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RESUMO 

 

Este estudo aborda a questão da memória no âmbito dos meios de comunicação 

social. Para tanto, são discutidas as estratégias de atualização da memória. Diante do fluxo 

de informações tão vasto e tão continuo, as ditas estratégias de atualização da memória 

adotadas pelas mídias proporcionam ao público informações que facilitam a compreensão 

de novas informações divulgadas pelos veículos de comunicação, bem como direcionam, 

em parte, a interpretação pretendida diante dos noticiosos.  

 

Palavras-chave: História. Mídia. Memória. 



9 

 

ABSTRACT 

 

This study concerns to the question of memory within the media. Therefore strategies are 

discussed upgrading your memory. The view of how informatios flow so vast and so 

continue, that memory upgrade strategies adopted by the media provide the public with 

notes to facility understanting of new information released by the media as well as direct, in 

part, on the  intended interpretation of this media.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho se propõe a apresentar a mídia como um instrumento de 

memória (ainda que, primariamente, memória quase instantânea); 

instrumentalização memorial que revela determinada forma de ver a História. Para 

tanto, será analisada a cobertura jornalística de importantes revistas brasileiras 

acerca do atentado terrorista aos Estados Unidos, ocorrido em 11 de setembro de 

2001.  

Muitos acreditam que o caso em questão pode ser considerado um divisor 

de águas quando o assunto abordado pela mídia é o terrorismo. Por isso, discutimos 

uma possível distorção na abordagem das notícias sobre o terrorismo, que 

desprezaria sua contextualização histórica e deixaria a desejar na análise mais 

ampla e profunda sobre os crimes, papel de investigação que dizem que caberia ao 

historiador e não ao profissional de imprensa. (E os profissionais de imprensa 

também se defendem com o argumento de tempo e prazos sempre muito restritos 

para difusão da informação.)  

Trata-se de ir além do ato criminoso em si e também de criticar sua 

espetacularização pela mídia. Afinal, o terrorismo não é uma ação individual e 

unilateral, tende a expressar realidades mais complexas do que os relatos menos 

aprofundados que boa parte da mídia reproduz. Proposição, contudo, que não quer 

justificar os atos de terror nem, tampouco, negar ou amenizar a gravidade do 

mesmo. 

Para estudar a História e o ato de comunicação que nela se inserem e 

contribuem para a construção da História, há que se ter em mente que esta última 

se operacionaliza em um sistema, no qual estão envolvidos múltiplos atores e 
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práticas. Não basta perceber o aparecimento de novos meios e a “função” ou “papel” 

que tiveram num dado momento e lugar. É preciso tentar compreender e remontar 

os sistemas de comunicação nos quais estavam envolvidos homens e mulheres na 

sua mais completa humanidade. Para isso, há que se valer das teorias da história. 

Nosso propósito é apresentar as diversas correlações entre jornalismo e 

história, aproximação que pode enriquecer as teorias em torno da notícia. A 

importância da adoção de alguns postulados fundamentais da teoria da história para 

os estudos de jornalismo, podem ser um instrumento de grande valia na relação 

entre as atividades tanto do historiador, quanto do profissional de imprensa. 

Isto posto, o presente trabalho dividir-se-á na seguintes seções:  

O Capitulo 1 se propõe refletir sobre uma possível mudança na abordagem 

dos meios de comunicação ao noticiar atos terroristas. Para tanto, indagaremos a 

questão do discurso pré-construído, estudaremos a análise de conteúdo e também a 

análise do discurso. O Capítulo 2 centra a discussão nas questões de ideologia e 

poder, com a reflexão sobre o jornalismo, o poder da imprensa e a teoria agenda 

setting. Estes dois capítulos abrem nossas mentes para mergulharmos na História e 

Memória, através da análise de documentos que nortearão este estudo. Como 

objeto, selecionamos trabalhar com as duas revistas semanais de circulação 

nacional com maior destaque no jornalismo brasileiro, Veja e Época. 
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1  AS TORRES GÊMEAS CAEM E COM ELAS O PADRÃO MUNDIAL DE 

