (sem, entretanto, abandoná-las) e retomando a importância dos textos, 

a revista Time, fundada em 1923, e a Newsweek, de 1933, implantam nas redações os 

sistemas jornalísticos de coleta, seleção e edição dos acontecimentos. Diferente dos 

jornais, as revistas de informação dispunham de mais tempo para selecionar e produzir 

suas reportagens – perdiam em valor de imediatismo, mas ganhavam na possibilidade de 

aprofundamento e concatenação dos acontecimentos.  

Assim, as revistas de informação surgem como alternativas ou complemento aos 

jornais na cobertura da situação política e econômica, sob o preceito jornalístico da 

imparcialidade e da objetividade. Na prática, objetividade e imparcialidade se relacionam 

aos métodos de produção da notícia, enquanto sua apresentação se torna mais e mais 

politicamente posicionada. Espera-se delas o comentário, a opinião e a análise dos 

acontecimentos nacionais e internacionais. As revistas informativas se tornarão célebres 
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por adotar a prática jornalística da apuração e a prática interpretativa da política no texto.  

O que realmente determina essas revistas é a maior absorção dos mitos jornalísticos norte-

americanas na seleção de temas, no formato, no tipo de texto, e na narrativa que as revistas 

desejam contar e protagonizar. Sodré dirá: 

Nesse sentido, o jornal avançou muito, entre nós, particularmente desde 
o início da segunda metade do século XX. O jornalismo norte-
americano criou, por exemplo, o lead, cujos princípios se fundaram na 
regra dos cinco W e um H (...). Qualquer jornalista sabe, por outro lado, 
estabelecer a distinção ente o que é notícia e o que não interessa, dentro 
daquela malícia de Charles Dana que, para ensinar a alguém, essa 
diferença elementar, contou: se um homem vai andando pela rua e um 
cão o morde, isso não é notícia (...) mas se um homem morde um cão, 
isso é notícia (SODRÉ, 1999,394). 

 

Segundo Scalzo (2014), a revista semanal de informação pioneira no Brasil foi a 

Visão, de 1952. Ela pertencia ao grupo norte-americano Vision Inc. e voltava-se a 

empresários, homens de negócio e executivos da classe média urbana. Era, portanto, 

segmentada. Suas sucessoras ofuscariam a segmentação,  apostando no argumento de que 

aquelas informações eram as necessárias para qualquer tipo de pessoa que quisesse ser 

“bem informada”. As revistas de informação absorvem  a prerrogativa jornalística da 

“opinião geral” e da interpretação, ou seja, do estabelecimento de tipos e temas 

necessários, e de como eles devem ser entendidos, para que qualquer cidadão exerça seus 

direitos democráticos. “Ter opinião” surge como uma exigência e uma necessidade do 

mundo moderno. A figura do homem de opinião transita muito comodamente pelas 

páginas das revistas, enquanto elas passam a simbolizar socialmente essa imagem: bem 

informado é o homem que lê revistas e jornais, mais do que aquele que lê livros ou vê 

televisão. Além disso, somava-se ao conceito de interpretação um outro, oriundo de 

mesma fonte, que era o conceito de jornalismo investigativo. Profundamente ancoradas 

no personagem do repórter, as revistas de informação presam pela importância da 

presença física do jornalista, regrada por métodos de investigação e com a disposição de 

“mostrar a realidade” a partir de perspectivas de difícil acesso à maioria das pessoas. 

Segundo Nascimento (2010), o jornalismo investigativo é uma forma de jornalismo na 

qual os repórteres desempenham um papel ativo tanto na apuração dos fatos quanto em 

sua interpretação. Em geral, são fatos que não estariam expostos não fosse o trabalho 

jornalístico, pois há desinteresse ou até rechaço dos envolvidos em sua exposição. A ideia 

é trazer à luz pública o que é gestado em segredo nos nichos escuros do poder. Nisso não 
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difere do repórter do início do século, aquele que, conforme já expusemos, era um misto 

de flaneur e cientista. Mas o que as revistas informativas trazem de novo é a transposição 

da postura de repórter para as temáticas políticas, pautada no reposicionamento simbólico 

do jornalista como vigilante da sociedade e watchdog da democracia. Dentro desse 

contexto, as revistas de informação começam a se destacar como segmento próprio e 

ascendente no mercado, apresentando uma forma de jornalismo que mistura o jornalismo 

investigativo com a exposição híbrida de fato e opinião, numa modalidade chamada 

jornalismo interpretativo, que é, em poucas palavras, o jornalismo que se preocupa em 

explicar o que está mostrando. Uma vez que a revista dispõe de mais tempo que o jornal 

para ser produzida, ela se imbui da obrigação de tecer os fatos numa narrativa 

compreensível, interpretando-os:  

Em resumo, a Time passou a explorar a fundo os temas, com textos 
amplos e analíticos, estabelecendo nas revistas o que se convencionou 
chamar de jornalismo interpretativo. Em 1933, foi copiada (com 
acréscimo de alguns avanços gráficos) pela Newsweek, que seria sua 
principal concorrente (BOFF, in SCHWAAB e TAVARES, 2014, 194) 

 

Ao ser instalada, a ditadura militar brasileira já 

encontraria um contexto midiático altamente marcado 

pela polarização entre capitalismo e socialismo, pela 

briga entre opiniões discordantes, pela proposta de que 

o cidadão deve e pode se posicionar, inclusive nas 

questões sociais, econômicas e culturais. Em 1966, a 

Abril inaugura a revista Realidade, publicação mensal 

composta por grandes reportagens, com apuro técnico e 

disposição para tratar de assuntos polêmicos do período. 

Não mais uma vitrine da vida moderna espetacular, a 

Realidade desejava expor uma visão menos otimista, 

ainda que insistentemente espetacular. O mundo 

moderno já carrega a cicatriz de seu próprio excesso.  

Realidade teve edições recolhidas das bancas 

por desacato à moral. Enviou repórteres para descrever a Amazônia e o Nordeste, fez 

pesquisas temáticas usando as técnicas jornalísticas da entrevista, do personagem e da 

enquete. Chegou a vender 500 mil exemplares (CÔRREA in MARTINS e DE LUCA, 

Fonte:. Hemeroteca da Biblioteca 
Nacional - 
http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/ 

Figura 16 - Edição especial da Revista 
Realidade. 
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2012). Esforçou-se para ocupar o papel que havia dado a si mesma, e que parcelas da 

sociedade brasileira legitimavam, de mostrar a realidade como ela é; e o fez através das 

técnicas narrativas jornalísticas da criação de estereótipos, da valoração hierárquica dos 

acontecimentos segundo características gerais, e das afirmativas contundentes sempre 

baseadas na premissa dos “fatos”, das “pesquisas”, dos fenômenos mensuráveis por 

métodos de averiguação presencial.  

 12. A revista Veja 
  

A partir da experiência bem-sucedida com Realidade, e contando já com uma 

estrutura empresarial consolidada, a editora Abril planejava apostar no segmento das 

revistas semanais de informação. Segundo Maranhão (2016), esse era um desejo de 

Roberto Civita, o filho que herdaria e dirigiria o império editorial de Victor. Roberto 

queria que a publicação se chamasse Panorama; mas o pai insistiu por Veja. Inicialmente, 

para evitar problemas de registro, ela se chamaria Veja e Leia. Seu grande desiderato seria 

trazer para o Brasil o estilo, a proposta, e o mito da norte-americana Time.  

 Roberto Civita nasceu em Milão, mas foi criado e educado nos EUA. Depois de 

um período cursando física nuclear, iniciou as faculdades de jornalismo e administração 

na Universidade da Pensilvânia. Enquanto no Brasil o império do pai crescia graças a 

publicações segmentadas de entretenimento, Roberto aprendia as regras gerais do que os 

americanos chamavam de Hard News. Ou seja, aprendia na escola norte-americana a 

encarar o jornalismo como ferramenta imprescindível das nações democráticas e a mídia 

como um produto obrigatório das sociedades modernas de consumo. Foi trainee por um 

ano e meio na Time e convidado a trabalhar na sucursal japonesa da revista. De acordo 

com Maranhão (2016), foi Victor Civita quem o convenceu a largar a Time e transferir 

seus conhecimentos jornalísticos para a Abril. Em troca, Roberto teria exigido do pai a 

promessa de que lançariam no Brasil “uma revista semanal de informação, uma revista 

de negócios e uma revista masculina” (MARANHÃO, 2016, p. 75). A promessa seria 

cumprida com o lançamento de Veja, Exame e Playboy. Em 1958, Roberto Civita se 

mudou para o Brasil: 

No dia 1º de outubro de 1958, quarta-feira ensolarada, um jovem de 22 
anos, com roupas, cabeça e sotaque americanos, entrou no prédio de 
número 118 da rua João Adolfo e subiu até o nono andar para ingressar 
na Editora Abril. Ela tinha 44 funcionários. Quarenta e cinco agora. 
(MARANHÃO, 2016, p. 76)  
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 Dez anos depois, a Veja era lançada com a maior campanha publicitária jamais 

vista pelo mercado editorial brasileiro. A primeira edição chegaria às bancas no dia 11 de 

setembro de 1968, um dia depois do Dia Nacional da Imprensa35 e  garantiria uma 

vendagem inicial de 700 mil exemplares (MARTINS e DE LUCA, 2012). Foi o mesmo 

ano da promulgação do AI-5.   O contexto político era conturbado, mas a editora Abril 

gozava já da liderança no mercado brasileiro, o que implicava em poder econômico e 

político. Suas revistas proliferam nas décadas subsequentes, vez ou outra esbarrando na 

censura e na perseguição, mas já sedimentadas no apelo cultural das classes urbanas. 

Além da Veja, surgem publicações segmentadas como Bom Apetite, de 1967, Intervalo, 

de 1963, Pop, de 1972. Enquanto as segmentadas se protegiam sob a alcunha de “revistas 

culturais”, livrando-se até onde podiam de temas espinhosos, as semanais informativas se 

interessavam por política e economia, enfrentando a resistência direta dos mecanismos 

de controle ditatorial. Sobreviveriam, ainda assim. Na verdade, a grande imprensa 

compartilhava com seu público o temor ao comunismo que seria um dos pilares da 

instalação da ditadura militar.  Contudo, a relação entre grande imprensa e ditadura nunca 

foi simples como poderia se supor a princípio. Nas redações dos grandes jornais e revistas 

brasileiras conviviam jornalistas de esquerda, ligados a movimentos revolucionários, 

censores de índole burocrática, e empresários oscilantes, que tinham seus próprios 

interesses a defender.   

Alguns estudiosos consideram a grande imprensa como principal divulgadora e 

inculcadora do rechaço ao comunismo e do elogio à ditadura na percepção do brasileiro 

comum. Por outro lado, a intelectualidade letrada, e dentro dela os jornalistas, tinha uma 

postura bem mais à esquerda do que o grosso da população.  O jornalista Mylton 

Severiano, o Myltainho, membro da composição original da Realidade, diria sobre a Veja 

que “graças a Realidade, feita por um bando de malucos de esquerda, a Abril pôde bancar 

o lançamento da semanal de direita.” (SEVERIANO, 2013, 54).  Mas a despeito dos 

posicionamentos políticos, o que as revistas realmente propalavam era o imaginário da 

                                                           
35 Até 1999, o dia nacional da Imprensa era comemorado em 10 de setembro, data do 
lançamento da Gazeta, de 1808. Depois de 1999, a data seria alterada para 1º de junho, marca 
da publicação do primeiro Correio Braziliense, de Hipólito José da Costa, também em 1808.  
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sociedade moderna de consumo.  O mito moderno se estabelecia nas maneiras de olhar, 

experimentar e narrar a realidade.  

Maranhão (2018), entre outros, afirma que a Veja era um projeto pessoal de 

Roberto Civita. Para operacionalizá-la, ele contou com o auxílio de homens como 

Raymond Cohen, responsável pelo plano financeiro, seu irmão Richard Civita e o 

jornalista Mino Carta, que seria o primeiro diretor de redação da semanal. De Mino Carta 

se dizia ter sido capaz de alçar ao sucesso a revista Quatro Rodas sem nunca ter dirigido 

um carro. O plano estratégico da Veja ficou conhecido como Projeto Falcão. Ele 

estabelecia uma tiragem média de 250 mil exemplares (a tiragem de lançamento seria 

bem maior), e quinze páginas de publicidade por edição no ano de lançamento, crescendo 

daí em diante (MARANHÃO, 2016). O investimento inicial foi de 5,054 milhões de 

cruzeiros novos; o que, segundo Maranhão, corresponderia a 11 milhões de dólares em 

2016. Logo se vê que não se tratava de mais um produto qualquer para a Abril; aquela era 

sua cartada mais cara e mais arriscada.  

Os Civita consideravam que o estabelecimento da revista dependeria da 

consolidação de certas condições que o Brasil ainda não possuía. Uma delas era a 

experiência dos próprios diretores nos meandros produtivos de uma semanal de 

informação. O formato diferia muito das revistas mensais, como a Cruzeiro ou a 

Realidade, dos quadrinhos, das segmentadas, e dos jornais diários. Eles precisavam 

aprender como formar jornalistas de revista capazes de tratar de política e economia. 

Assim, Roberto e Mino empreenderam viagens de reconhecimento às principais redações 

da época. Conheceram a italiana Panorama, as norte-americanas Time e Newsweek, a 

francesa L’Express e a alemão Der Spiegel. Trouxeram para o Brasil a ideia de redações 

fisicamente separadas por baias (divisórias de madeira), e de editorias fixas, ou seja, os 

jornalistas seriam divididos por temáticas, tais como Cultura, Política e Brasil, que não 

mudam e possuem, cada uma, seus próprios editores, editores assistentes e repórteres. 

Também implantaram o que de mais tecnológico havia na comunicação do período: o 

telefone internacional e o telex.  A perspectiva era de uma redação enorme, com um 

contingente de profissionais muito maior do que o que se via no país. Para preenche-la, 

nos meses que precederam o lançamento, a editora Abril ofereceu um curso nacional de 

jornalismo para qualquer “jovem interessado que possua um diploma”. A revista 

anunciava: “Procuramos homens e mulheres inteligentes e insatisfeitos, que leiam muito, 

sempre perguntem ‘por quê’ e queiram colaborar na construção do Brasil de 
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amanhã.”(MARANHÃO, 2016, 167) Cinquenta jovens conseguiram emprego por esse 

caminho, dentre eles José Roberto Guzzo, Sérgio Pompeu, Raimundo Rodrigues Pereira, 

Sílvio Lancelotti, Norma Freire, etc. Assim como as publicações estadunidenses, a Abril 

investiu na redação, somando aos novatos velhos jornalistas e fotógrafos de renome. 

Transferia para a realidade brasileira um sistema de produção de notícias calcado na 

ideologia da objetividade, do método e do pragmatismo tecnológico.   

A edição de estreia chegou às bancas de todo o Brasil, num projeto de logística 

muito propagandeado e admirado à época. Tinha o formato de 27x21 cm, preço de capa 

de 1 cruzeiro, 122 páginas em cores e em preto-e-branco.  A primeira manchete: O grande 

duelo no mundo comunista. Sobre um fundo vermelho, o símbolo comunista do martelo 

e da foice transformado numa cena de combate. Além disso, a revista presenteava seus 

leitores com um “mapa gigante do Brasil”, o que condizia com o objetivo de ser a “grande 

revista semanal de todos os brasileiros”, esclarecido no editorial. A narrativa da revista 

nunca deixaria de colocá-la como representante de todos os brasileiros, de todas as 

opiniões e de todos os assuntos. Nisso reside a distinção fundamental entre as revistas 

semanais de informação e as revistas especializadas ou segmentadas: na negação de seu 

caráter segmentado e na prerrogativa mais abrangentes de público alvo. Na Carta do 

Editor da edição de estreia, Mino Carta dizia:  

Onde quer que você esteja, na vastidão do território nacional, estará 
lendo estas linhas praticamente ao mesmo tempo que todos os demais 
leitores do País. Pois a Veja quer ser a grande revista semanal de 
informação de todos os brasileiros (REVISTA VEJA, 1968). 

 

Promessa de onipresença e de irrestrita cobertura  marcavam o atrativo 

mercadológico das revistas, porque garantiam largo alcance aos anunciantes, e também 

sua força política, porque sedimentavam a ideia de identidade nacional. A revista também 

se vendia como um produto indispensável para o entendimento do novo mundo pós-

guerra. Seu slogan de lançamento era: “O mundo está explodindo e você não sabe por 

quê.” Firmava-se na proposta do jornalismo interpretativo, que aludia ao leitor como um 

cidadão moderno às voltas com uma realidade cada vez mais complexa e dinâmica.  

Mas, apesar dos números iniciais alvissareiros, a revista afundou. As vendagens 

caíram nas edições posteriores, fazendo com que a Editora Abril amargasse prejuízos 
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gigantescos com a Veja. Numa nota de 11 de setembro de 1968, o jornal carioca Tribuna 

da Imprensa comentava o lançamento de Veja:  

Não é para ver coisa alguma. Trata-se de uma revista (mais uma da 
Editora Abril) que não merece ser vista. (...) Parece que foi feita para 
dar vasão aos anúncios que andam sobrando nos homens da Abril. As 
reportagens são mais confusas do que os artigos do sr. Roberto Campos. 
E depois, ainda há quem não entenda que a mediocridade está 
ameaçando seriamente a imprensa brasileira. ” (TRIBUNA DA 
IMPRENSA, ano XIX, edição 5671, Hemeroteca da Biblioteca 
Nacional). 

 

De acordo com dados de Maranhão (2016), dos 700 mil exemplares vendidos na 

primeira edição, a revista caiu para 428 mil na segunda, 186 100 na terceira, 149 600 na 

quinta e se estabilizou abaixo dos 100 mil ainda no final de 1968. O público não comprava 

a revista; os anunciantes desapareceram; a enorme estrutura da redação custava muito 

para se manter (a equipe inicial tinha 147 jornalistas, além de revisores, preparadores de 

texto e professores universitários especialistas trabalhando como assessores). E a revista 

Veja quase quebrou a Abril.   

O fracasso inicial de Veja parece-nos emblemático para a análise da mudança de 

mito pelo qual passavam então as revistas. Os primeiros leitores de Veja esperavam uma 

revista aos moldes do Cruzeiro, com forte respaldo de narrativa fotográfica e cobertura 

amena e mundana da sociedade; afinal, o próprio nome da nova publicação sugeria essa 

proposta. Receberam, contudo, uma revista carregada de texto, com pouco apoio 

imagético, e que se queria como a interprete legítima dos acontecimentos do mundo, 

arauto da democracia – não mais uma simples lente fotográfica diante do espetáculo da 

vida, mas uma máquina de construir e outorgar sentido a uma realidade descrita como 

caótica, multifacetada, difícil. O jornalista Ricardo Noblat comentou sobre sua 

experiência na redação da Veja: 

Era absolutamente indispensável pensar a respeito do que a história 
queria dizer. Ou do que se desejava que ela dissesse. Porque, na maioria 
das ocasiões, a história estava ali para servir a uma ideia – ou a um 
conjunto delas. Os mais antigos sabiam que ideias eram essas. Os que 
comandavam a redação ajustavam as ideias às circunstâncias 
(NOBLAT, 2004, pág.126) 

 A revista Veja, assim como as outras semanais de informação, ofuscava os limites 

entre narrador e protagonista das histórias que contava; queria que os acontecimentos 

denotassem as ideias, ajudassem a confirmá-las ou destruí-las, como elementos de uma 
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narrativa anterior à sua própria; mas foi preciso tempo e investimento até que seus leitores 

entendessem como necessária essa nova forma de ver e narrar o mundo. A revista 

provavelmente não teria passado dos primeiros meses  não fosse a já sedimentada força 

político-econômica da Editora Abril, embasada nos sucessos de outras publicações e na 

insistência de seus fundadores, em especial de Roberto Civita. Em verdade, pelo menos 

nos primeiros anos, quem pagou as contas da Veja foi o pato, o Pato Donald. A mudança 

que efetivamente transformou Veja de projeto fracassado a carro-chefe da editora foi a 

instituição do sistema de assinaturas. O significado disso é importantíssimo, como 

veremos adiante.    