NOTICIAR ATOS TERRORISTAS 

 

O atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 completou dez anos em 

2011. Desde o ocorrido, houve uma mudança significativa nos discursos midiáticos 

quando o assunto é terrorismo. Na época do atentado terrorista de 11 de setembro 

de 2001, especulou-se uma 3ª Guerra Mundial, diante da possível retaliação norte-

america frente ao(s) autor(es) da ação. O assunto foi tema da mídia por diversas 

semanas consecutivas, onde foi tratado com destaque pelos veículos de 

comunicação, fosse ele imprensa escrita, telejornais, rádios e até internet, veículo 

em ampla expansão. Para se ter um exemplo, as revistas semanais de maior 

circulação no Brasil – Veja e Época – abordaram o assunto na capa de suas edições 

por seis semanas consecutivas.  

Desde então, a população passou a receber informações sobre a cultura do 

Oriente Médio. Em grande parte das abordagens, tal cultura passou a ser pré-

julgada e alvo dos mais diversos tipos de preconceito e discriminação.  

Em 2011, quando o atentado terrorista aos Estados Unidos completou 10 

anos, uma série de eventos aconteceu para reavivar na memória a tragédia, prestar 

homenagens às vítimas e seus familiares. Pouco antes, vale lembrar, o terror rondou 

o Brasil, pela primeira vez. Um homem entrou numa escola no bairro de Realengo, 

no Rio de Janeiro e promoveu um verdadeiro massacre de alunos. O homem em 

questão teve fácil acesso a escola por ser ex-aluno, mas a mídia abordou suas 

ações de forma sensacionalista – no sentido de proporcionar um espetáculo – 

avaliou suas ações e fez diversas correlações entre o homicida carioca e Osama Bin 

Laden, a religião muçulmana e sua pretensa inclinação a atos terroristas. O assunto 

foi pauta da mídia nacional e internacional por dias seguidos. Menos de um mês 

depois, o exercito dos Estados Unidos numa ação de inteligência militar surpreende 

e mata o terrorista Osama Bin Laden em seu esconderijo no Paquistão. O corpo do 

terrorista é jogado ao mar. Questiona-se a veracidade do ato e os Estados Unidos 

justifica a decisão de dispensar o corpo no mar com o intuito de não fazer de Bin 

Laden um mártir e também para não criar um possível local de peregrinação de 

seguidores. O terrorismo e a religião se confundem na abordagem dos noticiosos 

jornalísticos. As notícias divulgadas dez anos antes, complementam as novas 
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informações que circulam na mídia, sempre reavivando a memória da população e 

trazendo de volta a tona os ataques do 11 de setembro de 2001. 

Quando falamos em discurso, precisamos pensar em como a construção 

desse discurso é feita. Quais as ideias que estão presentes neste discurso? Quais 

os elementos polifônicos embutidos nele? Quais os contextos sociais que envolvem 

e constituem esse mesmo discurso? 

Na construção da fala, os discursos fragmentados do senso comum 

existente na sociedade participam ativamente da busca de justificativas e 

explicações para os acontecimentos. O linguista russo Bakhtin1 define como 

‘polifonia’ esta multiplicidade de significados que se alternam na constituição dos 

enunciados. Mas existem também elementos psicossociais, que constituem este 

discurso e o carregam de conceitos pré-constituídos. Eles se manifestam como 

valores a-históricos, constitutivos da personalidade individual. Porém, na maioria das 

vezes, os elementos discursivos pré-construídos compartilhados no senso comum 

não aparecem de maneira clara para o público. Particularidade de polifonia. O 

caráter inacabável do diálogo polifônico (diálogo acerca das grandes questões). São 

individualidades inacabáveis que travam semelhantes diálogos e não sujeitos 

psicológicos. Desencarnação das individualidades (excedente gratuito).2 

A partir destes argumentos, propõe-se a análise dos discursos sobre o 

atentado terrorista aos Estados Unidos do dia 11 de setembro de 2001 e suas 

consequências, observando ainda a relação entre história e memória quando o 

assunto retorna as pautas das mídias, dez anos depois do ocorrido. Como hipótese 

principal, pretende-se mostrar as estratégias de atualização da memória como um 

imperativo atual dos meios de comunicação, abordando assim a questão da 

memória coletiva. Num segundo momento, podemos levantar ainda outra hipótese, 

ao observar que quando o assunto é terrorismo, caracterizações morais e 

psicologizantes são utilizadas para interpretar os acontecimentos, em detrimento de 