Aos primeiros sinais do fracasso, estratégias foram experimentadas para tentar 

levantar as vendas. De acordo com Côrrea (2012), a Abril demoraria seis anos para ver 

retorno positivo com a revista Veja. Em 1969, Mino Carta teria sugerido a produção de 

um encarte especial reportando a chegada do homem à lua, além da criação de uma página 

de entrevistas e dum caderno de economia e investimentos. O encarte chamou a atenção 

dos leitores, que voltaram lentamente a comprar Veja, a página de entrevista se 

sedimentaria posteriormente como as “páginas amarelas da Veja” e o caderno de 

economia ganharia voo próprio como a revista Exame (VILLALTA, 2002).  

Mas foi apenas com a adoção do sistema de assinaturas, a partir de 1971,  que a 

revista começa a mudar o jogo. Em pouco tempo, a venda avulsa seria largamente 

superada pelas assinaturas. O benefício mais evidente era o conforto: o leitor recebe sua 

revista em casa, através de processos logísticos que desafiavam a incipiente estrutura de 

comunicação e transporte do país. Havia, porém, uma distinção significativa entre o leitor 

avulso e o assinante. Aquele que vai à banca comprar uma revista tem à mão uma gama 

de opções de compras e, em geral, procura a mídia com objetivos específicos: quer saber 

sobre esse ou aquele assunto do momento, ou procura leitura para se entreter durante o 

fim de semana. Quais os resultados do futebol, ou o que disseram sobre aquele escândalo 

político, ou se fulano apareceu na imprensa: enfim, o leitor avulso guia-se por interesses 

avulsos. O assinante não. A assinatura pressupõe um acordo de confiança com a 

publicação. É um contrato de suprimento contínuo de narrativas sobre o mundo, que 

lentamente se consolida até se transformar em sinergia de pontos de vista. O leitor passa 

a esperar a interpretação da revista, a contar com ela não apenas sobre esse ou aquele 

assunto específico, mas como um relatório geral da realidade.  Ele se acostuma com a 

revista. Na medida em que os meios tecnológicos avançam, e a notícia se transforma em 
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produto mais e mais barato, essa relação tende a se fortalecer (pelo menos entre aqueles 

que mantém as assinaturas). Fica cada vez mais fácil acessar as notícias sobre o mundo, 

mas se o leitor mantém a assinatura, é porque, ainda assim, ele confia naquela 

interpretação. Ele espera as notícias contadas daquela forma, naqueles termos, com 

aquelas palavras. Em resumo, parece-nos emblemático que a Veja se estabelece a partir 

do sistema de assinaturas porque isso assinala como o mito das revistas como janelas 

para o mundo perdia espaço para o mito das revistas como narrativas identitárias de 

confiança. A despeito de seu nome, a Veja surgia para um público que não se interessava 

mais por apenas ver o mundo, mas por se sentir informado sobre ele. Morriam as 

ilustradas, ascendiam as semanais de informação.  

Villalta (2006) considera que o modelo das semanais ilustradas, tais como O 

Cruzeiro, Manchete, ou a Life norte-americana, decaía no final de 1960. Foi mesmo na 

década de 1970 que o jornalista Harold Hayes afirmou que o mito da revista Life havia se 

extinguido, argumento que nos serviu de mote inicial para nossa recapitulação histórica 

das revistas. Sodré (2003) situa no pós-guerra o momento em que uma cultura de massa 

começa a se formar efetivamente em solo brasileiro. Já Ortiz (1988) pondera que só a 

partir da década de 1970 os sociólogos brasileiros começam a se interessar pelos conceitos 

de indústria cultural e cultura de massa, condizendo com a introdução dos estudos da 

escola de Frankfurt nos centros de pensamento intelectual brasileiro. Ele afirma que “é 

praticamente na década de 70 que surgem os primeiros escritos que tratam dos meios de 

comunicação de massa, fruto sobretudo do desenvolvimento das faculdades de 

comunicação. ” (ORTIZ, 1988, 14). Ou seja, a revista Veja surge num momento em que, 

de um lado, certa modalidade de revista voltada ao grande público mingua e, do outro, 

começa-se o debate acadêmico dos efeitos, potencialidades e problemas da tal cultura de 

massa. O modelo da Veja condizia com essa circunstância. A “cultura de massa” das 

revistas ilustradas se deslocava para a televisão, o novo objeto-fetiche do consumo e da 

crítica, enquanto as revistas de jornalismo interpretativo podiam muito bem adotar um ar 

de seriedade e distinção que as colocava acima do simples entretenimento. Afinal, as 

classes médias urbanas, que agora liam Veja, não queriam se considerar como massa, 

uma vez que interpretavam os acontecimentos, pensavam em política e se preocupavam 

com os rumos do país; enquanto a massa popularesca se contentava com as novelas, os 

programas de auditório e os demais remanescentes de uma narrativa visual que começara 

nas revistas e no cinema e encontrara sua apoteose na televisão. Publicações como IstoÉ, 
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de 1976, Carta Capital, de 1994, e Época, de 1998, reforçaram a mesma perspectiva. 

Desconsideradas as inclinações políticas de suas linhas editoriais, todas essas revistas 

corroboram uma mesma narrativa simbólica: elas se constroem como opções de 

percepção do mundo diferenciada da cultura de massa comum, do popularesco, ou seja, 

de uma visão deslegitimada e rasa da realidade. E todas elas se firmavam em contrato de 

confiança com seus leitores. Ler essas revistas significava reforçar os laços com uma 

identidade.  

Se nos primeiros anos a Veja lutava para se estabelecer e gerar lucro, a partir da 

década de 1970 ela se firma como difusora de narrativas prioritárias da situação política, 

cultural e social do mundo. Especializa-se sobretudo no embate político, com 

protagonismo efetivo em algumas circunstâncias históricas importantes do país, e na 

interpretação das tendências comportamentais da sociedade brasileira urbana de classe 

média. Cobriu a morte de Tancredo Neves e de Elis Regina, a guerra das Malvinas e a 

ascensão do carnaval carioca, saindo de uma tiragem média de 170 mil exemplares 

semanais em 1976, para 800 mil na década de 1980 e mais de 1 milhão em 2007 

(Villalta,2006, Scalzo, 2014, Correa, 2012). Em 1992, a cobertura de Veja foi decisiva 

para o processo de impeachment do presidente Fernando Collor. Ela publicou, em maio 

daquele ano, célebre entrevista com Pedro Collor, na qual o irmão do presidente 

denunciava um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo PC Faria, tesoureiro da 

campanha eleitoral do caçador de marajás. A partir de 2005, publicaria também 

investigações acerca do escândalo do mensalão petista, que levariam José Dirceu e demais 

homens fortes do governo à prisão e, em 2016, membros da câmara de deputados 

estampariam capas da revista Veja em suas mesas para as câmeras de TV que 

acompanhavam o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. 

 Por esse momento, a revista já teria contribuído imensamente na instituição do 

escândalo midiático como sendo ferramenta e tipo de abordagem narrativa preponderante 

nas páginas das revistas brasileiras de informação. Nascimento (2010) define o escândalo 

midiático como um “um evento que implica a revelação através da mídia de atividades 

previamente ocultadas e moralmente desonrosas, cuja revelação desencadeia uma 

sequência de ocorrências posteriores. ” (NASCIMENTO, 2010, 3). O escândalo midiático 

político, sedimentado nas páginas da Veja, compõe o resultado mais bem-acabado do 

mito jornalístico vigente nas revistas informativas brasileiras e, não será demais dizer, no 

jornalismo brasileiro do início do século XXI: a narrativa de uma batalha espetacular 
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entre o segredo e o conhecimento público, entre os interesses gerais e os particulares, 

entre a escuridão do poder e a luz perscrutadora da imprensa e da tecnologia. Nessa 

batalha, as revistas se inscrevem muito mais como personagens-chave do que como 

simples veículos de mediação entre os agentes. A revista, personificada num nome 

próprio, narra o mundo como se o habitasse, esquecida de sua condição de discurso 

múltiplo e plural, e íntegra em sua autoimagem de protagonista. A Veja disse, a Veja fez, 

a Veja falou, a Veja mentiu, a Veja manipula, comentam os leitores, como se falassem 

não de uma empresa midiática formada por centenas de profissionais, mas de uma 

entidade viva e atuante. Mas, ao mesmo tempo em que chamava a atenção por sua 

cobertura dos escândalos políticos, a Veja também falava de sexo, de gravidez na 

adolescência, da descoberta de novos planetas, cobria suas páginas com propagandas de 

carros modernos, afirmando que a boa vida estava neles, comentava filmes e livros, 

determinava grandes nomes da arte mundial, dava apelidos às gerações, divulgava 

pesquisas sobre comportamento, falava de tecnologia, de celulares e do impacto dos 

videogames na vida dos adolescentes. Em suas reportagens,  a Veja contava sua história 

sobre o mundo. Criticada ou elogiada, lida ou não, a Veja construía seu próprio mito e se 

transformava num artefato cultural complexo e profundamente inserido no mito brasileiro 

da Modernidade.  
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 Dadas as considerações teóricas e referenciais, resta-nos agora a aventura de tentar 

olhar nosso objeto segundo o que foi estabelecido. O contato empírico com a revista Veja 

modificou bastante nossas percepções iniciais e acabou por nos levar a uma trajetória um 

tanto quanto diferente daquela que, a princípio, teríamos realizado. Isso porque o texto, 

felizmente, não se curvou às primeiras inferências do pesquisador. Pelo contrário. 

Resistiu a elas, propondo novas interpretações e desvelando as subjetividades e 

inconstâncias da análise. Nessa parte da tese, gostaríamos de apresentar, de maneira 

resumida e sistematizada, o resultado de uma exaustiva reflexão sobre, sob e a partir das 

narrativas jornalísticas da revista Veja. Antes de mais nada, é preciso reconhecer que esse 

trabalho foi calcado em grande medida na condição de leitor do pesquisador. Sua 

experiência pessoal de leitura, as sensações e pensamentos que ele próprio teve durante o 

processo, não podem ser desconsideradas na metodologia, por ela se tratar, 

evidentemente, de uma abordagem qualitativa. 

 Traçamos um recorte temporal de 10 anos, de 2005 a 2015, dentro do qual 

analisamos as Cartas ao Leitor e, de maneira acessória, os textos e imagens das capas de 

Veja. Escolhemos esse período porque o considerarmos crucial na formação das 

narrativas míticas que perpassam o senso comum midiático brasileiro nas duas primeiras 

décadas do século XXI e no momento atual. A metodologia escolhida se situa num 

contraponto entre a análise de discurso, segundo a tradição dos estudos comunicacionais 

estipulada por autores como Benetti (2007), e a análise estrutural da narrativa, nos termos 

de Barthes e Greimas (2013). Ela se tornou, contudo, uma metodologia bastante 

particular, uma vez que ancorada na reflexão teórica específica que estipulamos nos 

capítulos anteriores. Nosso objetivo foi identificar os mecanismos narrativos que a revista 

utilizou para vincular entre si notícias, ideias, conceitos, formas de ver e pensar o mundo, 

na construção de uma rede de significados que seria, ao mesmo tempo, opaca e 

transparente. Opaca porque intencional, projetada sobre o mundo para interpretá-lo e 

modificá-lo segundo interesses próprios dos grupos sociais que produzem o discurso 

jornalístico. Mas transparente porque enxertada de tal forma no tecido das narrativas 

internas do grupo social que construiria a impressão de naturalidade, de “essência” ou de 

verdade objetiva. Em menos palavras, procuramos os mecanismos narrativos que a revista 
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Veja utilizou para que sua narrativa do mundo fosse mítica: ao mesmo tempo uma 

interpretação e uma criação das coisas, ao mesmo tempo a narrativa legisladora e 

cosmogônica do universo.   

 No total, analisamos as capas e cartas ao leitor de 593 edições de Veja, numa 

média de 55 por ano. Cada edição é identificada por um número crescente e consecutivo, 

e nós optamos por também especificá-las assim, com o acréscimo do termo ed.  A 

primeira edição analisada foi a ed.1886, de 5 de janeiro de 2005, e a última foi a ed. 2458, 

de 30 de dezembro de 2015. O ano de 2005 possui o maior número de edições, 56, 

enquanto 2012, 2013 e 2015 possuíram o menor, 52 cada. Com periodicidade semanal, 

Veja não ficou sequer uma semana sem publicar nos 10 anos analisados. A variação de 

publicações anuais se deve, principalmente, às edições extras especiais.  Elas 

acompanham as normais, são identificadas com a letra A após o número da edição e são, 

geralmente, dedicadas a temáticas específicas. Em 2005, por exemplo, as edições 

especiais ed.1899A, ed.1906A, ed.1914A, ed.1932A, trataram, respectivamente, da morte 

do papa João Paulo II, do consumo de moda de luxo, e do consumo de tecnologia (duas 

edições sobre esse assunto).  Notamos que o número de edições especiais diminuiu ao 

longo do tempo. Em 2015 não houve edição especial, e em 2014 houve apenas uma.  

 A norma é que cada edição conte com uma Carta ao Leitor. Entretanto, algumas 

edições de final de ano, principalmente as mais recentes, apresentam apenas votos de feliz 

natal ou ano-novo. Enquanto Roberto Civita esteve vivo, algumas Cartas de final de ano 

foram assinadas por ele. Nesses casos, elas usaram a retranca Carta do Editor. Esses textos 

também foram analisados. Depois do falecimento de Civita, em 2013, as edições de final 

de ano foram gradativamente deixando de conter Cartas ao Leitor. Dessa forma, o número 

de Cartas analisado é menor que o número de edições (582 Cartas). 
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 A análise das Cartas compôs o grosso da pesquisa, uma vez que elas continham 

mais material textual, e ele foi o foco do nosso trabalho. As Cartas de Veja são 

estruturadas com título, texto, ilustração e legenda, escritas segundo as regras do gênero 

jornalístico Editorial36.  Nenhuma Carta ultrapassa a extensão de uma página, com seus 

textos dispostos em 1 ou 2 colunas. A grande maioria possui imagem, variando entre 

fotos, montagens e ilustrações:   

 A análise das Capas foi secundária e subordinada a das Cartas. Mais uma vez, o 

foco foi no elemento verbal textual e não no imagético, o que deve ser destacado como 

uma limitação importante da pesquisa, uma vez que a linguagem da capa é principalmente 

imagética. A análise imagética, entretanto, ocorreu sempre que necessário. As 593 Capas 

do recorte mantiveram o mesmo padrão nos 10 anos analisados: uma manchete principal 

que faz referência a matéria considerada mais importante da revista, acompanhada ou não 

de texto denominado chamada e sempre ilustrada; chamadas secundárias na parte superior 

e inferior da revista, ilustradas ou não, e que remetem a outras matérias também 

                                                           
36 Segundo o Manual da Redação da Folha de São Paulo (2013, p. 66), o Editorial é “texto que expressa a 
opinião de um jornal”, e deve “apresentar com concisão a questão de que vai tratar, desenvolver os 
argumentos que o jornal defende, refutar opiniões opostas e concluir condensando a posição adotada...”. 
Boff (2013) define: “O editorial é uma espécie de reserva do poder opinativo dos veículos”(BOFF, in 
TAVARES & SCHWAAB, 2013, p. 192). No caso de Veja, o editorial se chama Carta ao Leitor e adota o 
caráter mais pessoal e direto das missivas, falando diretamente com o leitor. Além dos aspectos sugeridos 
pelas duas referências aqui citadas, é importante recordar que muitas vezes as Cartas também funcionam 
como “cardápios” do que a revista oferece, limitando-se a resumir e hierarquizar as matérias principais 
da edição.  

Fonte: acervo pessoal do pesquisador.  

Figura 17 - Carta ao Leitor da ed. 2450, de 
2015. 
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consideras importantes. A função publicitária das capas deve ser reiterada. Mais do que 

informar, seu objetivo é atrair o interesse dos leitores e fisgá-los para a leitura 

aprofundada da revista.  

 

 Para começar, nós organizamos os dados em 15 grandes planilhas anuais 

denominadas Tabelas de Primeira Triagem. Elas nos permitiram averiguar 

quantitativamente os principais assuntos (que denominamos categorias temáticas) 

abordados por Veja nas Capas e Cartas e os tipos de posicionamento em relação ao leitor 

adotados nas Capas. Seus resultados serão agora brevemente expostos aqui. 

13. Primeira triagem: categorias temáticas e posicionamentos   
  

 As categorias temáticas não foram definidas a priori, mas sim no decorrer da 

triagem, à medida que certos assuntos se repetiam e formavam famílias temáticas. 

Descartamos a opção de trabalhar com as categorias temáticas estabelecidas pela própria 

revista, que divide os assuntos em retrancas como Política, Brasil e Artes & Espetáculos. 

Preferimos definir as nossas próprias categorias a partir de uma percepção posterior, e 

externa, de como a revista agrupa os acontecimentos.  Optamos por definir categorias 

Fonte: site da revista Veja 

Figura 18 - Capa da ed. 1891, de 2005 
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bastante amplas para facilitar o agrupamento e reduzir o número de opções. Ainda assim, 

chegamos a um total de 41 categorias para a Capa e 34 para a Carta.  