análises de fundo sociológicas, políticas ou históricas. Pode-se observar, por 

exemplo, o fato de que o ato terrorista passou a ter repercussão menor do que o 

autor ou aquele que o assumiu a autoria do mesmo, bem como as razões que levam 

um indivíduo a cometer tal crime. 

                                                           
1
 BAKHTIN, MIKHAIL. Estética da criação verbal 2ª ed. São Paulo: Martin Fontes, 1997. p. 393 

2
 Ibdem. Página 393. 
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Quando o assunto é o 11 de setembro de 2011, a memória coletiva leva 

impreterivelmente ao atentado terrorista cujo os Estados Unidos foi vítima na 

ocasião. O fato foi retratado como uma grande tragédia. O propósito desta análise 

não é emitir simples juízo de valor relativo às revistas, que são o ponto de partida 

neste projeto de pesquisa, nem de qualquer outro veículo de comunicação. 

Pretende-se, isto sim, analisar, da forma mais rigorosa possível, o tipo de jornalismo 

que se encontra presente nos veículos de comunicação, quando o assunto é 

terrorismo. Buscar-se-á, portanto, verificar nas notícias sobre terrorismo, veiculadas 

na última década, onde estão as premissas do jornalismo e como se dá o foco de 

concentração na produção das reportagens. 

Assim, valerá indagar: a abordagem jornalística está centrada no fato em si, 

ou o foco está nas causas e nos autores da ação? A mídia está mais preocupada 

em apontar responsáveis e justificar os atentados, ou em noticiar o fato em suas 

dimensões reais, com data, local e hora do ocorrido, o número de vítimas, 

instrumento utilizado para ação criminosa? Em muitos noticiosos, o tempo de 

planejamento da ação, o dia a dia da vida dos terroristas antes de um atentado 

ganha destaque. Esse conteúdo seria relevante para o público? Ou é uma forma de 

personificação da matéria? Estaria o jornalismo se deixando influenciar pelas 

relações de poder? Estaria havendo preconceitos e discriminações, seja ela de 

origem religiosa, política, racial? 

O temor do terrorismo com armas químicas e biológicas seria capaz de 

influenciar a mídia a ponto desta mudar seus padrões de produção da notícia? A 

grande potência americana estaria conseguindo, através de uma tragédia ou 

situação de calamidade, mobilizar o mundo em sua ideologia? Teria ou tem os 

Estados Unidos capacidade de unir o mundo contra os países de origem de autores 

de atentados terroristas já identificados? 

O Brasil, historicamente, não é alvo de atentados terroristas internacionais, 

assim, as coberturas jornalísticas acabam por seguir os padrões exercidos pelas 

mídias internacionais. Pode-se, ou deve-se, seguir tais padrões? Ou seria adequado 

aproveitar o distanciamento com o fato para a cobertura jornalística tornar-se 

imparcial, como a regra jornalística sugere? Como pesquisadores, sabemos que ao 

se escolher objetos de estudo, a imparcialidade apresentada como desejada pelos 

veículos de comunicação torna-se impossível na realidade. Como agir então? 

Devemos apresentar claramente a questão ao leitor? 
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1.1 PONTO DE PARTIDA 

 

A comunicadora e historiadora Marialva Barbosa3 apresenta o problema da 

memória no âmbito dos meios de comunicação social, que utilizam diversas 

estratégias de atualização da memória. Atualmente, o fluxo de informações é tão 

vasto e tão constante que tais estratégias proporcionam ao público um flashback e 

assim facilitam a compreensão de novas informações veiculadas pelos meios de 

comunicação social.  

A história da comunicação deve, ao mesmo tempo, valer-se dos postulados 

teóricos da história e considerar as especificidades dos processos comunicacionais. 