  Como averiguamos, as Cartas tiveram menor diversidade de temas do que as 

Capas. É importante frisar que nem sempre a matéria principal da capa era ecoada na 

Carta. Apenas assuntos considerados de enorme relevância mereceram espaço tanto em 

uma quanto em outra. A lista das Categorias temáticas de Capa e de Carta vem a seguir, 

em ordem alfabética:  

  

 

 

Categorias de Capa

1 Ativismo Político

2 Catástrofe

3 Celebridade

4 Ciência

5 Cinema

6 Comportamento

7 Consumo

8 Corrupção

9 Crime

10 Crise

11 Demografia

12 Desastre 

13 Direito

14 Ecologia

15 Economia Internacional

16 Economia Nacional

17 Educação

18 Emprego

19 Entretenimento

20 Esporte

21 Futebol

22 Guerra

23 História

24 Imprensa e Mídia

25 Infraestrutura

26 Internet

27 Literatura

28 Mulher

28 Música

30 Personalidade

31 Política Internacional

32 Política Nacional

33 Religião

34 Retrospectiva

35 Saúde

36 Sociedade Brasileira

37 Tecnologia

38 Televisão

39 Trabalho

40 Tragédia

41 Veja

Categorias de Carta

1 Ativismo Político

2 Ciência

3 Cinema

4 Comportamento

5 Consumo

6 Corrupção

7 Crime

8 Crise

9 Desastre 

10 Ecologia

11 Economia Internacional

12 Economia Nacional

13 Educação

14 Entretenimento

15 Esporte

16 Futebol

17 História

18 Imagem do Brasil

19 Imprensa e Mídia

20 Infraestrutura

21 Internet

22 Literatura

23 Mulher

24 Música

25 Personalidade

26 Política Internacional

27 Política Nacional

28 Religião

29 Saúde

30 Sociedade Brasileira

31 Tecnologia

32 Televisão

33 Tragédia

34 Veja

Figura 19 - Listas de Categorias Temáticas 
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 Os dados nos permitiram confirmar que o assunto mais tratado pela revista no 

período de 2005 a 2015, tanto na Capa quanto na Carta, foi a política brasileira. Isso 

condiz com a proposta de jornalismo informativo que orienta a linha editorial de Veja. A 

categoria Política Nacional foi tema de Capa em 103 edições analisadas. O segundo 

assunto mais tratado na Capa foi Corrupção, aparecendo em 76 edições, um assunto que 

se liga constantemente à política. Já a terceira categoria mais trabalhada foi Saúde, que 

mereceu 50 edições, e que remete a outra perspectiva do jornalismo: a ideia do jornalismo, 

principalmente o de revista, como prestador de serviços e almanaque de curiosidades. 

Dentro da categoria Saúde, incluímos assuntos diversos como novas dietas alimentares, 

a cura de doenças e as relações entre meditação e ondas cerebrais, etc., a grande maioria 

deles vinculados a uma abordagem mesclada de “descoberta científica” e “utilidade 

pública”.  Os próximos gráficos mostram a disposição geral das categorias de Capa e 

Carta:  

 

Figura 20 - Principais Categorias da Capa 
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 Enquanto a Capa segue o imperativo mercadológico de atrair para a leitura, a 

Carta, por ser a voz direta da revista, atende ao desiderato de reforçar os laços de 

identidade com os leitores. A Capa precisa fisgar o consumidor avulso, que pode não 

conhecer a linha da revista; e também, por ser a parte mais exposta do produto, se torna 

responsável pela construção do conceito externo de Veja. Já a Carta, geralmente, fala com 

o leitor assinante, ou seja, com aquele que já possui laços afetivos e de identificação com 

a revista. É uma abordagem mais pessoal e concordante. Não por menos, a segunda 

categoria temática mais presente nas Cartas é a própria Veja. Em 85 das Cartas analisadas, 

a revista tratou de si, ora propagandeando novidades da publicação, ora reassegurando a 

posição e o protagonismo da revista em acontecimentos do país. Mas o tema mais 

abordado na Carta foi o mesmo da Capa: Política Nacional. 177 edições tiveram essa 

temática. A terceira categoria mais abordada foi Economia Nacional, com 67 edições. 

Um aspecto relevante detectado pela pesquisa foi que a temática econômica é mais que 

comum nas Cartas analisadas. Ela é o eixo definidor de outros assuntos. Mesmo quando 

a temática é política nacional, a economia aparece como aspecto prioritário da política. É 

a economia também que regula o otimismo ou pessimismo geral das narrativas na revista.  

 Ao longo da análise, percebemos que o texto das Capas se posicionava de 

maneiras diferentes na mediação entre o leitor e o fato. Em alguns momentos, as 

manchetes se colocavam como simples exposições do que estava acontecendo, e o texto 

se revestia de marcadores indicativos e inferenciais: isso é assim, aquilo é assado, esse é 

o mundo. Noutros momentos, porém, a intenção parecia ser explicar os fatos, esmiuçá-

Figura 21 -  Principais Categorias da Carta 
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los e analisá-los, inserindo-os em cadeias de causa e consequência. Seguia assim a 

proposta do jornalismo interpretativo, que é propagandeado pela própria revista: mais do 

que informar, a Veja pretende abertamente interpretar o que acontece. Finalmente, 

ocorrem também momentos em que a revista se propõe a ensinar o leitor como agir diante 

dos fatos. Mais do que mostrar ou explicar, o texto aqui se torna um guia. Adotando uma 

abordagem imperativa, a narrativa determina o melhor tipo de ação para o mundo. Essas 

três posições, que chamaremos de posicionamentos mediativos, variam dentro dos 

próprios textos, uma vez que toda a revista procura ser (ao mesmo tempo, mas em 

medidas diferentes) uma janela para o mundo, uma interpretação do mundo e um guia 

sobre como agir no mundo. Também convém deixar claro que as três posições são 

interpretativas. Em qualquer caso, a revista se posiciona e valora os fatos para o leitor, 

mesmo quando se propõe apenas a expô-los. São, assim, três categorias interpretativas. O 

“posicionamento” de onde se interpreta é que muda. 

 Optamos por categorizar assim apenas as Capas, pois nelas é possível reconhecer 

uma tendência posicional majoritária. Pelo seu jogo mais evidente de signos e mitos, as 

Capas tendem a estabelecer de maneira mais imediata o lugar de fala e a posição 

mediadora das edições. Já as Cartas, por sua própria função dentro da revista, são 

geralmente um amálgama de guia e explicadora de seu próprio posicionamento. As três 

categorias de Posicionamento Mediativo utilizadas são:  

Posicionamento Expositivo - A revista expõe o fato ao leitor. Ela indica o que acontece, 

qual é o fenômeno, o que é o fato. O fato aqui está próximo ao leitor, é algo que ele pode 

enxergar por própria conta no mundo.  Um exemplo é a Capa da ed. 2065, de 2008, que 

trata da ascensão de Eike Batista. A manchete diz: “Nasce o maior bilionário brasileiro”, 

e a chamada constata: “O empresário Eike Batista se consagra na Bolsa e termina com 20 

bilhões de dólares”. As escolhas linguísticas e semânticas ocultam o mensageiro (ou o 

emissor da mensagem) e destacam a factualidade da mensagem:  
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Postura Explicativa - A revista explica o fato ao leitor. Com didatismo, ela esmiúça o 

acontecimento no intuito de inseri-lo numa narrativa mais ampla de mundo. Em geral, a 

postura explicativa é demarcada na Capa por perguntas, que devem ser respondidas nas 

matérias, por recursos irônicos ou pelo uso dos indicadores “como”, “de que maneira” e 

etc. Aqui, a valoração e interpretação funcionam como links entre o fato em si e a cadeia 

lógica de fatos que compõem a visão de mundo da revista. Nesses casos, o que a revista 

faz é mostrar ao leitor a “verdadeira verdade” por trás das aparências do real. Portanto, a 

postura explicativa pode apresentar os acontecimentos como se explicasse seus motivos, 

ou como se revelasse seus bastidores.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal  

Figura 22 - Capa da ed. 2065, de 2008. 
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Postura Aconselhativa - A revista diz ao leitor como agir diante do fato. Nesse caso, 

temos uma postura ativa do texto. Ele determina ações, sugestões, conselhos que o leitor 

deve acatar se quer ser, ele mesmo, inserido na narrativa. Para que o leitor faça parte do 

mundo, ele precisa seguir tais diretrizes.  

Fonte: acervo pessoal 

Fonte: acervo pessoal 

Figura 23 - Capas das ed. 2189, de 2010, e 2321, de 2013 

Figura 24 -  Capa da ed. 2450, de 2015 
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   A primeira constatação interessante foi que a revista Veja, apesar de se 

definir como interpretativa, adotou uma postura majoritariamente expositiva ao longo da 

década pesquisada. Ou seja, a maioria das suas Capas trabalhou com os acontecimentos 

como se apenas os expusesse em sua “crueza factual” ao leitor, sem traçar distinções 

claras entre subjetividade e objetividade. Evidentemente, o aprofundamento e a 

interpretação dos fatos podem ocorrer nas reportagens e notícias ao longo da revista.  Mas 

as Capas, no geral, apresentaram uma construção discursiva bem mais expositiva que 

explicativa. Observamos, inclusive, um certo traço característico na narrativa da revista 

Veja nessa distinção de tom e posicionamento entre as diferentes partes da revista. Muitas 

vezes a Capa é bem mais enfática e definitiva do que o texto da Carta sobre o mesmo 

assunto. Ou então, a manchete de Capa afirma categoricamente algo que é, logo em 

seguida, relativizado pelo texto da chamada. Um exemplo interessante é a Capa da ed. 

2057, de 2008. Ela trata sobre o caso do assassinato da criança Isabela Nardoni. Os 

principais suspeitos eram Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pais e madrasta da 

menina. A manchete de capa afirma categoricamente: “Foram eles”. Mas a chamada 

superior explica: “Para a polícia, não há dúvidas sobre a morte de Isabela:”. O texto em 

si, integralmente tomado, indica que a opinião da polícia é de que os pais são culpados. 

Mas o jogo de hierarquia entre manchete (em letra bem maior, destacada e passível de ser 

lida de longe) e chamada (em letra menor, e comparativamente mais ofuscada que a da 

manchete) sugere uma interpretação diferente: a opinião da polícia não é opinião, mas 

fato. Foram eles mesmo:  

Fonte: site da revista  

Figura 25 - Capa da ed. 2057, de 2008 
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Figura 27 - Gráficos do Posicionamento mediativo 

 Essa diferença de intensidade e até de sentido entre partes do texto ocorre com 

bastante frequência. Na cobertura política ela se mostra com mais destaque, uma vez que 

as partes destacadas da Capa costumam se revestir de tonalidades bem mais afirmativas 

que os desenvolvimentos textuais vicinais ou mesmo que as Cartas.  

 No total, 328 revistas analisadas adotaram o posicionamento expositivo, contra 

186 com posicionamento explicativo e 67 com o posicionamento aconselhativo. A seguir 

os números colhidos por ano:  

  

 É possível perceber certa constância na média relativa dos valores de cada 

categoria por ano. Em geral, o padrão reconhecido foi de 50% a das Capas com 

posicionamento expositivo, 30% com posicionamento explicativo e 10% com 

posicionamento Aconselhativo. Isso pode ser percebido nos gráficos abaixo. 

Identificamos ainda uma redução gradativa nas Capas de posicionamento Aconselhativo, 

na mesma medida em que as matérias do tipo Guias e Listas foram deixando ser 

escolhidas como Capas na década analisada. Se em 2005, 6 matérias desse tipo fizeram 

Capa, em 2014 foram 3 e 2015 apenas 2:  

Posicionamento das capas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Expositiva 32 29 26 27 26 35 29 29 29 36 30 328

Explicativa 16 19 18 18 18 12 19 17 16 14 19 186

Aconselhativa 6 7 11 7 9 7 4 5 6 3 2 67

Figura 26 - Posicionamento das capas 
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 Com a triagem inicial, conseguimos ter uma ideia mais acabada das temáticas 

importantes para a revista durante o período analisado. Política, Corrupção e Saúde são 

categorias que encabeçam três famílias semânticas mais amplas. A primeira congrega 

economia, eleições, situação financeira dos estados, mudança de governo, conflitos de 

interesses, democracia, poder legislativo e executivo, enfim, é a família semântica do 

Poder. A segunda congrega crime, ética, moral, representatividade, o respeito ou o 

desrespeito às regras sociais, enfim, é a família da Moral ou das Regras Sociais. E a última 

congrega ciência, descobertas, vida e morte, razão e fé, tecnologia e conhecimento, enfim, 

a família da Razão ou do Conhecimento. O estabelecimento desses três grandes grupos 

significativos – o Poder, a Moral e o Conhecimento – pôde ser acompanhado de maneira 

bastante clara nos dez anos do recorte. Em geral, a Veja tratou desses três eixos, 

destrinchando narrativas, conflitos, dualidades e pluralidades, determinando heróis e 

violões, definindo momentos cruciais, ou seja, colocando-os em movimento e, assim, 

oferecendo uma dinâmica de importâncias e desimportâncias para o Brasil e para o 

mundo. Além disso, a primeira triagem também nos possibilitou atestar que, apesar de se 

colocar como interpretativa, a revista Veja majoritariamente construiu o discurso de suas 

capas como se apenas expusesse os fatos dados. Em mais de 50% dos casos analisados, a 

revista nos contou como o Poder, a Moral e o Conhecimento são, foram e devem continuar 

sendo. Nosso próximo passo é aferir como ela faz isso.  

 

14. Análise qualitativa: os mecanismos de hibridização e purificação  
 

 As fichas de análise qualitativa correspondem ao resultado da análise de discurso 

aplicada às 582 Cartas, mais Capas e algumas matérias, do período de 2005 a 2015. Foram 

10 fichas, um para cada ano, compostos por um resumo das temáticas mais recorrentes, 

um tópico analítico sobre a crise e um conjunto de notas analíticas sobre os processos de 

hibridização e purificação identificados entre os textos analisados. Aqui, nós nos 

restringiremos a expor as análises gerais decorrentes da comparação e cotejamento das 

10 fichas.  

  A metodologia utilizada, análise de discurso, contou com algumas peculiaridades 

que consideramos importante esclarecer. Fizemos escolhas pouco convencionais para um 

trabalho no campo da sociologia, mas elas se explicam porque tanto o pesquisador quanto 
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seu orientador de tese não são sociólogos por formação. Ainda assim, confiamos na 

relevância sociológica do nosso trabalho e apontamos como, dentro da perspectiva 

interdisciplinar dos estudos acadêmicos, aportes da antropologia, da comunicação social 

e da linguística só fazem contribuir para apresentar outros vieses e alternativas ao campo 

sociológico.  

 Em primeiro lugar, nós tentamos construir um método de análise que absorvesse 

a ideia de Hibridização e Purificação de Latour, já detalhada na parte teórica do trabalho. 

Por Hibridização e Purificação, entendemos aqui os momentos em que o discurso da 

revista separa ou mistura assuntos, temáticas, argumentos, discursos, narrativas e 

imagens. São as formas como a narrativa jornalística da revista relaciona os diversos 

eventos e acontecimentos que ela noticia ao longo do período analisado. A partir dessa 

relação entre diferentes eventos, ela estabelece uma narrativa valorativa da realidade, uma 

explicação de como o mundo funciona ou deveria funcionar. A Purificação é o processo 

de estabelecer divisões e distanciamentos nos aspectos apresentados: apontar o que é e o 

que não é, definir o certo e o errado, o bem e o mal, o caminho e o descaminho. Já a 

Hibridização é o processo de ofuscar essas mesmas divisões, reconstruindo a unidade 

entre os elementos previamente separados: mostrar que o que é pode não ser, que o certo 

pode ser errado, o bem pode ser mal, o caminho também é descaminho. Procuramos 

reconhecer fios de conexão, padrões de hibridização e purificação, que interligassem os 

mais diversos assuntos. Tais mecanismos não podem ser reconhecidos num estudo 

vertical do objeto, levando em consideração apenas uma temática ou uma matéria; é 

necessário observar a revista em sua horizontalidade narrativa, concatenando de maneira 

simétrica matérias diferentes, em tempos diferentes, de autores diferentes, e assim por 

diante. Na narrativa de longo prazo, que perpassa os anos analisados, podemos reconhecer 

os pontos de contato entre discursos aparentemente isolados. E isso porque, como já 

dissemos antes, a identidade da revista se faz na continuidade.  

 Em segundo lugar, a análise se restringiu ao artefato revista, sem se estender para 

seus produtores ou leitores. Optamos por entender a revista como um personagem em si, 

a partir da perspectiva de Eco (2011), que estabelece a ideia da Autor e Leitor modelos. 

Assim, dizemos “a revista disse” ou “ segundo a revista”, ou ainda “na opinião da revista”. 

Estamos cientes de que os discursos e narrativas da revista são construções sociais de 

sujeitos historicamente localizados. Há um grupo de jornalistas, publicitários e 

empresários que compõem a Veja e fala através dela, amalgamando seus interesses, 



232 
 

pontos de vista, crenças e ideologias. De maneira análoga, sabemos que a recepção desses 

discursos é também realizada por sujeitos historicamente localizados: os leitores não 

recebem da mesma maneira as mensagens, e agem sobre seu significado, construindo-o e 

modificando-o. Sem ignorar isso, nós  escolhemos nos referir apenas às construções 

cognitivas e simbólicas que permeiam o texto. Observamos, assim, o produto Veja como 

um artefato social, e nos aproximamos metodologicamente das características de um 

estudo de caso, nos moldes dos estudos amplamente utilizados e estabelecidos na 

pesquisa em comunicação social. Mais que isso, procuramos vincular a Veja ao que Eco 

(2011) chamou de Autor-Modelo e Leitor Modelo. Embora dependam e surjam dos 

autores e leitores empíricos, eles não podem ser confundidos com eles. Tratam-se de 

intencionalidades sociais que se materializam em “estratégias textuais” (ECO, 2011) e 

que podem, portanto, ser localizadas e estudadas à revelia do estudo dos autores e leitores 

empíricos. Ao produzir o texto coletivamente, o autor empírico de Veja supõe um Leitor-

Modelo e escreve para ele; ao mesmo tempo, o leitor empírico supõe no texto um Autor-

Modelo. Em ambos os casos, temos que essas duas figuras existem no texto, em suas 

configurações, presenças e ausências, escolhas e omissões. Assim, quando dizemos “a 

revista disse” ou “Veja disse”, não nos referimos especificamente ao que os autores de 

Veja intencionaram dizer, mas sim ao que nós, como leitores, supomos do texto a partir 

de seus indícios textuais e condensamos numa ideia de Autor Modelo. Afinal, o 

pesquisador é também um leitor da revista e, portanto, entra no jogo colaborativo de 

símbolos de intenções que o texto materializa.37 Especificamente dentro da perspectiva 

jornalística, há um esforço contínuo de constituir uma voz única a partir da polifonia de 

jornalistas, editores, marqueteiros e empresários. Se o processo de construção da narrativa 

jornalística é coletivo, boa parte dele se dedica a dar ao resultado final um caráter coeso 

e uniforme. A coletividade de intenções e agentes se transforma, ou pelo menos intenta 

se transformar, numa persona individual, que age, pensa, sente e se move dentro da 

narrativa. Chama-se linha editorial o conjunto de estratégias textuais, imposições, 

                                                           
37 É possível, salvas as devidas proporções e com alguma liberdade, aproximar o conceito de autor/leitor-
modelo de Eco do tipo ideal weberiano. Ambos constituem mecanismos de interpretação que, não sendo 
iguais à realidade, ainda assim podem ser úteis para seu entendimento. Weber explica que o tipo ideal 
tem “o significado de um conceito limite, puramente ideal, em relação ao qual se mede a realidade a fim 
de esclarecer o conteúdo empírico de alguns dos seus elementos importantes, e com o qual está 
comparada” (WEBER, 2016, p. 140). Já para Eco, um leitor empírico de um texto constrói o Autor-Modelo 
a partir dele porque “deduz uma Imagem-Tipo de algo que se verificou anteriormente como ato de 
enunciação e está textualmente presente como enunciado.” (ECO, 2011, pág.46) Ou seja, sem conhecer 
especificamente quem escreveu o texto, o leitor constrói a imagem de um Autor Ideal a partir daquilo que 
o autor empírico registrou e demarcou em seu texto.  
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valorações, diretrizes e conformações compartilhadas pelos membros de uma redação 

jornalística com a intenção de tornar o texto final homogêneo. É a esse sujeito coletivo, 

esse Autor-Modelo, que nos referimos quando dizemos “A revista disse...”.  

 Feitos esses esclarecimentos, vamos apresentar agora os resultados da análise de 

discurso empreendida. Mostraremos primeiro os mecanismos de hibridização e 

purificação que definimos a partir da análise.  Assim, definimos os seguintes mecanismos 

de hibridização e purificação: o recurso ao mito de origem, o estabelecimento do arcaico, 

a dualidade, a trialidade, o isolamento temático, e a sobreposição. Eles serão descritos a 

seguir.  

14.1 O recurso ao mito de origem e o estabelecimento do arcaico  
 

 Comparar eventos passados e presentes é um recurso muito utilizado pela revista 

para estabelecer seus argumentos e contar uma história coesa do mundo. Mas o fluir do 

tempo pode significar coisas distintas. Percebemos como as semelhanças entre passado e 

presente servem para determinar noções qualitativas de certo e errado, de bom e ruim e 

de bem e mal. Os mecanismos que definimos como recurso ao mito de origem e 

estabelecimento do arcaico se relacionam a isso.  

 Para Eliade (2016, p. 25): “Toda história mítica que relata a origem de alguma 

coisa pressupõe e prolonga a cosmogonia. Do ponto de vista da estrutura, os mitos de 

origem homologam-se ao mito cosmogônico.” O autor indica uma relação de 

continuidade entre um mito que conta a origem de algo com aquele que conta a origem 

de tudo. Por exemplo, para explicar a gravidez de uma princesa, o xamã polinésio 

pronuncia um canto que começa com o surgimento do sol e prossegue até chegar no 

nascimento do bebê. A gravidez (evento presente) e o nascimento do sol (evento do 

passado mítico) se unem para reafirmar uma visão constante do mundo: todas as coisas 

sempre nasceram, desde sempre. O mito cosmogônico, ou seja, a história da origem de 

tudo, determina bem mais do que o ponto cronológico de origem; ele  funda a regra de 

ouro, a receita, o como as coisas devem surgir dali em diante: 

Isso não quer dizer que o mito de origem imite ou copie o modelo 
cosmogônico, pois não se trata de uma reflexão concertada e 
sistemática. Mas todo novo aparecimento – um animal, uma planta, uma 
instituição – implica a existência de um Mundo (ELIADE, 2016, p. 25).  

 Assim, o mito de origem instituiria em sua narrativa as formas de um mundo pré-

existente e, relacionando o novo acontecimento com a origem ideal e mítica de todas as 
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coisas, daria prosseguimento a esse mundo. Vejamos, por exemplo, a carta da ed. 2216, 

de 2011, dedicada à memória dos dez anos do atentado terrorista ao World Trade Center, 

nos EUA. Em determinado momento, o texto afirma: “Em 11 de setembro de 2001, os 

terroristas islâmicos decidiram que o novo século também seria de guerra, sangue e 

lágrimas”. A revista não fala aqui apenas de um fato histórico importante para o século 

XXI, mas de um acontecimento que funda o próprio século. Ele é inserido como um corte, 

uma cisão, uma quebra, na narrativa anterior de progresso e paz que a Modernidade vinha 

contando. A partir dali, tudo seria diferente. Mas, ao mesmo tempo em que aponta o novo, 

a narrativa da revista estabelece algo de eterno, de natural. O “tudo diferente” do novo 

século poderia ser explicado como uma continuidade daquele primeiro momento. 

Qualquer próxima notícia sobre guerra, violência ou política internacional que a revista 

publique estaria inevitavelmente relacionada a aquele evento, porque ele determinou o 

como, a fórmula básica de entendimento do novo século.  

 Identificamos essa maneira de relacionar presente e passado em diversas 

passagens do material analisado. Pareceu-nos um mecanismo importante para lidar com 

as mudanças e, ao mesmo tempo, conservar uma relação estreita entre os tempos. Os 

acontecimentos passados funcionam como demonstrativos da eternidade, ou da 

perenidade, dos aspectos presentes. Na Carta da ed. 1895, de 2005, intitulada “Viva a 

Diferença”, as diferenças entre homens e mulheres teriam origem numa época primitiva 

quando “nossas avós ancestrais ficavam nas cavernas transmitindo cultura e cercando os 

filhos de carinho, enquanto os homens se agrupavam para caçar seus mamutes.” Não há 

uma definição exata para essa época primitiva, ela não é cronologicamente reconhecível. 

Sugere apenas um tempo afastado, muito distante, e em consonância com uma noção vaga 

dos estudos antropológicos e arqueológicos. Suas características, por outro lado, 

estabeleceriam as bases das ações presentes. Num outro exemplo, a Carta da ed. 2394, de 

2014, intitulada “O que não muda” procura definir quais aspectos econômicos e políticos 

seriam “imutáveis” independentemente de qual candidato vencesse as eleições. A revista 

estabelece que tais aspectos seriam “partes integrantes do funcionamento da economia no 

mundo civilizado, outros são conquistas irreversíveis da sociedade brasileira ou 

características atemporais da espécie humana desde tempos imemoriais.”  

 Assim, em resumo, denominamos recurso ao mito de origem o mecanismo por 

meio do qual a narrativa das Cartas de Veja estabelece uma relação entre passado e 

presente com o intuito de sugerir atemporalidade, naturalidade ou eternidade. Dentro do 
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recorte analisado, esse recurso foi utilizado sempre que a revista necessitou definir 

conceitos considerados universais e reforçar, a partir de uma narrativa específica, a grande 

narrativa cosmogônica do tempo presente.  

 Esse mecanismo poderia ser contrastado com outro, que denominamos o 

estabelecimento do arcaico. Nesse caso, a relação entre passado e presente também reitera 

similaridades, mas agora com o intuito de sugerir retrocesso. O acontecimento anterior é 

estabelecido como um ponto atrasado na narrativa de desenvolvimento, e por isso 

qualitativamente inferior, se comparado com aquilo que o presente deveria ser. A 

similaridade entre o antes e agora, ao invés de sugerir continuidade natural, sugere uma 

anomalia no fluxo temporal, como se o acontecimento presente interrompesse o 

desenvolvimento positivo para retroceder ou estagnar. Assim como no recurso ao mito de 

origem, aqui também o passado não necessita ser claramente especificado. Em geral, tanto 

o mito quanto o arcaico remetem a noções genéricas de tempo que apelam mais para a 

percepção emotiva do que para a delimitação cronológica. A “Idade Média”, o “período 

da ditadura”, o “passado arcaico”, a “época clássica do capitalismo”, são momentos 

históricos que, nas narrativas da revista, adotam certa condição impalpável, não 

delimitada, de passado mítico; e são utilizados ora para determinar como o presente 

continua o passado, ora como o passado insiste em deturpar o presente. 

 Detectamos um exemplo bastante representativo desse jogo de relações entre 

passado e presente na forma como a revista constrói o debate entre capitalismo e 

socialismo. A dicotomia em questão trespassa a narrativa de Veja ao longo dos dez anos 

analisados. Reconhecemos nela o uso mais claro e recorrente dos dois mecanismos 

citados, para criar o efeito de passagem natural ou estagnação antinatural do tempo. E seu 

uso cria também uma curiosa deturpação cronológica: eventos como a ditadura militar, o 

comunismo soviético, a Guerra Fria e a criação da teoria marxista são considerados 

“arcaicos”, “retrógrados”, enquanto a independência norte-americana, a revolução 

francesa, o surgimento das teorias liberais, e mesmo do conceito grego de democracia, 

são vistos, por sua suposta “atemporalidade”, como contemporâneos e modernos. Ou seja, 

eventos cronologicamente mais recentes são estabelecidos como arcaicos em relação a 

eventos mais antigos. Na carta da ed. 1957, de 2006,  por exemplo, intitulada “A 

promoção ao povo” e já citada aqui, a revista traça a origem mítica da democracia e volta 

ao século XVIII para identificar os princípios norteadores do regime democrático. O texto 

diz: “Ela (a reflexão) nos vem da lembrança de que os fundadores do sistema democrático 
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de governo, aqueles americanos que se rebelaram contra a tirania monarquista do rei 

George III da Inglaterra no século XVIII, cuidaram principalmente de coibir o poder e as 

regalias pessoais do presidente.” Os pais fundadores criaram regras que deveriam, 

segundo a revista, servir na atualidade ao presidente Lula: “São lições que precisam ser 

lembradas a Lula...”Já na carta da ed. 1961, de 2006, intitulada “O boné é a carapuça”, a 

revista trata dos ataques do MLST ao Congresso e procura afirmar que não foram atos de 

vandalismo e sim uma “ação violenta, planejada e executada com desvelo em seu objetivo 

de desmoralizar a democracia representativa.” Sobre esses grupos, a revista afirma que 

seguem uma “declarada agenda revolucionária marxista”. E termina dizendo: “Está 

passando da hora de essa gente ser informada de que está no século errado.” O fato da 

democracia ser antiga é considerado como sinal de sua legitimidade. O fato do marxismo 

ser antigo é considerado como sinal de sua obsolescência.  

14.2. Dualidade e trialidade 
 

 A Carta da ed.2206, de 2011, intitulada “Informação organizada, contextualizada 

e analisada”, afirma: “A missão primordial de uma revista semanal de informação é 

organizar os fatos de modo que o leitor possa entender a realidade de uma forma coerente, 

contextualizada e útil para a vida dele.” O texto trata da situação política do Oriente 

Médio, com ênfase na Líbia de Muamar Kadafi. A edição possui uma reportagem especial 

sobre o tema, cuja chamada de capa é: “Especial Oriente Médio: Guia para entender a 

crise”. Essa edição, como várias outras, reforça a ideia de que o jornalismo de revista faz 

mais do que noticiar fatos; ele tem por responsabilidade organizá-los, geri-los, sintetizá-

los, guiando o leitor pelas nuances do mundo. A Carta termina afirmando: “O mundo é 

complicado e, a cada semana, Veja se esmera em descomplicá-lo para você.” Num outro 

exemplo, a Carta da ed. 1971, de 2006, intitulada “Nós fazemos por você”, reforça a 

identidade e a legitimidade jornalísticas ao afirmar: “Mas como separar o que é avanço 

verdadeiro e vital do que não passa de alarido de experiências pessoais e falsas notícias? 

Esse é o nosso trabalho, leitor. O rigor na seleção dos temas das reportagens – bem como 

na sua apuração – faz parte do metabolismo de Veja.” É interessante notar que a ed. 1971, 

de 2006, já traz a expressão “falsas notícias”, que será substituída por Fake News em anos 

mais recentes. Portanto, a revista estabelece que sua função básica é descomplicar o 

mundo e oferecer ao leitor uma interpretação verdadeira do que acontece. A nossa 

pesquisa aponta que o principal método com que Veja descomplicou o “mundo 

complicado” foi com a criação e manutenção de dualidades antagônicas.  
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 Como já estabelecido pelo referencial teórico, a dualidade é muito importante para 

a interpretação moderna da realidade, e tem raízes profundas no pensamento ocidental. 

Koselleck (1999) cita os conceitos antagônicos de Luz e Escuridão, Natureza e 

Civilização, Razão e Fé, etc., com que os iluministas e seus adversários fundaram sua 

visão de mundo. E Eco (2012) nos recorda dos princípios da não-contradição e do terceiro 

excluído, presentes no modelo racionalista grego, usando uma anedota para exemplificá-

los:  

Todos conhecemos a lenda do califa que ordenou a destruição da 
biblioteca de Alexandria, argumentando que ou os livros diziam o 
mesmo que o Alcorão, e neste caso eram supérfluos, ou então diziam 
algo diferente e neste caso eram errados e perniciosos.” (ECO, 2012, p. 
34)  

 Para nosso trabalho, a dualidade pode ser entendida dentro do que Latour chamou 

de purificação, conceito que aqui utilizamos para definir o processo pelo qual a narrativa 

jornalística estabelece cisões conceituais, factuais e simbólicas no mundo, criando 

protagonistas e antagonistas que representam, em sua essência simbólica, o bem e o mal, 

o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. A purificação é uma maneira de interpretar 

determinado acontecimento que principia por lançar sobre ele uma divisão em polos, e 

termina por vincular novamente esses polos numa narrativa de tensão. Ou seja, não se 

trata apenas de dividir em dois, mas de criar um conflito que os contraponha.  Vejamos, 

por exemplo, a abordagem de Veja em relação ao MST, na Carta da ed. 2134, de 2009, 

que inicia afirmando: “ Há dois tipos de brasileiros. No primeiro grupo, o da esmagadora 

maioria, estão os que vivem sob o império da lei e que têm de responder à Justiça caso 

cometam crimes. No segundo, o de uma minoria tão ruidosa quanto deletéria, estão os 

integrantes do bando armado conhecido como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST)”. Ela termina com uma pergunta que propõe o conflito: “Até quando esse 

proselitismo enganoso e facínora continuará a causar vítimas? Até que o estado, além de 

exercer de fato o seu papel de mantenedor da legalidade e da ordem, resolva cortar o 

oxigênio do MST (...) Tal é a resposta esperada pelos brasileiros que vivem sob o império 

da lei.” Noutro exemplo, a Carta da ed. 1955, de 2006,  intitulada “O eixo do bom senso”, 

dividiu os países latino-americanos em dois eixos: “Brasil, Chile, Uruguai e México 

fariam um bem a si próprios e à região caso se alinhassem para contrabalancear o avanço 

do populismo, da demagogia e da ideologização representados pelo venezuelano Hugo 

Chávez e seus fantoches na América Latina.” Num último exemplo, durante o ano de 

2015, a revista se esforçou para criar uma distinção entre o Brasil Real e o Brasil Oficial, 
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ou seja, entre o que seria, segundo a narrativa de Veja, a vontade legítima dos brasileiros 

e as decisões e posturas do governo federal. Na Carta da ed. 2421, de 2015, intitulada “O 

chamado das ruas”, o texto diz: “As pessoas que fizeram do domingo 15 de março de 

2015 uma data histórica em nosso calendário político mandaram a Brasília uma 

mensagem muito clara. Elas mostraram que o Brasil real é melhor que o Brasil oficial.” 

Unindo os dois polos da dicotomia há invariavelmente um choque de forças, um cabo de 

guerra que antepõe e, ao mesmo tempo, oferece um sentido de existência para ambos os 

lados.   

 Mas a dualidade antagônica pode ser problemática. De certa forma, ela contradiz 

a perspectiva de mundo complexo e pode até mesmo desautorizar o discurso jornalístico, 

se for entendida como partidarismo, unilateralidade ou simplismo. Afinal, como a 

realidade é complicada e, ao mesmo tempo, facilmente explicada em termos duais? 

Aferimos que, apesar da revista utilizar a dualidade antagônica em suas Cartas, ela 

também critica duramente as interpretações duais feitas por outras instâncias. Em geral, 

ao apontar o uso desse mecanismo por outrem, a revista afirma que ele é simplista e não 

retrata a realidade. A Carta da ed.  2135, de 2009, por exemplo, intitula-se “Para evitar o 

falso debate”, e critica o reducionismo nos discursos políticos em tempos de campanha 

eleitoral. O texto diz: “Os políticos tiram proveito da constatação de que a única forma 

de fazer o público se interessar por uma questão nacional é reduzi-la a um Fla-Flu.” É 

interessante observar que essa Carta aparece uma semana depois da Carta da ed. 2134 em 

que a revista reduz a questão do MST a uma dualidade antagônica simples entre “dois 

tipos de brasileiros”. Assim, quando a revista quer criticar determinada interpretação do 

mundo que difere da dela, ela a culpa de ser dualista. Nesses casos, a revistas e coloca 

como mais complexa que as visões antagônicas, lançando mão de um mecanismo que 

chamaremos de trialidade.   

 Dentro do contexto analisado, trialidade é um mecanismo utilizado para afirmar a 

complexidade do argumento da revista e denunciar o pensamento dicotômico de outras 

instâncias. Ele poderia ser exemplificado pela Carta da ed. 2357, de 2014. O tema são os 

“rolezinhos”, fenômeno sociocultural registrado nas grandes cidades brasileiras e que se 

tornou assunto midiático em 2013 e 2014. O texto se inicia assim: “A ideologia é a 

mitologia moderna. Todo fenômeno que escapa do entendimento imediato tende a ser 

resumido pelo foco curto da lente ideológica.” Inicia-se, portanto, estabelecendo a 

deslegitimação das interpretações sobre o acontecimento, definindo-as como o “foco 
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curto” da ideologia. Depois continua, referindo-se como exemplo do “foco curto” às 

manifestações populares de 2013: “Mas cada ideólogo encontrou nos protestos a prova 

material de suas convicções. Os de direita viram neles a fadiga do modelo petista de 

governar. Os de esquerda explicaram a revolta popular pela lógica segundo a qual os 

feitos do PT foram obliterados pela narrativa negativa que a imprensa faz do governo. As 

duas visões são míopes”. Definida a dicotomia, os dois argumentos são deslegitimados 

como “míopes”, e a revista se coloca como um terceiro elemento, superior e mais 

complexo que os outros. Primeiro, a Carta se intitula “A vida como ela é”.  E segundo, 

ela afirma: “Os repórteres da revista saíram a campo justamente para tirar o fenômeno do 

terreno da mitologia e substituir abstrações por fatos.” Ou seja, dentro do argumento 

construído, a dicotomia entre interpretações de esquerda e de direita seria falsa, 

ideológica, e haveria um terceiro caminho: o dos fatos, da ‘vida como ela é”, que o 

procedimento jornalístico da revista é capaz de percorrer. É interessante notar como a 

revista se afasta da “falsa” dualidade, mas permanece inserida numa outra, que seria a 

“verdadeira”: ao invés de esquerda versus direita, ela propõe a dicotomia ideologia versus 

realidade. Ou ainda, abstração versus fatos.  

 A trialidade constrói uma narrativa em que os dois polos da dualidade são 

caricaturados, exagerados e ilegítimos, para que o polo da própria revista se torne 

legítimo. O terceiro polo da trialidade pode pertencer a uma outra dualidade, que seria a 

“verdadeira”, como o caso apresentado acima. Entretanto, há uma variação mais comum. 

Nela, o terceiro polo é, na verdade, apenas uma versão sutil de um dos polos criticados. 

A Carta da ed. 1910, de 2005, intitulada “Princípios Imutáveis”, começa sugerindo que 

os críticos da revista não se decidem em defini-la como “tucana” ou “petista”. O texto 

então se coloca na missão de esclarecer: “As acusações de partidarismo feitas a Veja pelo 

deputado são uma contradição em termos. Obviamente, uma revista não pode ser ao 

mesmo tempo governista e oposicionista, tucana e petista. Cabe aqui dizer o que Veja é.” 

O argumento de Veja é que ela não é de esquerda e nem de direita, mas é a favor do Brasil. 

Tal formulação acompanhará as publicações durante os dez anos analisados, compondo 

inclusive peças de campanha publicitária. A Carta da ed. 1916, de 2005, por exemplo, 

intitulada “A favor do Brasil”, afirma: “No caso de Veja, o cantochão mais ouvido é que 

ela é ‘parcial’. (...) Como se a Veja fosse antipetista. Nada mais longe da verdade. A 

revista não é, nem nunca foi, inimiga de forças políticas.(...) A revista é, simplesmente, a 

favor do Brasil.” Aferimos que, sob o conceito de “a favor do Brasil”, a linha editorial foi 
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mais crítica com o governo petista do que com qualquer outro, e defendeu mais 

posicionamentos políticos e econômicos que pertenceram ao espectro de direita no jogo 

político da época. O mecanismo da trialidade, assim, cria um terceiro elemento externo à 

dicotomia mas que é, na verdade, apenas um reflexo de um dos elementos dicotômicos. 