Para estudar a comunicação há que se ter em mente que ela se operacionaliza em 

um sistema, no qual estão envolvidos múltiplos atores e práticas. Não basta 

perceber o aparecimento de novos meios e a “função” ou “papel” que tiveram num 

dado momento e lugar. É preciso tentar compreender e remontar os sistemas de 

comunicação nos quais estavam envolvidos homens e mulheres na sua mais 

completa humanidade. Para isso, há que se valer das teorias da história 

Para Marialva Barbosa4, escrever a história da imprensa não é, certamente, 

alinhar fatos e datas, nomes e mais nomes, nem destacar os personagens que se 

tornaram singulares nas construções engendradas no passado para o futuro e que, 

na maioria das vezes, são tributárias das estratégias de poder. Construir a história 

da imprensa, em sua visão, requer fazer o mesmo movimento da “escrita da 

história”.5 É perceber a história como processo complexo, no qual estão 

engendradas relações sociais, culturais, falas e não ditos. Compete ao historiador 

perguntar pelos silêncios e identificar no que não foi dito uma razão de natureza 

muitas vezes política. Pensar historicamente pressupõe contextualizar os espaços 

sociais em uma cadeia de fatos, eventos, ocorrências, costumes, instituições que se 

conformam como um fluxo – antes e depois. 

Quando se fala particularmente de uma história da imprensa, Marialva 

Barbosa6 destaca que há que se considerar a noção de sistema, o cerne mesmo das 

relações comunicacionais. Assim, falar em história da imprensa é falar em processos 

                                                           
3
 BARBOSA, Marialva Carlos. Percursos do Olhar: comunicação narrativa e memória. Niterói: EdUFF, 

2007, p. 55 
4
 Ibidem. P. 81 

5
 CERTEAU, Michel. Apud BARBOSA, Marialva Carlos. Op. Cit. p. 119 

6
 BARBOSA, Marialva. Op. Cit. p. 120 
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comunicacionais e das intricadas relações que se desenvolvem em torno do sistema 

de comunicação: o percurso que se faz e que vai dos produtores do texto às formas 

de apropriação diferenciadas das mensagens pelo público. É se reportar ao que se 

produziu, de que forma, ao como se produziu, para quem se produziu e que 

consequências essa produção trouxe para a sociedade. É se referir, igualmente, a 

forma como o público reagiu àquelas mensagens e perceber de que forma 

realizaram leituras ou interpretações plurais.  

Existem diversas correlações entre jornalismo e história, aproximação que 

pode enriquecer as teorias em torno da notícia. Diante desta observação, 

pretendemos demonstrar aqui a importância da adoção dos postulados 

fundamentais da teoria da história para os estudos de jornalismo, considerando os 

cinco postulados: a interpretação, a narrativa, o conhecimento como epistheme, a 

questão do tempo e do espaço.7  

A teoria da história é um campo fundamental para os estudos de jornalismo 

pelo fato de a história se preocupar com as razões, as causas e os porquês. 

Considerar a história não é necessariamente realizar estudos históricos, mas se 

valer da teoria da história para empreender a análise.  

O principal postulado da historiografia refere-se à questão da interpretação: 

não se trata de recuperar o que de fato ocorre (até porque não pode jamais ser 

recuperado), mas interpretar – a partir da subjetividade do pesquisador – as razões 

de uma determinada ação social. O discurso da mídia constrói e reconstrói 

continuamente (através de suas imagens, palavras e sons) a realidade social desse 

acontecimento, fornecendo aos sujeitos categorias de percepção, inteligibilidade e 

interpretação.  A credibilidade que se presume constar nos relatos jornalísticos 

acaba ajudando na legitimação dos jornais como fontes de informação para a 

construção da História.  