É uma forma de escapar do antagonismo sem, no entanto, abandonar o lado em que se 

está.  

 Outro exemplo é a postura da revista diante da questão do Estado Mínimo ou 

Máximo. Veja se coloca favorável a privatizações e redução da ingerência estatal na vida 

econômica, política e cultural do país. As Cartas, entretanto, procuram afastar seus 

argumentos da polêmica, sugerindo que sua posição é um terceiro elemento.  Vejamos as 

Cartas das ed. 2152 e 2154, de 2010. A Carta da ed. 2154 começa afirmando: “O 

entrevistado das Páginas Amarelas de Veja, Aldemir Bendine, presidente do Banco do 

Brasil, convida os leitores a escapar da armadilha fundamentalista e paralisante que divide 

o mundo entre estatistas e privatizantes.” O texto traz definições exageradas e caricatas 

dos dois lados, chamando-os de “inimigos imaginários” e reiterando: “Isso é ficção. Má 

ficção.” Propõe, em contrapartida, a ideia do “Estado Justo”, que seria um misto de ambas 

as posições.  Contudo, em Cartas como a da ed. 2152, de duas semanas antes, a revista 

afirma: “Uma reportagem desta edição de Veja mostra que nada se expandiu tanto nos 

sete anos de governo Lula quanto a máquina estatal federal e seus privilégios.” E termina 

dizendo: “Que a campanha eleitoral de 2010 escape da maldição do debate falso sobre 

‘estado mínimo’ versus ‘estado máximo’, para se concentrar na erradicação do mal de 

Parkinson da burocracia oficial e, assim, dar aos brasileiros que pagam toda essa farra a 

chance de ser servidos por um ‘estado eficiente’. É pedir muito?” Percebemos que o 

“estado eficiente” e o “estado justo” são propostas de diminuição do poder estatal 

pautadas em várias linhas de pensamento da defesa de um “estado mínimo”, mas que 

fogem da versão exagerada e caricata que a revista apresenta como contraposta ao “estado 

máximo”. O mecanismo da trialidade, nesses casos, exagera e torna caricatos os polos A 

e B, trabalhando apenas com os estereótipos dos dois lados, e em seguida apresenta como 

nova uma versão menos exagerada e mais razoável do polo A. Assim, a revista consegue 

criticar a dualidade antagônica e, ao mesmo tempo, reforçá-la em sua narrativa do mundo.  

 14.3. Isolamento temático 
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 O contraditório foi aspecto comum nos textos pesquisados. Parece-nos natural 

que, quando se analisa um discurso social complexo por um período considerável de 

tempo, haja grande possibilidade de se deparar com contradições. No caso específico do 

discurso jornalístico de revista, a chance pode ser até maior, uma vez que os textos são 

produzidos coletivamente, as linhas editorais mudam ao longo dos anos, e o caráter 

interpretativo força previsões e afirmações apressadas que, depois, precisam ser 

revisadas. Consideramos, assim, que a contradição faz parte de narrativas de longa 

duração, multifacetadas e polifônicas como a jornalística. Entretanto, também parece ser 

importante para o mito jornalístico a ideia da continuidade argumentativa, ou seja, não 

mudar de opinião facilmente, não defender um ponto de vista e depois outro, não se 

contradizer. O contraditório é validado quando, por exemplo, ocorre em discursos de 

fontes diferentes. Nesse caso ele indica a complexidade do mundo: a vítima e o algoz 

podem ter opiniões contraditórias, assim como o oprimido e o opressor, o partido X e o 

Y, etc. Já a contradição interna em um mesmo discurso é apontada como falha. O mesmo 

político não pode dizer uma coisa hoje e outra amanhã, a imprensa não pode defender 

fulano agora e beltrano depois, etc. Há na construção mítica da revista Veja a ideia de 

uma suposta imutabilidade essencial. Isso pode ser visto, por exemplo, na Carta da ed. 

1910, de 2005, intitulada “Princípios Imutáveis”, na da ed.2324, de 2013, que trata da 

morte de Roberto Civita, entre outras. Nessa última, o aspecto é tratado como um 

“compromisso” com o leitor e com a democracia. Um compromisso que teria sido 

mantido desde os primórdios. A revista, portanto, se esmera em preservar a não-

contradição naquilo que defende ou ataca. Assim, durante a pesquisa, e diante das várias 

contradições reconhecidas, nós nos perguntamos como Veja poderia, ao mesmo tempo, 

se contradizer e afirmar que não se contradiz. O mecanismo mais identificado nos textos 

analisados é aquele que decidimos denominar de isolamento temático. Mas antes de 

explicá-lo, convém destacar aqui dois cuidados: 1) esse não foi o único mecanismo para 

camuflar a contradição encontrado na revista, mas foi o que conseguimos mapear e 

descrever de maneira mais satisfatória; 2) a contradição possui um fator subjetivo 

inescapável. O que é contraditório para um analista pode não ser para outros. Tivemos 

muita atenção para tentar reconhecer apenas as contradições mais simples. Mas, de 

qualquer maneira, será sempre possível problematizar e criticar nossas escolhas para esse 

tópico da análise.  
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 O isolamento temático é um mecanismo que se fia na segmentação do mundo 

narrado. A revista Veja, como qualquer outra publicação de seu tipo, segmenta o  conjunto 

de notícias em temas para melhor orientar seu leitor e facilitar o trabalho jornalístico de 

coleta de informação. Tais temas, também chamados de retrancas, seções, cadernos, 

editorias, etc., funcionam como uma grade colocada sobre o mundo, dividindo-o em 

compartimentos: economia, política, lazer, cultura, Brasil, Internacional, etc. 

Pesquisadores da comunicação atentam para o caráter multifacetado dessa perspectiva 

jornalística. McLuhan (1974), por exemplo, o compara ao cubismo:  

Em outras palavras, o cubismo, exibindo o dentro e o fora, o acima e o abaixo, 
a frente, as costas e tudo o mais, em duas dimensões, desfaz a ilusão de 
perspectiva em favor da apreensão sensórica instantânea do todo. Ao propiciar 
a apreensão total instantânea, o cubismo como que de repente anunciou que o 
meio é a mensagem. Não se torna, pois, evidente que, a partir do momento em 
que o seqüencial cede ao simultâneo, ingressamos no mundo da estrutura e da 
configuração? E não foi isso que aconteceu tanto na física como na pintura, 
na poesia e na comunicação? ( MCLUHAN, 1974, p. 27) 

 De certa forma, Mcluhan compara uma página de jornal a uma pintura cubista 

porque ambas apresentam um retrato chapado e unidimensional da realidade, como se 

para apresentar aos olhos do apreciador todos os lados do real ao mesmo tempo, no 

mesmo lugar. A nuca e o pescoço, o fundo e a frente, o dentro e o fora, aparecem no 

mesmo plano. Isso gera, segundo Mcluhan, a ideia de instantaneidade: ao invés de eventos 

que se sucedem uns aos outros, a revista nos apresenta dezenas de eventos que acontecem 

ao mesmo tempo, mas de maneira isolada. Com voz séria e solene o âncora do telejornal 

noticia uma tragédia para, logo em seguida, tornar-se alegre e sorridente e noticiar a 

vitória da seleção brasileira. Não há estranhamento nessa mudança brusca de temas 

porque o telespectador entende que o discurso jornalístico é segmentado, que esses 

eventos não compõem uma sequencia narrativa, e não há relação de causalidade entre 

eles.  Pela própria configuração das expectativas e formalidades jornalísticas, parte-se do 

princípio de que uma notícia não tem relação direta com outra, pois a disposição do 

jornalismo é como uma estante de variedades. Conectar ou não um tema com outro é uma 

escolha do veículo jornalístico. As Cartas muitas vezes funcionam como concatenadoras 

de temáticas isoladas. É o caso da Carta da ed. 2296, de 2012. A matéria de capa dessa 

edição trata da jovem Ingrid Migliorini, que vendeu sua virgindade online. A Carta, 

intitulada “Os limites éticos do mercado”, vincula a decisão da jovem a um debate sobre 

compra de votos no escândalo do Mensalão: “Vender a virgindade e comprar o apoio de 

partidos políticos são duas atitudes que revelam em seus autores a mesma concepção 
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utilitarista e rasa da vida. Uma deprecia a intimidade. A outra ultraja a democracia.” O 

vínculo entre política nacional e a virgindade de Ingrid é uma escolha discursiva que foge 

da divisão temática proposta pela própria revista: a primeira matéria caberia no tema 

Política, e a outra, em Comportamento. Mas a revista escolhe relacioná-los a partir da 

perspectiva da “ética”.  

 Não conectar temáticas diferentes também é uma escolha. Essa é a base do que 

chamamos de isolamento temático. Vejamos alguns exemplos. A ed.2003, de 2007, cuja 

capa estampa: “O alerta dos polos”, trata do aquecimento global. A Carta elogia o esforço 

dos repórteres Raphael Corrêa e Diogo Schelp,  que viajaram ao Ártico e testemunharam 

in loco o fenômeno. Já a reportagem especial, composta por 5 matérias, descreve em 

detalhes, com auxílio de boxes, imagens e gráficos, as explicações científicas sobre o 

aquecimento. As três primeiras matérias são assinadas por Corrêa e Schelp e, segundo a 

revista, produzidas na estação de pesquisa onde eles se hospedaram. As duas últimas, 

contudo, foram escritas por jornalistas no Brasil. A última reportagem apresenta uma 

mudança de tom considerável em relação ao conjunto. Intitulada “Todo mundo quer 

ajudar a refrescar o planeta”, e assinada por Okky de Souza, a matéria diz no olho: “Virou 

moda falar em aquecimento global. É preciso não esquecer que os recursos naturais da 

Terra também estão em perigo.” Essa matéria que, frisamos, fecha a reportagem, 

relativiza a importância do aquecimento global, critica os exageros dos militantes 

ecológicos, celebra a tecnologia como saída para os males da tecnologia, e aponta o 

consumo excessivo com um vilão tão ou mais perigoso que o próprio aquecimento.   

 Mas, ao mesmo tempo em que constrói e defende essa narrativa de mundo, a 

revista também, ao longo da década analisada, constrói laços simbólicos muito estreitos 

entre consumo e sucesso econômico. O aumento do poder aquisitivo dos cidadãos 

brasileiros é invariavelmente relacionado com o aumento da qualidade de vida e o 

fortalecimento da economia. Uma semana depois de “O alerta dos polos”, a ed. 2004, de 

2007, traz como matéria de capa uma reportagem intitulada “Como aproveitar o Real 

Forte”. Em tom otimista, a reportagem dá dicas sobre produtos mais baratos e elogia o 

fato de que o consumo dos brasileiros aumentou. A Carta, intitulada “Não é para inglês 

ver”, celebra a boa avaliação estrangeira da economia nacional. Já a reportagem especial, 

composta por duas matérias, expõe as virtudes da economia forte, como a estabilidade, o 

emprego e o aumento da produção industrial. Um box de rodapé que vai da página 74, 

início da reportagem, até a 79, traz imagens e preços de produtos em comparação com 
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2003. Entre esses produtos estão artigos de luxo como vinhos e carros importados. De 

acordo com a reportagem, um celular que custava R$ 984 em 2003 passa a custar R$ 203 

em 2007.  A mensagem é que mais consumo indica que o país está crescendo. Ou seja, 

no espaço de uma semana, a revista destaca o problema do esgotamento de recursos 

naturais e celebra o aumento da capacidade de consumo dos brasileiros. No tema crise 

ecológica, o consumo é entendido como algo negativo. Já no tema economia nacional, 

ele é o bom sintoma do crescimento. Nesse caso, o isolamento temático permitiu que a 

revista defendesse dois aspectos contraditórios sem sentir a necessidade de vinculá-los de 

forma direta.  

 A Ed. 2166, de 2010, traz como capa matéria sobre a procuradora Vera Lúcia 

Sant’Ana Gomes, que torturou uma criança de 2 anos e foi presa. O título da capa é: “A 

confissão da bruxa”. A Carta, intitulada “O tesouro da infância”, assim sintetiza a notícia: 

“Os repórteres da revista conseguiram, com exclusividade, entrevistar a procuradora de 

Justiça carioca aposentada Vera Lúcia de Sant’Anna (...). Ela é acusada de torturar 

barbaramente durante 29 dias uma menina de 2 anos que pretendia adotar.” O texto indica 

que Vera Lúcia tinha problemas psicológicos e “traços inequívocos de personalidade 

psicótica.” A chamada da matéria, na página 78, reitera o termo “bruxa” para nomear a 

procuradora: “Como uma bruxa má, não demonstra nenhum arrependimento e sua lógica 

é a desrazão.” E assim traça sua história: “Proveniente de uma família de subúrbio 

carioca, filha de um médico e de uma dona de casa, Vera  Lúcia nunca manteve laços 

estreitos com parentes, tampouco com seus ex-colegas no Ministério Público Estadual, 

onde trabalhou durante 15 anos. ‘Era muito competitiva, dada a picuinhas, e se achava a 

dona da verdade. Ninguém queria ficar perto dela’, resume um ex-chefe.”  

 Essa edição veio acompanhada da ed. 2166A, uma edição especial dedicada às 

mulheres. Intitulada “As herdeiras de uma revolução”, a edição especial trata dos avanços 

e das conquistas das mulheres na época moderna, e de como elas têm conseguido lidar de 

modo bem-sucedido com todas as demandas da vida atual. Entre as matérias, há um perfil 

de uma mulher que seria, segundo a revista, um exemplo vitorioso da “nova mulher” que 

galga posições no mundo profissional e se destaca, ao mesmo tempo em que serve de 

exemplo para sua família. O perfil é intitulado: “Os conselhos bacanas de uma pioneira.” 

A mulher perfilada, Berta Schlesinger, é assim descrita: “Durante os mais de trinta anos 

em que ficou à frente da empresa, que levava seu nome, Berta trabalhou dez horas por 

dia. Não tinha horário, não conseguia se desligar do escritório. O tempo para família era 
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escasso.” O contraste com a edição principal é interessante. Vera Lúcia, procuradora 

aposentada, era uma mulher profissionalmente bem-sucedida, competitiva, com emprego 

requisitado e boas condições financeiras, que nunca teve tempo para família e, depois de 

mais velha, adotou uma criança e a torturou. Sua posição violenta e repreensiva é 

sintetizada pela revista no termo medieval “bruxa”, que marca uma época em que 

mulheres foram perseguidas por sua autonomia. A edição especial 2166A, por sua vez, 

celebra o sucesso de mulheres profissionalmente bem-sucedidas, competitivas, com 

empregos requisitados e boas condições financeiras. A dedicação ao trabalho, mesmo 

com o sacrifício da família, é elogiada e vista como exemplo a ser seguido. As mulheres 

da edição especial evidentemente não foram criminosas e psicologicamente instáveis, 

como Vera, mas as semelhanças dos estilos de vida passam despercebidas para a revista. 

Numa mesma semana, ela chama de “moderna” as mulheres que venceram na vida 

profissional às custas da família, e de “bruxa” uma dessas mulheres.  

 Finalmente, num último exemplo, a ed.2157, também de 2010, trata do assassinato 

do cartunista Glauco por seu filho Carlos Eduardo, clinicamente diagnosticado com 

esquizofrenia, depois de consumir ayhuasca. O título da capa é “O psicótico e o daime”, 

acompanhado pela pergunta: “Até que ponto se justifica a tolerância com uma droga 

alucinógena usada em rituais de uma seita?” A Carta, intitulada “Alucinação e 

Civilização”, explica que a reportagem de Veja procura suscitar “uma discussão a respeito 

de tolerância e limites”. E responsabiliza a não ação proibitiva do governo pelo crime 

ocorrido: “Ou seja, em atendimento ao princípio da liberdade religiosa, o governo federal 

liberou a utilização sem regras nem limites de uma substância química alucinógena.” 

Nesse caso, a doença do assassino tem menos relevância que a liberação do uso do 

ayhuasca por motivos religiosos: “Talvez Glauco ainda estivesse vivo se Carlos Eduardo 

estivesse sendo submetido a tratamento psiquiátrico adequado? A resposta não é simples. 

Mas, claramente, a pajelança química travestida de religiosidade pastoril contribuiu para 

a tragédia.” E a “tolerância em excesso” da legislação é criticada por permitir que 

substâncias químicas potencialmente nocivas sejam consumidas.   

 Um ano depois, a ed.2205 dedica capa e carta à tentativa da Anvisa de proibir 

medicamentos para emagrecer. O título da capa é: “Remédios para emagrecer – por que 

é ruim proibir a venda”. Ele é acompanhado pela explicação: “Milhões de brasileiros em 

guerra com a balança dependem deles e de seus médicos para perder peso e garantir uma 

boa saúde.” O aspecto que consideramos mais importante está na forma de abordagem da 
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Carta dessa edição. Intitulada “A opressão em nome do bem”, ela critica a ingerência 

governamental para cercear a “decisão individual” sobre o que se quer ou não consumir. 

O texto afirma: “O mal maior no excesso regulatório da Anvisa está em querer se 

assenhorar do poder de decisão individual e se tornar o juiz de última instância sobre o 

que é bom ou ruim para cada um de nós.” Nesse ponto, a revista reafirma seu 

posicionamento de defesa da vontade do indivíduo sobre a decisão coletiva.  Por fim, ela 

se utiliza de uma citação do escritor C.S Lewis para argumentar o quão nociva pode ser 

a decisão governamental que, supostamente em nome do bem, priva os indivíduos de 

algo. O seguinte trecho da citação  de C.S. Lewis está no texto e na legenda da imagem: 

“De todas as tiranias, aquela exercida em prol do bem de suas vítimas talvez seja a mais 

opressiva.” Assim, enquanto no caso do chá de ayhuasca, a tolerância governamental com 

o uso foi considerada negativa e irresponsável, no caso dos remédios para emagrecer, a 

tentativa de regulamentação foi considerada opressiva e intolerante. São casos diferentes, 

evidentemente, mas o que nos interessa aqui é como as estruturas argumentativas são 

contraditórias e isso não é exposto na narrativa da revista. Não há concatenação narrativa, 

causal ou sequencial, entre um tema e outro e, por isso, a revista pode defender 

argumentos contrários sem a necessidade de evidenciar sua contradição.  

14.4. Sobreposição  
 As maneiras como eventos são relacionados (ou não-relacionados) indicam a 

estrutura narrativa com que a revista organiza sua visão do mundo. Como já dissemos, a 

proposta formal do jornalismo de revista é segmentária. Para construir o efeito de 

instantaneidade, os fatos são compartimentados e apresentados como se em prateleiras: 

aqui, política, ali, cultura, acolá, comportamento. Há, contudo, mecanismos narrativos 

que continuamente atravessam, perpassam, costuram e descosturam os segmentos. 

Chamaremos a um deles de sobreposição.  