A História foi perdendo o papel central de constituição e formalização da 

memória oficial com o desenvolvimento das tecnologias da comunicação das 

sociedades industriais. Hoje, cada vez mais, são os meios de comunicação o lócus 

principal em que se realiza o trabalho sobre as representações sociais. O jornalismo 

exerce um papel crucial na produção de uma ideia de História, não só porque indica 

aqueles que, dentre todos os fatos da realidade, devem ser memoráveis no futuro 

                                                           
7
 BARBOSA, Marialva Carlos. Percursos do Olhar: comunicação narrativa e memória. Niterói: EdUFF, 

2007, p. 97 
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(ou seja, aqueles que teriam relevância histórica), mas também porque se constitui 

ele mesmo em um dos principais registros, (auto)apresentados por “objetivos”, do 

seu tempo. A mídia é elevada, assim, ao estatuto de porta-voz oficial dos 

acontecimentos e da transformação do social, o que lhe confere, enquanto registro 

da realidade, uma certa “aura”. Considerar a história, não é necessariamente realizar 

estudos históricos, mas se valer da teoria da história para empreender a análise. E o 

principal postulado da historiografia refere-se à questão da interpretação. 

A segunda questão importante de uma aproximação dos estudos de 

jornalismo da teoria da história diz respeito ao fato de que tanto o produto da história 

como o do jornalismo, num certo sentido, serem os mesmos: uma narrativa. Assim, o 

jornalismo, como a história, conta histórias. No primeiro caso, o passado seja remoto 

ou recente, próprio ou de outrem, é o relato. A história é uma história8. Também o 

jornalismo é uma história, já que se valendo de um sentido de tempo presente, conta 

histórias em relação a este nosso “aqui agora.”  

O terceiro aspecto a ser considerado como um possível legado que a teoria 

da história pode fornecer aos estudos de jornalismo diz respeito à consciência crítica 

que está mesmo no cerne de seus postulados mais fundamentais. Quando o homem 

é capaz de questionar e criticar o seu presente (o nosso agora mesmo, nas palavras 

de Heller), rejeitando-o e denunciando-o como sem sentido, do ponto de vista do 

passado e de um ideal futuro imaginado, pode distinguir então entre o presente 

histórico e a idade presente. Dar sentido a alguma coisa, continua a pensadora 

alemã, significa mover os fenômenos e as experiências para dentro do nosso 

mundo, transformando o desconhecido em conhecido, o inexplicável em explicável, 

produzindo uma alteração no mundo a partir de ações significativas. Mas essa 

consciência crítica quando aplicada à construção de uma teoria fundamental não 

quer dizer tomar uma atitude concreta. Está ai exatamente a diferença entre 

conhecimento verdadeiro episthéme e a simples opinião doxa.  

Outro aspecto que gostaríamos de enfatizar nesta proposição diz respeito à 

questão das generalizações. Particularizar é um dos princípios orientadores da 

teoria da história. Ao proceder uma interpretação, não se pode generalizar as 

conclusões para todos os contextos, já que cada espaço social possui uma 

conformidade histórica, uma trajetória particular.  A produção da interpretação de 

                                                           
8
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uma dada realidade histórica está intimamente relacionada à conformação de um 

espaço social particular. Pensar historicamente pressupõe contextualizar os espaços 

sociais numa cadeia de fatos, eventos, ocorrências, costumes, instituições que se 

conformam como um fluxo (antes e depois). Esse tipo de olhar impede 

generalizações que muitas vezes não se aplicam aos espaços sociais considerados.  

A questão da temporalidade envolve uma gama muito mais complexa do que 

a constatação de que a cultura profissional do jornalista governa uma determinada 

apropriação particular da categoria temporalidade. Assim, é preciso considerar, em 

primeiro lugar, que temporalidade é uma categoria conceitual que pode ser definida 

como o modo de inscrição das atividades humanas na duração. O pertencimento ao 

tempo (e o seu uso) é a relação que as pessoas e a sociedade estabelecem com a 

duração e o fluxo do tempo 

Tendo como base as veiculações das revistas semanais Veja e Época, na 

ocasião do atentado, cujo tema foi tratado com destaque de capa por seis semanas 

– algo raríssimo em jornalismo – observa-se que as reportagens apoiaram-se em 

estereótipos, lembrando um tipo de intervenção do destino da História, conceituado 

por Roland Barthes como ‘mito’9. 

Mito, apesar de ser um conceito não definido de modo preciso e unânime, 

constitui uma realidade antropológica fundamental, pois ele não só representa uma 

explicação sobre as origens do homem e do mundo em que vive, como traduz por 

símbolos ricos de significado o modo como um povo ou civilização entende e 

interpreta a existência. Mito é uma narrativa tradicional de conteúdo religioso, que 

procura explicar os principais acontecimentos da vida por meio do sobrenatural. O 

conjunto de narrativas desse tipo e o estudo das concepções mitológicas encaradas 

como um dos elementos integrantes da vida social são denominados mitologia. Diz-

se que os mitos fazem parte do sistema religioso de uma cultura, que os considera 

como histórias verdadeiras. Têm a função de proporcionar um apoio narrativo às 

crenças centrais de uma comunidade. O antropólogo Claude Lévi-Strauss ainda 

acrescenta que todo o mito deve obedecer a três atributos: tratar de uma questão 

existencial, ser constituído por contrários irreconciliáveis e proporcionar a 

reconciliação desses polos para acabar com a angústia. Originalmente, o mito é um 

relato oral. Com o passar do tempo, os seus detalhes vão variando à medida que 
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vão sendo transmitidos os conhecimentos de geração em geração. Uma vez que as 

sociedades desenvolveram a escrita, o mito foi reelaborado em termos literários, daí 

a diversidade das suas versões e variantes.10 

Antônio Fausto Neto11 afirma que as revistas editoralizam as matérias, mas 

elas assumem opinião tradicionalmente dita editorial, nas capas, que são a “vitrine” 

das revistas, na enunciação do sumário, no editorial e carta dos leitores. Essa 

referência remete diretamente a uma análise do enquadramento, que é o que vamos 

realizar com os exemplares das revistas selecionadas, visando subsidiar nosso 

debate sobre imprensa, memória e história. Portanto, para dar início à realização 

desta análise, nossas fontes serão as revistas semanais Veja e Época – material 

que está disponível tanto em acervo próprio quanto em acervo digital das editoras, 

disponível inclusive na internet12 –, cuja proposta de uma abordagem mais profunda 

do assunto surgiu como pretexto para a construção destes enunciados de fundo 

psicologizantes. As revistas selecionadas são aquelas que trouxeram como matéria 

de capa o atentado e suas consequências. Na análise, utilizar-se-ão os fundamentos 

da semiologia dos discursos sociais. 

O conceito de enquadramento noticioso interessa a esta análise por permitir 

a discussão de como a mensagem midiática é organizada, ressaltando-se 

preferências ideológicas e estratégias discursivas reveladoras. Isto é, a importância 

desse conceito está diretamente relacionada à identificação das tendências dos 

meios noticiosos nacionais e à análise de comunicação com um enfoque que é 

específico do campo jornalístico.  

Para analisar o enquadramento de uma reportagem é necessário seguir 

cinco passos que auxiliarão na descoberta de quais aspectos da realidade tiveram 

maior destaque no texto, em detrimento de outros fatores. Primeiro, identificar o 

problema, detectando se é de ordem política ou econômica, por exemplo. Em 

seguida traçar as causas que motivam o questionamento. Outro aspecto a ser 

observado são os atores envolvidos no caso. É necessário observar se existe 

personificação nas palavras-chave, metáforas, conceitos, símbolos e imagens 

visuais enfatizadas na notícia narrada. Comparar os discursos de mais de um meio 

                                                           
10
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de comunicação também auxilia a perceber os fatos negligenciados, ou seja, o que 

foi veiculado por um veículo e omitido por outro. O inverso também existe e a 

comparação permite notar quando há destaque deliberado de determinados temas, 

seja quantitativo (referente à quantidade de imagens ou apenas notas lidas pelo 

apresentador, em caso de telejornal, centimetragem dos textos impressos, tempo de 

aparição na TV etc.) ou qualitativo (referente ao conteúdo)13 . 

O que faz o fato histórico? Qual a relação entre o fato jornalístico e o fato 

histórico? O fato histórico é o objeto de estudo da história, enquanto o fato 

jornalístico é aquele de interesse público e não de interesse do público como muitas 

vezes confundem. O fato histórico, na maioria das vezes, se transforma em fato 

jornalístico, mas nem todo fato jornalístico é histórico.  