 A sobreposição de imagens, acontecimentos, temáticas, conceitos ou ideias, ativa 

os eixos tempo, personagem e movimento no discurso da revista. Ela ajuda a compor, 

assim sendo, uma narrativa. Não falamos aqui de comparação, que sugere dualidade; na 

comparação, as imagens são contrastadas, cindindo o mundo com a linha divisória do 

antagonismo. A comparação é, para nossa análise, um dos mecanismos purificadores: ela 

divide e, ao dividir, cria as condições para a mistura. Já a sobreposição mescla ao invés 

de dividir. Ela é a hibridização, a metamorfose cristalizada. Enxergamos dois eventos ao 

mesmo tempo, um sobre o outro, constituindo um único personagem (ao invés dos dois 



247 
 

antagonistas) e criando certo efeito cíclico, repetitivo, de retorno ou reforço. O novo fato 

não é comparado com o antigo, mas confundido com ele, sobreposto a ele, 

metamorfoseado. Não é o touro e nem o homem, mas o minotauro; nem o peixe ou a 

mulher, mas a sereia. E nessa existência híbrida, o novo fato se solidifica como uma 

criatura da eternidade.  Fantástica, sim; monstruosa, certamente, mas perene, porque leva 

seu observador a enxergar através dela algo mais profundo, algo que está além da 

imagem. Assim, sugerimos que a sobreposição é um ponto de escape do caráter 

segmentário das revistas, pois deixa subentender que há uma narrativa transcendente no 

fundo de notícias passageiras.  

 Vejamos um exemplo simples. Na Carta da ed. 2408, de 2015, a revista propõe 

uma purificação que se inicia no título: “Nós e eles”. A notícia é o atentado ao jornal 

francês Charlie Hebdo, e ela é usada para construir uma dualidade que coloca o “nós” 

como as “luzes da civilização” e o “eles” como o “obscurantismo” do terrorismo islâmico. 

A separação não é entre ocidentais e orientais, mas entre civilizados e bárbaros. O polo 

“eles” é colocado como vazio de significação: “O terrorismo não é para ser entendido, 

mas combatido. Com que armas? As mesmas dos mártires do Charlie Hebdo: o uso radical 

da liberdade de expressão, com a sátira, o riso, o debate democrático, a iconoclastia, o 

deboche destemido dos poderosos – enfim, com as luzes da civilização, que hão de cegar 

os emissários do obscurantismo.”  Na Carta posterior, da ed. 2409, sobre o mesmo tema, 

a purificação dá lugar à hibridização. Ao polo “eles” se sobrepõe a imagem do fascismo 

europeu na 2ª Guerra Mundial. O jilhadismo é definido como “novo fascismo” e a Carta 

explica: “o islamofascismo, neologismo que descreve com precisão o fenômeno de 

intolerância e de imposição do terror...”. O termo “islamofascismo”  indica claramente o 

mecanismo da sobreposição. Não se trata de uma comparação simples, mas de um 

processo em que um fenômeno anterior é propositadamente confundido com o posterior. 

Se, na primeira Carta, estabeleceu-se que o terrorismo não devia ser entendido, na 

segunda, afirma-se que ele já é entendido, já é algo conhecido, porque é o mesmo que o 

fenômeno anterior do fascismo. O presente é o novo passado, e dois fatos se misturam 

para revelar, nas entrelinhas da segmentação, a narrativa profunda da violência. Ou seja, 

por trás de fatos isolados, culturalmente distantes e distintos, há uma história de terror e 

violência que se repete e se reforça através do tempo.  

 Outro exemplo é a sobreposição entre as imagens de Lula e Dilma. O recurso foi 

mais comum durante os períodos antecedentes ao processo de impeachment da presidente 
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em 2015. Nesse caso, contudo, convém destacar que houve nuances e distinções claras. 

Dilma não foi sempre igualada a Lula, principalmente porque a imagem do ex-presidente 

se destacou de maneira mais intensa e peculiar no acompanhamento da revista. A pesquisa 

nos indicou que não houve, no material analisado, a sobreposição completa das duas 

figuras. Isso não impediu, contudo, que mais de uma vez a narrativa recorresse a esse 

mecanismo. A capa da ed.2417, de 2015, é um exemplo. Ela é a cópia da capa da ed. 

1975, de 2006, mas agora com a figura de Dilma no lugar de Lula. Na Carta da ed. 2417, 

a revista afirma que sua intenção era representar a alienação do governante para com a 

situação crítica do país: “Por essa razão, Veja fez a capa desta edição inspirada naquela 

de setembro de 2006”. Assim, nesse caso, o texto já indica qual narrativa profunda 

permite a mesclagem entre os dois personagens. Ao fazer de Dilma outro Lula, procura-

se indicar que, por trás de eventos isolados, há uma história de um governo distante e 

indiferente aos problemas do país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vários exemplos poderiam ser acrescentados. Contudo, gostaríamos de registrar, 

e destacar, apenas mais dois casos de sobreposição que consideramos fundamentais para 

o entendimento sociológico da narrativa jornalística da revista. Eles são as sobreposições 

entre religião e ciência (ou Crença e Razão) e entre povo brasileiro e leitor de Veja.  

 Na década analisada, a revista se empenhou em reconciliar ciência e religião 

cristã. A necessidade de reconciliação é recortada pela sugestão  de um rompimento. Tal 

rompimento está, sugerimos, vinculado a uma das dualidades mais caras à narrativa 

Fonte: https://veja.abril.com.br/revista-veja/vies-autoritario 

Figura 28 - Capas das edições 1975, de 2006, e 2417, de 2015. 
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moderna, que é a que separa razão e fé, e que remonta à disputa política, cultural e social 

entre Igreja e Iluminismo nos primórdios da constituição moderna. Se voltarmos à Carta 

da ed. 2409, de 2015, já citada aqui, sobre os atentados ao jornal francês, temos a seguinte 

afirmação: “Os milhões que marcharam na semana passada contra o fascismo formam a 

geração que herdou e tem como dever preservar o legado ocidental da liberdade e 

democracia, da separação entre fé e razão, da definição de papéis diferentes na sociedade 

para a Igreja e o Estado, de não submissão do indivíduo à coletivização totalitária 

implantada sob o pretexto de garantir o triunfo de uma raça, de uma classe social ou de 

uma religião.” Identificamos, portanto, uma purificação contínua entre razão e fé, ciência 

e religião, que constrói a ideia de superioridade da primeira sobre a segunda. Entretanto, 

ainda que separadas, as duas instâncias são entendidas como importantes. Por exemplo, 

em 2007, a revista dedica a ed. 2007 à Charles Darwin, e a ed. 2008, da semana seguinte, 

ao Papa Bento XVI.  Considerar a importância de ambos, entretanto, reforça a dualidade, 

porque se pauta numa comparação. Religião e Ciência continuam separadas, cada uma 

em seu campo. A partir do mecanismo de isolamento temático, a religião foi duramente 

criticada em vários textos, e as ideias de “retrocesso”, “obscurantismo” e “crença cega” 

utilizadas em matérias sobre política, cultura, tecnologia e comportamento. Isso pode ser 

observado, como já se disse, na abordagem sobre o islamismo, o santo daime, a religião 

evangélica e mesmo certos aspectos do próprio catolicismo. Em menos palavras, quando 

foi necessário purificar, a revista reforçou a distinção valorativa entre razão e fé, com a 

supremacia da primeira sobre a segunda. Contudo, sobreposição é hibridização. E ela 

ocorreu em outras circunstâncias, de outras maneiras.  

 A ed. 1994, de 2007, estampa na capa o título “A força da fé” e a chamada “A 

ciência explica como o cérebro produz o pensamento mágico.” A imagem de capa possui 

dois planos: no primeiro, um par de crianças atravessa uma ponte. Elas usam aparelhos 

eletrônicos modernos como um celular e um ipod. No segundo, um anjo vestido de branco 

assiste atenta e paternalmente as crianças. A reportagem especial, assinada por Okky de 

Souza, começa da seguinte maneira: “Em maior ou menor escala, em todas as sociedades 

modernas atuais as crenças estão mais vivas do que nunca. Mas isso não é um paradoxo, 

um contrafluxo na corrente racional vitoriosa do conhecimento humano? Não se 

convencionou que crença e ciência não combinam, são como óleo e água? (...) Não. A 

novidade é que não existe paradoxo.” Mais à frente, o texto afirma: “Não passa um mês 

sem que saiam dos laboratórios explicações cabais sobre o que se pensava ser algo 
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sobrenatural.” A abordagem da revista, nesse caso, explica a religião a partir da ciência. 

Usa a razão para entender a fé: “A fé, assim como as religiões criadas sobre ela, persiste 

por ser um componente primordial da evolução humana. Em algum momento durante a 

última era do gelo, que terminou 12 000 anos atrás, o homem desenvolveu o pensamento 

simbólico.”  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Já a ed. 1932, de 2005, traz na capa o título: “Tratamento com células-tronco no 

Brasil – A medicina que faz milagres”. A imagem é um recorte do famoso afresco da 

Capela Sistina, obra em que Michelangelo retrata a criação do homem por Deus. Duas 

mãos, uma humana e outra divina, se tocam num gesto criador. Na Capa de Veja, a mão 

divina está coberta por uma luva cirúrgica. A reportagem especial, assinada por Paula 

Neiva, começa contando a história de Giuliano Fávero, paulista que, num mergulho mal 

calculado, bateu com o peito no fundo do mar e ficou tetraplégico. A narrativa descreve 

as dificuldades e sofrimentos vividos por Giuliano até o momento em que “pela internet, 

a mãe de Giuliano descobriu uma pesquisa com células-tronco da Universidade de São 

Paulo, voltada para pacientes com lesões na medula espinhal.” Ele recebeu o transplante 

de células-tronco e: “Hoje Giuliano recuperou parte da sensibilidade das pernas e dos 

dedos dos pés. Em 22 de outubro passado, com ajuda de um andador, conseguiu esperar 

Fonte: http://www.criacionismo.com.br/2008/05/fora-da-f.html 

Figura 29 – Capa da ed.1994, de 2007 
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de pé, no altar, pela chegada da noiva...” A narrativa guarda semelhanças estruturais 

contundentes com as narrativas de testemunho de cura muito comuns no discurso 

religioso: personagem sofre uma adversidade que piora sua vida e, depois, com o advento 

da fé, retoma o controle e a felicidade. Nesse caso, portanto, a abordagem da revista expõe 

a ciência como religião. Usa as estruturas narrativas e simbólicas da fé para explicar a 

razão.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mais do que imagética, a sobreposição aqui é entre narrativas. A revista fala da fé 

usando termos do jargão científico, inserindo-a como elemento de uma história que 

envolve evolução, primórdios, processos históricos e biológicos. Ao mesmo tempo, fala 

de ciência usando jargão religioso, inserindo-a como elemento de uma história que 

envolve sofrimento, superação, milagre, cura, busca pela felicidade. Quando razão e fé 

são sobrepostos, com a razão em primeiro plano, a revista parece nos contar uma história 

Fonte: acervo pessoal  

Figura 30 – Capa da ed.1932, de 2005 
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de fundo sobre a resistência da fé num mundo de razão. Quando é a fé que ocupa o 

primeiro plano, por sua vez, a história de fundo parece ser a da confiança no avanço da 

ciência, no progresso ilimitado da técnica. Em ambos os casos, a purificação estabelecida 

é hibridizada, gerando novas opções de dualidade, novo campo para purificar.  

 Finalmente, a sobreposição entre leitor e povo brasileiro surge nos momentos em 

que a revista quer legitimar sua própria posição discursiva. Ela combina duas 

afirmativas: a) estar do lado do leitor; e b) servir o Povo Brasileiro, confundindo os que 

efetivamente a leem com a maioria, ou até a totalidade, das pessoas no país. Como nos 

demais casos, a sobreposição se inicia com distinções purificadoras.  

 Em vários momentos, a revista reafirma seu compromisso com o leitor, 

colocando-se como porta-voz ou representante dele. A Carta da ed. 1903, de 2005, 

intitulada “Em nome do Leitor”, afirma: “É comum que se pergunte quem confere aos 

jornalistas esse direito de escolha. A resposta é simples: os leitores. Por confiar na 

capacidade dos repórteres e editores da revista de obter e selecionar informações 

confiáveis é que nossos leitores fazem de Veja a maior e mais influente revista do Brasil 

–e a quarta do mundo.” Na Carta da ed. 1971, de 2006, intitulada “Nós fazemos por você”, 

a revista procura demonstrar como a missão jornalística de informar se transveste de 

serviço público prestado ao leitor e, por extensão, ao povo. Mais que isso, é o leitor quem 

outorga ao jornalista o direito, e a missão, de selecionar o que é mais importante entre os 

acontecimentos diários. O trabalho do jornalista, num mundo de informação, é, portanto, 

mais do que informar. É selecionar o que é verdade e o que é mentira: “Mas como separar 

o que é avanço verdadeiro e vital do que não passa de alarido de experiências pessoais e 

falsas notícias? Esse é o nosso trabalho, leitor. O rigor na seleção dos temas das 

reportagens – bem como na sua apuração – faz parte do metabolismo de Veja.” Portanto, 

percebe-se como a revista se coloca na condição de autoridade legitimada pelo leitor. É 

importante registrar que ela não se confunde com ele. Não há sobreposição entre leitor e 

revista nesse caso, pois eles possuem papéis distintos no compromisso: um legitima o 

outro. Trata-se de uma purificação. O vínculo criado entre os dois polos determina que a 

revista serve ao leitor, e tem com ele uma responsabilidade profissional.  

 Vejamos agora a construção da carta da ed.1980, de 2006, intitulada “Do lado do 

Brasil”. Ela republica uma charge do Jornal do Comércio, de Porto Alegre, que a critica 

por atacar demasiadamente o presidente Lula. O texto diz: “Mas a charge gaúcha, ao 

brincar com um ponto de vista equivocado e difundido entre as hostes petistas – o de que 
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Veja tem o objetivo de ‘perseguir’ o presidente Luiz Inácio Lula da Silva – fornece uma 

boa oportunidade a esta revista. A oportunidade de explicar, mais uma vez, qual é o seu 

único e verdadeiro propósito.” Tal propósito seria “fiscalizar todos aqueles que estão no 

poder, não importa a agremiação a que pertençam.” Ele estaria em consonância com o 

ideário defendido da “democracia, da livre-iniciativa, da liberdade de expressão e 

opinião.” No final do texto, a revista recorre ao mecanismo da sobreposição para gerar 

coesão na contradição. O texto alude à impossibilidade da neutralidade jornalística e, logo 

em seguida, reforça a ideia de neutralidade ao dizer que o lado da revista é o do Brasil: 

“Imprensa livre não é imprensa neutra. O lado de Veja é o lado do Brasil.” Aferimos nessa 

frase uma  sutil sobreposição: a) ao afirmar que a imprensa não é neutra, a revista 

estabelece que não existe neutralidade e, por isso, se coloca acima das críticas que fizeram 

a ela por ser "parcial" ou "tendenciosa”; b) Ao afirmar que o lado da revista é o Brasil, a 

revista estabelece que sua opinião coincide com a de um conceito abstrato e abrangente, 

que apela à sensações de generalidade e afetividade do leitor e que, na síntese final, tem 

efeito semelhante ao de dizer "nossa opinião não é nossa, mas de todo mundo". Ou seja, 

ainda que afirme não ser possível a neutralidade, ela se torna neutra porque confunde sua 

opinião com a opinião da maioria (e não a dela).  

 A frase “Imprensa livre não é imprensa neutra. O lado de Veja é o lado do Brasil” 

parece-nos muito relevante como exemplo do mecanismo de sobreposição. Ela sobrepõe 

dois discursos que pertencem a instâncias distintas da constituição identitária do 

jornalismo: aquele que certifica a relação de confiança entre leitor e imprensa segmentada 

(imprensa não é neutra, ela está vinculada aos interesses, desejos e opiniões de seus 

leitores), e aquele que garante o caráter amplo e abrangente da opinião jornalística ( se a 

Veja está do lado do Brasil, é porque os interesses, desejos e opiniões de seus leitores 

correspondem aos do Brasil). Vejamos um último exemplo na Carta da ed. 2171, de 2010. 

Intitulada “Já ganhamos a eleição”, ela afirma que os três principais candidatos do pleito, 

Dilma, José Serra e Marina Silva, demonstram paridade de ideias com a linha editorial da 

revista em relação à política e economia. Uma vez que eles concordam e defendem o que 

a revista considera correto, o discurso passa do “eles” para o “nós”, e do “leitor” para o 

“povo brasileiro”: “Mas, com base nas suas declarações, nós, brasileiros, já ganhamos a 

eleição. Nenhum deles revogaria o bem-sucedido tripé de estabilidade econômica 

assentado em metas de inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal.”  Assim, com 

esse último exemplo, consideramos que a revista alcance seu grau mais complexo de 
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sobreposição, conseguindo, a partir dela, “naturalizar” sua opinião ao sobrepor a parcela 

segmentada de leitores que lê a revista e a ideia ampla, genérica e abrangente de Brasil. 

Da mesma forma como em outras sobreposições, nesse caso a relação entre fatos, 

personagens e interpretações distintas é feita de modo a reforçar certa universalidade da 

história contada pela revista.  

15. As crises e o mito: um exemplo verticalizado  
 

 Até aqui apresentamos uma análise horizontal e simétrica dos mecanismos de 

hibridização e purificação através de diferentes temáticas. Mas e se verticalizássemos o 

olhar e, ao invés de observar os mecanismos numa gama ampla de assuntos, momentos e 

espaços, tentássemos acompanhar o desenvolvimento de um só tema? Consideramos que 

esse esforço seria interessante para fechar bem a pesquisa e apresentar, nos moldes de um 

estudo de caso, um exemplo mais integral do funcionamento mítico da revista. Assim, de 

todas as temáticas analisadas, nenhuma nos chamou mais a atenção do que a crise. Não 

nos referimos aqui a uma crise em particular, senão à própria ideia de que “vive-se uma 

crise”, ou de que algo ou alguém passa por ela. Tal ideia foi recorrente durante todo o 

período analisado. Se um leitor restringisse sua apreciação do mundo exclusivamente à 

leitura das capas e cartas da Veja, então teria a impressão de que o Brasil, de 2005 a 2015, 

viveu contínuas e ininterruptas experiências de crise.  

 Portanto, tentamos destacar da triagem quantitativa do trabalho a categoria 

temática crise e acompanhar o seu desenvolvimento ao longo do período escolhido. 

Observamos o seguinte: das 593 edições analisadas, 195 continham a palavra crise na 

Capa, na Carta ou no Índice. Não estendemos nosso estudo às matérias, como já foi dito, 

o que certamente aumentaria esse número. De qualquer forma, temos que, num período 

de 10 anos, 25% das revistas Veja continham a palavra crise em um local de destaque. 

Das 195 revistas, 44 apresentaram a palavra na Capa, 34 apenas na Carta, 92 apenas no 

Índice e 25 no Índice e na Carta. Abaixo, as crises categorizadas por localização:  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Na capa 3 1 1 8 14 2 5 2 1 2 5 44

Somente na Carta 4 2 2 3 7 2 3 3 2 1 5 34

Somente no Índice 10 8 1 10 7 8 7 14 8 6 13 92

No Índice e na Carta 9 2 2 2 4 0 1 1 0 0 4 25

Figura 31 - Revistas com crise por local 
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  O recorde de aparições do termo aconteceu em 2009, com 32 revistas das 54 

publicadas, seguido por 2015, com 27 de 52, e 2005, com 26 de 56. O ano em que a 

palavra crise apareceu menos foi 2007, com apenas 6 edições de 55. Nenhum ano teve 

incidência zero de crise nos espaços analisados. Abaixo, a quantidade de revistas por ano:  

  

  

 Como é possível constatar, identificamos ápices em 2005, 2009 e 2015. Nesses 

anos, a incidência de revistas com crise foi muito significativa, chegando a quase 60% 

das edições em 2009, 46% em 2005 e 51% em 2015. Ou seja, nos três casos, praticamente 

metade das edições continha a palavra crise nos espaços de destaque da revista. 

 A crise mais trabalhada pela revista foi a “crise financeira internacional” de 2008 

e 2009. Em segundo lugar está a “crise política” que é, como averiguamos, a crise de 

escândalos e corrupção do governo petista. Em terceiro lugar, está o uso sem adjetivos da 

palavra crise. Nesse caso, o termo já se expandiu de tal forma que não mais pertence à 

esfera econômica, política ou cultural. Fala-se então de “crise” com tal familiaridade que 

ela dispensa adjetivos. Percebemos que, nas edições analisadas, geralmente o uso cru da 

palavra crise se referiu ao mesmo conceito: a situação político-econômica do governo 

Dilma Rousseff. É importante frisar isso porque poderia ser, como foi em algumas 

circunstâncias, o caso de referencialidade imediata – ou seja, a palavra crise poderia fazer 

referência a uma crise adjetivada presente no texto ou na edição imediatamente anterior, 

e por isso não necessitaria ela mesma ser adjetivada. Mas a pesquisa nos indica que 

geralmente não foi assim. A referencialidade da palavra crise estava no contexto integral 

da revista e do leitor, e não no texto. Ou seja, a revista se sentiu confortável de usar o 

termo sem adjetivação porque entendeu que o leitor já sabia de antemão de qual crise se 

tratava. Mais que isso, a crise sem adjetivo é um mecanismo de personificação: ela se 

Figura 32 - Número total de revistas com crise por ano 
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transforma num personagem da narrativa e poderia, embora a revista não faça isso, 

inclusive se grafada com letra maiúscula, como num nome próprio. A Crise.  Por fim, a 

construção da ideia de crise nos mais diversos assuntos, até o estabelecimento da Crise 

como um substantivo próprio e independente, nos ofereceu um panorama bastante 

relevante de como uma narrativa mítica concatena eventos isolados a uma cosmogonia 

ampla e universal também de maneira verticalizada. Vejamos como isso foi observado.  

15.1. Primeiro exemplo: crise em 2005 e 2006  
 

 Em 2005, exatamente metade das revistas (26 de 52) apresentou a palavra crise 

em um dos três espaços pesquisados (Capa, índice ou Carta). As crises foram temáticas 

recorrentes, principalmente aquela que a revista chamou de “crise política atual”, 

relacionada aos escândalos de corrupção no governo petista. A revista Veja se coloca 

como protagonista direta na narrativa da crise, reforçando sua participação nas denúncias 

e no próprio andamento das investigações. A Veja, por exemplo, estaria na própria gênese 

da crise com a publicação de matéria sobre corrupção nos correios. Na Carta da ed. 1907, 

de 2005, lê-se: “Muito se especulou entre políticos governistas sobre as motivações de 

Veja ao publicar as recentes reportagens a respeito da corrupção em órgãos oficiais. (...) 

A crise política deflagrada pelas revelações foi interpretada pelo ministro Aldo Rebelo 

como...” Em seguida, afirma que “A revista não tem a intenção ou a vontade de que suas 

reportagens causem crises políticas...” Justifica a publicação como tendo “único objetivo 

servir a seus leitores e ao interesse público.” A perspectiva é a de que a crise “deflagrada 

pelas revelações” é o preço pelo cumprimento do objetivo jornalístico de “servir a seus 

leitores e ao interesse público.”  

 Percebemos como, durante a cobertura da crise de 2005, a revista ocupou a 

maioria de suas Cartas com o reforço dos mitos jornalísticos, de sua missão, princípios e 

obrigações numa democracia.  As Cartas destrincharam as rotinas produtivas da revista, 

citaram a família Civita para definir os objetivos fundamentais, apontaram o 

profissionalismo dos jornalistas, responderam a ataques com a reafirmação do 

compromisso jornalístico, etc. Veja-se, por exemplo, as edições 1903, 1904, 1907, 1909, 

1910, 1913, 1914 e 1916. Em comum, elas procuram reforçar as relações simbólicas entre 

jornalismo, democracia e liberdade, e assim legitimar-se como um agente capaz de 

identificar, apontar e descrever os problemas do país, incluindo-se neles as crises.  
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 A partir da ed. 1910, de 2005, a crise se transforma numa categoria do índice. Por 

todo o decorrer do ano, a revista se preocupou em adjetivar a crise como “crise política”, 

ou “crise atual”, sempre reforçando sua definição. Outro aspecto muito reiterado foi a 

dissociação entre crise política e economia. Na Carta da ed. 1908, de 2005, por exemplo, 

diz-se: “Pela primeira vez na história recente do país, uma crise política séria como a que 

o governo enfrenta não afetou negativamente os fundamentos da economia...” O 

momento positivo da economia brasileira dá o tom otimista de Veja em relação a crise. 

Os escândalos são muitas vezes vistos como passos importantes num processo de 

depuração civilizacional. Dores de crescimento, a revista afirma em determinado 

momento. A Carta da ed. 1915, de 2005, traz uma visão bastante positiva da “atual crise 

política”. Ela é colocada como benéfica para o país: “A crise fez aflorar no Brasil um raro 

momento de superação coletiva...” Afirma ainda: “É vital lembrar também que a crise 

atual não apenas demonstrou a necessidade de mudanças nas tenebrosas relações dos 

políticos com o erário. A crise trouxe a oportunidade para que as mudanças sejam feitas.” 

Outro exemplo é a capa da ed. 1922, com o título “Mais forte que a crise”. A revista 

apresenta uma visão positiva da situação econômica nacional, mesmo diante de uma crise 

política “sem precedentes”. A Carta reforça essa percepção. Intitulada “Ter governo é 

preciso”, ela começa: “Veja traz nesta edição uma reportagem especial sobre a hipótese 

– que se afigura cada vez mais concreta – de que a sociedade brasileira atingiu um ciclo 

virtuoso em que as instituições protegem os mercados das ondas de choque produzidas 

por crises políticas...” Tal ciclo virtuoso é definido pela revista como um “almejado grau 

de civilização” que só foi alcançado pela aplicação das medidas econômicas consonantes 

à ideologia política da revista: “Tais conquistas são, principalmente, a abertura da 

economia para o exterior e os avanços institucionais que proporcionaram a privatização 

de estatais, o controle de gastos público e o regime de metas de inflação.” Medidas contra 

as quais, ainda segundo a revista, “o PT, hoje no governo, lutou encarniçadamente quando 

era oposição”. O posicionamento político de Veja é colocado como posicionamento não-

político e como o caminho certo e único para o sucesso. A revista se utiliza do recurso do 

mito de origem para isso. Ela ilustra a Carta com uma imagem medieval que colocaria a 

questão democrática, e moderna, do público e privado na Idade Média. O equilíbrio entre 

público e privado, que, nos termos da revista, é na verdade a preponderância do privado 

sobre o público na economia, seria uma verdade antiga e atemporal:   “A ideia é tão rara 

quanto antiga. Está retratada de modo admirável num afresco pintado na cidade italiana 

de Siena, no século XIV, pelo artista Ambrogio Lorenzetti: Os Efeitos do Bom e do Mau 
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Governo na Cidade e no Campo.” Aqui, o recurso ao passado funciona como um 

mecanismo de naturalização e anacronização de um conceito moderno.  

 Em 2006, a crise não aparece com insistência nas capas, índices e Cartas da 

revista. A crise política e moral de 2005 continua a ser assunto, mas sem a mesma 

recorrência do ano anterior. A revista se refere a “tempos de crise” como momentos de 

crise de representatividade, mas não define 2006, período de eleição, como um tempo de 

crise. Pelo contrário, as eleições são indicativas de que, para a revista, o Brasil está 

dividido mas representado. A polarização política das eleições não é vista como uma 

“crise de representatividade”, mas como uma representação fiel da polarização dos 

brasileiros. A “crise moral” reincide nas Cartas, agora mais que a política e, de certa 

forma, confundida com ela. Para a revista, não se trata de uma crise política em si, mas 

de uma crise de caráter de determinado partido político.  

  Um aspecto aferido é que as crises descritas em 2005 e 2006 não são consideradas 

institucionais. Pelo contrário, a revista demonstra como a democracia e as instituições 

brasileiras seguem fortes, e que o problema reside nos ocupantes dos cargos. Uma Carta 

que exemplifica essa distinção é a da ed. 1949, de 2006. Ela começa traçando pequeno 

panorama histórico das crises brasileiras: “A história do Brasil republicano é pontuada 

por crises institucionais de maior ou menor envergadura. As de mais triste memória 

resultaram em longos períodos de autoritarismo – a ditadura getulista que durou de 1930 

a 1945, e a militar, que vigorou de 1964 a 1985.” O texto segue explicando que tais crises 

levaram, ao fim, a uma maior estabilidade das instituições democráticas. Mas haveria 

outro perigo no horizonte: “Não existem mais ameaças de monta nesse campo, é verdade, 

mas outra crise assombra o país: a de moralidade. Ela atingiu tal proporção que é possível 

dizer que o Brasil conta, hoje, com instituições fortes e mandatários fracos.” Temos, 

portanto, uma narrativa de crise que estabelece, primeiro, a naturalidade das crises na 

“história do Brasil republicano”, depois a marcação dos eventos heroicos e exemplares, 

as crises que levaram às ditaduras, em seguida o estabelecimento da condição atual, que 

daria lugar para uma “outra crise”: a de moralidade. Nessa outra crise, traça-se a 

purificação entre instituições, que saíram fortalecidas da história, e mandatários, que são 

fracos. A solução, contudo, aponta logo adiante. Há certo teor otimista na descrição da 

crise de 2005 e de 2006. O texto da Carta diz: “O poder renovador das democracias, 

porém, segue seu curso.” A democracia atua e existe como uma entidade natural. Ela 

segue seu curso como um elemento da natureza. O exemplo disso, no caso, é a posse dos 
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ministros Ellen Gracie e Raphael de Barros Monteiro como presidentes do STF e do STJ. 

Para a revista, isso seria o indicativo de alvissareiro fortalecimento dessas duas 

instituições: “Só com um Judiciário ágil e imparcial se preserva a democracia tão 

duramente conquistada e se promove o expurgo de quem a enfraquece pela prevaricação 

ou pela inapetência por punir culpados”. A força das instituições, que devem ser 

imparciais, não pode ser ameaçada pela fraqueza dos indivíduos que as compõem. Há 

nisso uma contradição: após estabelecer a prevalência das instituições sobre os 

indivíduos, a revista argumenta que a entrada de dois indivíduos é o que ,de fato, define 

a força das instituições. Ellen Gracie e Raphael de Barros são indivíduos que, 

diferentemente de outros indivíduos que enfraquecem o sistema, fortalecem a 

neutralidade e a imparcialidade do sistema.  A contradição é essencial para a narrativa 

aqui: é preciso garantir que as instituições modernas sejam vistas como entidades não-

humanas para, logo em seguida, demonstrar como são os seres humanos que as compõem 

e fazem seu sucesso ou fracasso.  

15.2. Segundo exemplo: crise em 2008 e 2009  
 

 O ano de 2008 apresentou alto grau de complexidade, com uma acentuada guinada 

do otimismo para o alarmismo a partir do segundo semestre. A maior parte das capas 

adotou uma postura expositiva dos assuntos. Entre os temas reincidentes, temos o próprio 

aniversário de 40 anos da Veja, os Jogos Olímpicos da China, a CPI dos Cartões de 

Crédito, as escolhas políticas dos países latino-americanos, as eleições norte-americanas 

e a vitória de Barack Obama e, principalmente, a crise financeira internacional, seus 

reflexos na economia brasileira e o prognóstico para 2009. 

 Quase metade das edições de 2008 contou com a palavra crise no Índice, Carta ou 

Capa. Oito capas estamparam crise como matéria principal ou chamada. A maioria dos 

casos ocorreu no segundo semestre e se relacionou à crise financeira internacional. Do 

meio de setembro até o final de outubro, praticamente todas as revistas entraram na 

triagem da pesquisa. A crise é primeiro estabelecida como um evento estrangeiro. Com o 

tempo, ela transita de crise internacional para norte-americana. Identificamos uma 

sobreposição sequencial entre otimismo e pessimismo ao longo do ano, que se caracteriza 

por uma trajetória de celebrações de vitórias seguidas, imediatamente, por constatações 

de avanço da crise: primeiro, narra-se que a crise foi vencida pelos bancos; logo em 

seguida, que a crise atingiu os bancos; depois, que a crise foi superada pelo governo norte-
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americano; depois, que a crise afetou os Estados Unidos. Isso fica mais claro nas matérias 

sobre o efeito da crise no Brasil. A transição da ideia de que o Brasil não sentiu a crise 

pelo acerto das políticas econômicas, defendida como “avanço civilizacional” em 2005, 

para a de que o Brasil poderá sentir a crise pelo erro das políticas econômicas é bastante 

evidente. Na Carta da edição 2044, de janeiro, a revista divide os analistas do Brasil em 

otimistas e pessimistas, colocando-se como intermediária entre eles. Mas afirma: “a 

adoção do moderno capitalismo global lançou raízes irremovíveis por aqui, amparada não 

só em apostas corretas do atual e do último presidente, mas também numa mudança do 

eixo econômico mundial favorável a nós.” E termina afirmando: “Vai ser difícil tirar o 

sorriso dos lábios dos otimistas”. Já na Carta a ed. 2062, de maio, a revista relativiza a 

avaliação positiva de analistas estrangeiros diante do Brasil, afirmando que isso se deveria 

em parte à piora dos concorrentes e não às conquistas do país. Por fim, na ed. 2082, de 

outubro, a capa afirma: “O presidente do Banco Central ganha mais poder para tentar 

impedir que a crise mundial devore a economia brasileira.”  

 Um ponto interessante foi o acréscimo de uma “Perspectivas 2009” na de 

retrospectiva do ano. Além de compilar os principais acontecimentos de 2008, a revista 

convidou especialistas para sugerir o que aconteceria em 2009. A mudança corrobora a 

construção narrativa que Veja fez desde o segundo semestre do ano, quando começam as 

capas e Cartas indicando a “chegada” da crise financeira internacional ao Brasil. A crise, 

vista como um fenômeno externo, começaria a causar efeitos na economia, política e 

sociedade brasileira, a partir de 2009. Assim, cria-se uma espécie de expectativa de 

impacto, interpretada como uma avaliação das políticas econômicas do governo. A capa 

da ed. 2078 indaga sobre 2009: “À prova de crise?”.  É interessante cotejá-la com a capa 

da ed. 1922, de 2005, que afirma: “Mais forte que a crise.”  

 Em 2009, a crise foi assunto principal em Veja. O tema esteve presente em mais 

da metade das revistas. Entre janeiro e o início de maio, praticamente todas as edições 

contaram com crise na capa, Carta ou índice. O número diminuiu no segundo semestre, 

sem desaparecer. A cobertura da crise financeira internacional foi intensa e constituiu, 

segundo se percebe, uma constante em meio às variações temáticas semanais. Mesmo 

quando não era o assunto principal, a crise financeira pairava nas matérias periféricas. De 

tal modo, e com tal constância, que a revista deixa de especificá-la e passa a chamar 

apenas de “crise”. A narrativa básica se mantém: a crise seria um fenômeno externo – que 

em 2009 é melhor identificado com os EUA – e que pode ou não atingir o contexto 
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econômico do Brasil. Se em 2008 falava-se da possibilidade disso acontecer atrelada às 

decisões econômicas e políticas do governo, no primeiro semestre de 2009 fala-se de que 

a crise já atinge alguns setores. Há aproximação semântica entre as palavras crise e 

recessão. No segundo semestre, por outro lado, a economia volta a ser elogiada e o Brasil 

é descrito como um país que venceu a crise antes dos demais. Reitera-se nas edições finais 

do ano a ideia de que a crise foi,  pode, e deve, ser vencida 1) por práticas econômicas 

neoliberais e reformas políticas 2) pela tecnologia. A segunda crise mais abordada é a 

“crise do Senado”. Ela indica o conjunto de matérias e notícias sobre escândalos políticas 

envolvendo membros do senado Brasileiro, principalmente Renan Calheiros e José 

Sarney. Nesse caso, a palavra crise encontra proximidade semântica com a palavra 

escândalo. A análise indica que a revista não traçou relações diretas, correlações ou 

relações de causalidade entre a crise financeira internacional e a crise no Senado. Pelo 

contrário, elas parecem pertencer a dois campos distintos da narrativa do mundo.  

15.3. Terceiro exemplo: a crise em 2015   
 

 Seis anos depois de 2009, a crise volta a ser assunto principal da revista.  Questões 

políticas, econômicas e financeiras deram o tom para que Veja contasse a história de um 

período conturbado. Percebemos a ocorrência do estabelecimento definitivo do 

vocabulário para os próximos três anos: crise, impeachment, Estado Islâmico, China, 

Uber, Whatsapp, terrorismo islâmico, Operação Lava-Jato, Sérgio Moro, delação 

premiada, etc. A revista evidentemente não cria esses termos, mas ajuda a difundi-los e, 

mais importante, a inseri-los em redes de significado. Para um analista em 2018, como é 

nosso caso, as edições de 2015 já soam profundamente familiares, como se não 

pertencessem ao passado. Principalmente, a figura de Sérgio Moro, do STF e da Operação 

Lava-Jato avultam-se nas matérias, colocados como personagens principais da história de 

2015. A narrativa básica é a de que o Brasil teria se colocado num “vácuo de poder”, com 

a deslegitimação dos antigos protagonistas, e por isso novos protagonistas entram em 

cena.  

 A Lava-Jato, o juíz Moro e o STF são os personagens da narrativa de Veja em 

2015. Com eles, a revista constrói uma história coesa de luta do bem contra o mal, e se 

esforça em transformá-la em mais um capítulo da grande narrativa que ela sempre contou. 

Está claro para nossa pesquisa que esse movimento não é exclusivo e nem foi criado pela 

Veja, mas é o desdobramento de narrativas midiáticas retroalimentadas em múltiplas 
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plataformas. Na ed. 2428, a revista oferece uma conexão direta entre o personagem Juiz 

Moro e a própria Veja: “Moro relata que o fato foi ‘revelado originariamente’ por Veja.”  

 Em 2015, temos grande ocorrência da palavra crise no recorte de pesquisa. 