Quando o historiador pesquisa e produz um texto sobre determinado 

conhecimento histórico, nele estão contidas as opções metodológicas e teóricas. 

Essas opções podem ser conscientes ou não, o que não impede que elas se 

revelem. A forma como o historiador pesquisa e escreve está imbricada por essa 

escolha, que carrega consigo ainda seus conhecimento prévios, valores e conceitos 

pré-constituídos. Vale aqui lembrar que o mesmo ocorre com o jornalismo. 

 Cabe ao historiador a função de investigar sobre o que foi considerado 

importante [por outrem ou por ele] e o possível motivo dessa escolha nos trabalhos 

históricos e na sua própria pesquisa, assim como sobre o que está sendo 

selecionado por ele mesmo e em que medida essa escolha reflete suas opções e 

como esta se relaciona com a época na qual ele está inserido. Em jargão próprio do 

historiador: todo trabalho histórico é tributário de seu próprio tempo. Assim, a forma 

de se fazer história – a historiografia – é necessariamente histórica, isto é, está 

relacionada ao momento e ao lugar em que vive o historiador. “A historiografia 

expressa, portanto, todo esse conjunto de condições sociais mais gerais e também 

individuais a nível do historiador.”14 

Por depender das condições históricas de cada historiador, a produção 

historiográfica ganha um caráter transitório, pois na medida em que mudam essas 

condições por também mudar o historiador, muda a forma de escrever sobre 
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determinado tema. “(...) e é exatamente esse contínuo e eterno reescrever da 

história ao longo do eixo temporal das suas formas sucessivas que vem a ser 

história da história – a historiografia”15. 

Esse entendimento nos permite compreender que o conhecimento histórico, 

como todo saber, é relativo. Depende das condições históricas do historiador que 

produz o conhecimento, está suscetível às diferentes interpretações e muda 

conforme mudam os contextos e os atores que analisam os fatos. As consequências 

são produções históricas que refletem essas mudanças e formam a historiografia de 

cada época. 

Segundo Falcon, um estudo historiográfico que pretenda alcançar mínimo 

rigor metodológico deve contemplar os diversos momentos do tema estudado 

demonstrando que a produção do conhecimento histórico acompanhou as 

mudanças na forma de se fazer História. 

Falcon analisou a importância do estudo da historiografia para o historiador 

e, com base nesta análise podemos compreender que o conhecimento que temos 

dele é uma construção histórica. Há ainda a especificidade político-ideológica, desde 

a sua origem, e que sempre interferiu na análise historiográfica. Seria possível obter 

mais conhecimento a respeito das épocas de cada momento historiográfico do que 

sobre a própria história. “Um estudo historiográfico que procure um mínimo de rigor 

metodológico deverá abordar os diversos momentos historiográficos sempre sub 

specie temporis, mesmo que em assim o fazendo venha a incorrer na ira dos que 

insistem em abordar tais momentos sub specie aeternitatis.”16 

MacManners17 também alertou para o fato de que as opiniões dos 

historiadores são seu diferencial e são também fundamentais na interpretação dos 

fatos históricos. As condições e as opções teóricas do historiador se relacionam com 

a produção do conhecimento e este pode alcançar maior originalidade de acordo 

com a opinião do seu autor.  

Uma visão mais ampla a respeito da oficina do historiador nos permite 

entender a natureza da historiografia, em sua dimensão condicional às 

circunstâncias em que são produzidos os conhecimentos. Afinal, quando se faz uma 

escolha teórica é necessário manter a coerência em toda a análise. Ao mudar a 
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teoria também os argumentos devem ser mudados, por isso não se deve desprezar 

o conhecimento historiográfico se o objetivo é alcançar rigor metodológico, deve-se 

fazer um levantamento dos estudos anteriores sobre o tema, como explica Falcon.18 

A historiografia de determinada época pode consolidar a História de um 

processo como se fosse o processo. Ao ler um texto histórico, uma pesquisa, o 

historiador deve questionar se aquele conhecimento registrado tem relação de 

verossimilhança com os fatos e as fontes pesquisadas ou se tem mais a ver com as 

condições históricas do seu autor, que o levaram a enfatizar uma interpretação que 

contém a visão de mundo que lhe é conveniente ou necessária. 