Equipara-se quantitativamente apenas a 2008. Há muitas especificidades. Dentre elas, 

podemos destacar a  supressão dos adjetivos para determinar as crises. Passa-se a falar 

muito “da crise”, e não dessa ou daquela crise. Ao mesmo tempo, contudo, reitera-se a 

distinção entre crise política e econômica, colocadas como dois fenômenos distintos mas 

interligados, e a decorrente crise social. Esta última é entendida como um desdobramento 

das anteriores.  A crise única é, na verdade, uma tríade. A palavra crise passa também a 

aparecer com mais frequência em outras instâncias noticiosas que não a política e a 

econômica. Emblemática é a Carta da ed. 2416, intitulada “A tempestade perfeita”. Essa 

é uma tradução literal da expressão inglesa “perfect storm” que significa, basicamente, 

um evento crítico exemplar. No texto, a revista explica que o Brasil passa por “três 

crises”: uma econômica, uma política e outra social. O aspecto inédito reside exatamente 

na “sobreposição de crises”. A revista afirma: “O que assusta no atual momento é a 

possibilidade de que as crises econômica, política e social se realimentem, liberando 

energias desestabilizadoras.” O tom da Carta é de sobreaviso: as crises já ocorrem, mas 

há o risco de que elas se mesclem na “tempestade perfeita”.  

 Outro aspecto é a construção de uma ideia de “tempos de crise”. Ao invés de tratar 

das crises como eventos localizados, fala-se de uma configuração mais ampla que 

constituiria algo como uma “era” ou uma “época” marcada pela crise. “Em tempos de 

crise”, diz a revista, e acaba por incluir assim todos os assuntos, notícias e acontecimentos 

dentro do mesmo arcabouço simbólico chamado crise. Não resiste, contudo, o otimismo 

naturalizador de 2005, que fazia com que a crise fosse uma etapa saudável do capitalismo. 

Ela continua como algo natural ao sistema, mas agora o tom é de mal desnecessário. A 

crise é natural, mas essa crise em questão é a pior de todas.  Portanto, percebemos:  a) a 

duração limitada dos “tempos de crise” – eles vão acabar um dia; b) aprofundamento do 

alcance da crise em mais aspectos do cotidiano; c) um imediato contraposto com os 

tempos de não-crise; d) o surgimento de uma espécie de explicação guarda-chuva, uma 

fórmula pronta e  suficiente para praticamente todos os acontecimentos negativos 

destacados pela revista:  assim é em tempos de crise; e) naturalização da crise como algo 

já experimentado e já compreensível – os tempos de crise ocorrem de forma cíclica e esse 

não é o primeiro nem o último (mas é,  a revista afirma, o pior de todos)  
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 A análise de uma única temática nos fez ver com maior clareza que os 

acontecimentos noticiados pela revista constroem uma narrativa ao longo do tempo. 

Eventos similares são comparados, sobrepostos e concatenados numa linha sequencial 

coesa, de tal modo que as contradições internas da revista (e do mundo em si) possam ser 

explicadas a partir da moldura geral que limita todos os acontecimentos. A crise nos deu 

exemplos muito relevantes desse mecanismo. Se em 2005 Veja afirmava que o Brasil 

estava imune a crises porque havia alcançado um novo “patamar civilizacional”, um ápice 

de seu desenvolvimento graças aos acertos econômicos, e em 2015 ela afirmava que a 

crise no Brasil havia se transformado num monstro de três cabeças, na “tempestade 

perfeita”, então o que aconteceu? A narrativa de longo prazo da revista resolve a 

contradição, sem destruí-la, ao demonstrar como os dois eventos correspondem a 

momentos distintos de uma história linear de retrocesso. Estamos perdendo o que 

ganhamos, ela sugere, e depois reforça: mas isso já era esperado.  Haveria em 2005 os 

sinais do possível cenário de 2015, e a revista encontra meios de ligar suas preocupações 

anteriores aos acontecimentos posteriores.  

 O modo como a economia atravessa todas as instâncias temáticas da revista, 

costurando-as e valorando-as segundo seus próprios critérios, indica um eixo simbólico 

central na percepção de mundo de revista. A economia é o substrato do imaginário e da 

significação das coisas que transforma os mais diferentes aspectos da vida cotidiana numa 

única e grande narrativa. Tanto é que os supostos acertos econômicos do governo são 

suficientes para que a revista considere um avanço integral da civilização brasileira. Mas 

é a crise, talvez, o exemplo mais acabado que encontramos de como o circunstancial se 

torna natural, e eventos independentes ganham sequencialidade lógica. Isso porque crise 

denota movimento, é uma forma de interpretação de alguma mudança, de algo que deixa 

de ser ou começa a ser outra coisa. Seu gesto de destruição ou renascimento é utilizado 

pela narrativa da revista como mecanismo para inserir os eventos na história. Só se pode 

definir que o evento X é uma crise quando podemos compará-lo com o evento Y anterior 

e, quiçá, com um evento Z hipotético, que seria aquilo que as coisas deveriam ser num 

cenário ideal. Enfim, a crise é um elemento narrativo. E é também um aglutinador de 

significados. Chega a ser uma panaceia explicativa quando a revista fala que as coisas são 

assim em “tempos de crise”. Ela vai, desse modo, criando a impressão sutil e firme de 

eternidade cíclica dentro da Modernidade. Entretanto, como aferimos ser comum na 

narrativa moderna, a crise ou a não-crise atual é sempre definida como o ápice de alguma 
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coisa. Ela é sempre única porque representa algum pico ou algum fundo de abismo. Em 

2005, a não-crise significava que chegamos a um novo patamar, um novo ápice. Por que 

somos “mais fortes que a crise”? Ora, porque alcançamos o ponto mais alto do nosso 

desenvolvimento. Em 2015, a crise significava que chegamos ao fundo do poço, ao pior 

do pior. Por que caímos na “tempestade perfeita”? Ora, porque atingimos o ponto mais 

baixo do nosso desenvolvimento.  O ciclo se disfarça de linearidade, a repetição é 

confundida com ineditismo, e a narrativa sobe e desce continuamente, mas sempre, 

sempre, colocando-se como a última etapa de algum processo decisivo. Eis a narrativa 

mítica da Modernidade, eis sua grande epopeia: narramos o eterno fim da eternidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Neste trabalho, refletimos sobre as maneiras como as narrativas jornalísticas da 

revista Veja concatenaram acontecimentos, opiniões e interpretações durante a primeira 

década do século XXI. Tentamos sugerir que é plausível, e produtivo, analisar tais 

narrativas do nosso tempo como mitos, porque são construídas, significadas e 

ressignificadas por uma Modernidade que também é mítica. Num primeiro momento, 

realizamos o esforço teórico de pensar que tipo de sociedade acalenta histórias contadas 

por jornalistas, pautada em que preceitos gerais, sob que condições e movida por quais 

intenções. Sugerimos que a confiança, a fé, a dualidade e, principalmente, a contradição 

são elementos imprescindíveis dentro da cosmogonia dessas sociedades, e tentamos – 

talvez sem êxito – nos afastar delas para poder enxergá-las melhor. Depois, 

acompanhamos a trajetória histórica das revistas e sua proximidade com a história do 

pensamento e do imaginário daquelas pessoas que as produziam e liam. Percebemos 

como o texto das revistas quase sempre construiu a ideia de um personagem-revista, ou 

seja, uma entidade comunicacional que fala, faz, pensa, conta histórias e se coloca de 

maneira vicária como protagonista de grandes narrativas épicas. Percebemos que, muito 

mais do que a verdade ou a mentira, o fato ou a ficção, a objetividade ou a subjetividade, 

é exatamente o conflito constante, reiterado e nunca resolvido, entre polos antagônicos o 

que parece mover o pensamento moderno.  Por fim, nós nos debruçamos sobre as capas 

e editoriais da revista Veja, e acompanhamos seu lento tricotar de narrativas ao longo do 

tempo, sua luta visceral por fazer sentido e, mais que isso, por determinar um sentido 

único para si, para o mundo e para seus leitores. Encontramos o produto cultural de uma 
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parcela da sociedade brasileira que define continuamente seu Agora como a crise de 

alguma coisa (qualquer coisa), compondo mitos que, por sua vez, não podem jamais ser 

entendidos como mitos, mesmo se povoados de monstros, divindades, heróis, vilões e 

grandes aventuras. E percorremos narrativas que, para nossa surpresa, não tentavam 

convencer seus leitores da verdade, mas sim consideravam que eles, desde já, 

concordavam com ela. Nisso enxergamos, primeiro, um vínculo muito íntimo entre 

emissores e receptores, entre jornalistas e seus leitores. E segundo, uma forma de entender 

o mundo a partir da naturalização e universalização das próprias convicções. Disso 

inferimos que a construção social das realidades e ilusões nas páginas de uma revista 

informativa como a Veja é raramente impositiva, e quase sempre comutativa. 

 A pesquisa nos indicou que o mundo narrado pela revista Veja de 2005 a 2015 foi 

cindido por grandes dualidades antagônicas. Identificamos como principais as seguintes: 

Progresso e Retrocesso, Crescimento e Estagnação, Indivíduo e Coletivo, Capitalismo e 

Socialismo, Países desenvolvidos e não-desenvolvidos, Direita e Esquerda, Ciência e 

Religião, Razão e Fé, Ocidente e Oriente, Brasil real e Brasil oficial, Estado mínimo e 

Estado máximo, Governo e Iniciativa Privada, Verdade Universal e Ideologia, Fato e 

Opinião, Fato e Mito, Bom e Mau Jornalismo, Hard News e fait divers, Leitor e Revista, 

Crise e Não-crise, Crime e Justiça, Civilização e Barbárie. Uma vez que analisamos as 

partes da revista que determinam a relevância dos assuntos (capas e editoriais), foi 

possível perceber como a importância de diferentes eventos noticiados era avaliada a 

partir de sua inserção em alguma dessas dualidades. Cada novo acontecimento precisava 

se encaixar numa ou em várias delas para ser interpretado como parte da compreensão do 

mundo. Nós chamamos as maneiras de encaixar, desencaixar ou reencaixar eventos de 

mecanismos de hibridização e purificação e identificamos os seguintes: recurso ao mito 

de origem, estabelecimento do arcaico, dualidade, trialidade, isolamento temático e 

sobreposição.   

 O recurso ao mito de origem e o estabelecimento do arcaico são basicamente 

comparações entre passado e presente. Ambos destacam a passagem do tempo entre dois 

eventos similares para estabelecer ou a ideia de eternidade ou a de retrocesso. No recurso 

ao mito de origem, um evento X no passado é estabelecido como prova da eternidade de 

um evento Y: “desde tempos imemoriais, o homem faz assim”. Já no estabelecimento do 

arcaico, um evento Y no presente é comparado a um evento X no passado para provar 

retrocesso ou incompatibilidade: “essa política ainda presa a práticas medievais”. No 
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primeiro mecanismo, o tempo é cíclico; no segundo, ele é linear crescente. A dualidade, 

por sua vez, é o mecanismo pelo qual eventos, personagens, fatos ou interpretações são 

inseridas num conflito polarizado: “Existem dois tipos de brasileiros...”. Já a trialidade é 

um tipo de dualidade que exacerba os polos para criar um terceiro elemento razoável. Ela 

foi usada sempre que a revista quis se colocar como além dos antagonismos: “Para além 

das ideologias de esquerda ou de direita, nós oferecemos os fatos...” Em geral, o terceiro 

elemento da trialidade era um polo de outra dualidade ou a versão razoável de um dos 

polos exagerados anteriormente. O isolamento temático, por sua vez, poderia ser 

considerado um mecanismo de não-relação, porque corresponde aos momentos em que a 

revista não vincula fatos, personagens, ideias ou interpretações similares porque eles 

pertencem a assuntos diferentes. Nesses casos, a revista se vale do caráter segmentado da 

narrativa jornalística para, por exemplo, numa matéria sobre ecologia defender a redução 

do consumo como forma de protege o meio ambiente e, logo em seguida, numa matéria 

sobre economia, celebrar o aumento do poder aquisitivo da classe C. Finalmente, a 

sobreposição é um mecanismo não-comparativo que confunde acontecimentos, 

personagens, fatos e interpretações diferentes para construir a ilusão de repetição, retorno 

ou reforço: “O islamofascismo é o novo vilão da história”. Na sobreposição, os eventos 

sobrepostos não apresentam comparação, mas tem seus elementos similares destacados, 

os diferentes amenizados, e se encaminham para a completa equivalência. Tais foram os 

mecanismos que identificamos na revista Veja como formas de relacionar acontecimentos 

entre si para a constituição de uma narrativa-moldura que resolvesse contradições 

internas, e apresentasse a ilusão de mundo coeso. Compreendemos que eles aproximam 

o texto jornalístico da lógica mítica porque propõem, continuamente, a impressão de uma 

história natural, universal, que a tudo explica e esclarece, por trás de cada novo evento 

noticiado. Definimos isso como a construção social da ilusão, sem, no entanto, tratar de 

ilusão como algo negativo ou perverso, e sim como um esforço coletivo na direção do 

fantástico, do não-factível, do apenas presumível.  

              Pessoalmente, a construção social da ilusão me pareceu, no decorrer desse 

trabalho, tão basilar para a identidade da revista Veja quanto a construção social da 

realidade. No fundo, ilusão e realidade ofuscam seus limites, confundem-se e deixam 

entrever, talvez, sua consubstancialidade imanente. São dois movimentos da mesma 

dança, dois gestos do mesmo ato. Dentro do mito, mentir ou dizer a verdade não 

correspondem a duas escolhas moralmente desiguais, porque a relevância do mito não 



267 
 

reside em seu conteúdo e sim em sua forma. Não nos interessou, por exemplo, se as crises 

eram reais ou irreais, se o governo é de fato bom ou mau, se a Ciência é melhor ou pior 

que a Religião, etc., e sim como esses elementos concatenaram as diferentes notícias da 

revista para construir uma narrativa única dentro de um mundo polifônico e caótico. 

Certamente não quero dizer com isso que não existam verdades, ou que os fatos narrados 

não aconteceram; quero apenas considerar que a subjetividade na definição das verdades, 

dentro das narrativas analisadas, é tão verdadeira quanto qualquer outra coisa.  Claro, há 

uma distinção empírica muito simples e evidente: se a notícia diz que morreu alguém que 

não morreu, a cabal existência física da pessoa viva determina que aquilo é uma mentira. 

Mas e quanto ao âmbito das interpretações do mundo? E quando uma publicação afirma 

que determinado fenômeno político foi um golpe, enquanto outra afirma que foi um 

processo legítimo? Que cabal existência física irá determinar qual das narrativas é 

mentirosa e qual é verdadeira? Entramos, pois, no reino do mito, e então importa menos 

o que a coisa é e mais o que ela significa para as pessoas que confiam em quem está 

falando. 

            Muito aconteceu durante os quatro anos dedicados à tese. O cenário político 

nacional se intrincou, e a própria relação simbólica entre jornalismo e sociedade foi um 

dos aspectos mais afetados pelas transformações nas formas de pensar, confiar e narrar o 

que estava acontecendo. Mito e crise tornaram-se conceitos ainda mais relevantes para 

uma tentativa de pensamento social brasileiro do que quando comecei a pesquisá-los. De 

um lado, tivemos a notícia de crises políticas, econômicas, morais e de representatividade 

que balançaram a cobertura da queda do governo petista e da transição de poder entre 

polos aparentemente opostos do espectro político nacional. De outro, a reflexão 

noticiosa/interpretativa sobre como os novos recursos tecnológicos e comunicacionais 

estavam revolucionando o próprio jornalismo e, com ele, a concepção social de verdade, 

fato, mito, ilusão, etc. Os veículos jornalísticos da chamada grande mídia, entre eles a 

revista Veja, procuravam retomar os antigos mitos da profissão no intento de legitimar o 

que fazem, enquanto demarcavam o território das redes sociais com definições tais 

como Fake News e pós-verdade. Do amálgama dessas duas narrativas (a crise política de 

um lado e a crise do fato jornalístico de outro) parece surgir a circunstância ideal em que 

a ossatura mitológica da nossa forma de pensar o mundo está visível e descarnada. É 

como se pudéssemos enxergar, agora mais do que nunca, numa fratura exposta do tecido 

social, as engrenagens míticas do país: dualidades antagônicas, trialidades, sobreposição 
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de narrativas históricas, isolamento temático para justificar contradições, retorno ao mito 

de origem e ao arcaico, e a influência cabal das narrativas não factíveis nas maneiras 

individuais de se relacionar com os fatos. No final de 2017, quando a pesquisa da tese 

estava em fase de acabamento, um conhecido me procurou, bastante consternado, e disse: 

“ É o fim da picada. Agora chamam o candidato Bolsonaro de “mito” nas redes sociais. 

Você vai explicar isso no seu trabalho?” O que realmente me intrigou em sua pergunta 

foi o quão sério e preocupado ele esperou pela resposta.            

            Mas, depois de ler tantas histórias de “crises insuperáveis” e “revoluções nunca 

antes vistas” ao longo de uma década de material empírico, a percepção de que, agora 

sim, viveríamos um momento de drástica mudança nas relações simbólicas do país soou-

me exagerada. Talvez minha capacidade de reconhecer mudanças esteja 

permanentemente danificada pela vontade de definir tudo como cíclico, tudo como 

repetição de algo que já aconteceu, tudo como lenta e estrutural construção simbólica. É 

possível que essa seja uma das maiores limitações do meu esforço de pesquisa. É bem 

possível. Entretanto, se preciso agora tecer considerações finais, então só posso afirmar 

que a pesquisa da narrativa jornalística de Veja na primeira década do século XXI me 

convenceu que os acontecimentos do presente se constroem bem mais lenta e 

complexamente do que gostamos de acreditar. Se Lévi-Strauss sugeria que nada se parece 

mais com o pensamento mítico que a ideologia política (LÉVI-STRAUSS, 2012), então 

considero seguro sugerir que nada nas sociedades modernas se aproximaria mais das 

narrativas míticas do que as notícias, reportagens, editoriais e matérias jornalísticas. Esses 

textos ajudam a construir o substrato simbólico e ontológico do espaço público, e 

possibilitam o debate contínuo da sociedade sobre tudo aquilo que a torna ela mesma. Tal 

como um mito cosmogônico, a pequena notícia de jornal compõe uma rede de pequenas 

notícias que, juntas, costuram passado, presente e futuro, estabelecem o mecanismo do 

Tempo Longo, criam as regras ao mesmo tempo em que afirmam apenas apontá-las, 

determinam o universo que em seguida descobrem e constroem, lenta e gradativamente, 

a “essência” que elas garantem nunca ter sido construída por ninguém. 

            Eu espero que, dentro de suas evidentes limitações e falhas, esse trabalho possa, 

se muito, propor uma reflexão sobre a importância das contradições na nossa forma de 

pensar e viver. Sobre quão relevante é o paradoxo na conformação da sociedade brasileira 

moderna. Como diria Giddens, ainda somos modernos. Vivemos as consequências da 

mesma mitologia pautada em conflitos universais e nas grandes narrativas épicas do 
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progresso e da crise. E, como diria Latour, jamais fomos modernos. A ideia de 

Modernidade nos assombra não como algo alcançável e realizável, senão como um eterno 

fustigar existencial a nos apressar para frente, para o alto, para o mais, dando a impressão 

de que os grupos sociais se movem pelo mundo como numa corrida desenfreada rumo ao 

cume de alguma montanha sagrada. Ou então desabando dela para o abismo. Somos 

modernos porque jamais seremos modernos. Somos brasileiros porque jamais fomos 

brasileiros. E se um dia a contradição se esvair das nossas narrativas, se um dia finalmente 

resolvermos os antagonismos aos quais nos entregamos com  tanta paixão, o que seria de 

nós? Quem, enfim, seríamos?  
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