A razão de ser da historiografia é a de contextualizar historicamente os 

conhecimentos produzidos sobre determinado tema e instrumentalizar a análise do 

historiador sobre as pesquisas realizadas, permitindo que ele veja o conhecimento 

histórico como parte de um contexto mais amplo e levando-o à busca das 

determinações do objeto. Enfim, ter em mente que, se a História é construção 

humana, a historiografia também o é. 

 

1.2  A QUESTÃO DO DISCURSO PRÉ-CONSTRUÍDO 

 

 Por pré-construído entende-se qualquer discurso parte de um discurso 

anterior, o que é diferente de senso comum. O discurso pré-construído é aquele que 

tem base em discursos anteriores, já fixados. Na análise da biografia e da obra de 

Bakhtin, o crítico americano Robert Stam alerta para a rejeição do conceito freudiano 

de inconsciente pelo linguista russo. Bakhtin interpretou a obra de Freud como 

excessivamente biologizante. Bakhtin imaginava ter retirado o inconsciente do 

campo da biologia e o levado para o campo das relações culturais quando o 

conceituou como ‘discurso não-oficial’.19 

 A maior parte da tradição interpretativa da obra de Freud devolve ao 

formulador da Psicanálise a originalidade de perceber a personalidade humana e o 

inconsciente como construções sociais e não biológicas. Mas torna-se interessante a 

interseção da análise da semiologia de Bakhtin com esta tradição de leitura do 

inconsciente. Para ambos, não existe um sujeito que seja autor único do seu 

discurso nem plenamente consciente de todos os aspectos sociais que determinam 
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seus enunciados. O inconsciente é uma hipótese a ser constantemente comprovada, 

pois sua verdade, a ‘modernidade’ tende a recalcá-la e sobre o desejo, que aí se 

manifesta, ela não quer nem saber.20 

 Todo discurso é linguagem, é atividade humana em um contexto. A linguagem 

é um espaço de organização do mundo a que se chama Cultura. Cada um de nós 

conceitua as coisas por comparação e contrastes, do ângulo da utilidade, da função. 

Através do conhecimento, procuramos organizar seres e fenômenos em categorias, 

estabelecer relações, definir, explicar. A natureza não tem vontades ou finalidades, 

mas existem pensamentos abstratos, que se preocupam em atribuir um sentido 

último das coisas e objetiva à manutenção da estabilidade social através de mitos, 

ritos, mistérios e leis. 

 Nilson Lage argumenta que, quando falamos em notícia, não se trata 

exatamente de narrar os acontecimentos, mas de expô-los. A narrativa é um gênero 

literário onde ocorre a organização dos eventos em sequência. Os acontecimentos 

são registrados na mesma ordem em que teriam acontecido no tempo. Mas não no 

ponto de vista da notícia. Ainda segundo Lage, no jornalismo moderno, a notícia se 

define pela aplicação da chamada pirâmide invertida, onde o relato de uma série de 

fatos acontece a partir da informação julgada mais importante ou interessante.21 

Para o autor, se considerássemos a tradição oral, veríamos que a ordenação dos 

eventos apontaria a ordem decrescente de importância ou interesse, que é bem 

mais comum do que a temporalidade da sequência. Os eventos estariam ordenados 

não por sua sequência temporal, mas pelo interesse ou importância decrescente, na 

perspectiva de quem conta, e, sobretudo, supostamente na perspectiva de quem 

ouve. E mais, a importância de cada evento seria aferida em função do evento 

principal da série. Assim, acredita Lage, o universo das notícias é o das aparências 

do mundo, pois o noticiário não permite conhecimento essencial das coisas, como 

objeto de estudo científico, da prática teórica, a não ser por eventuais aplicações a 

fatos concretos. Por detrás das notícias, corre uma trama infinita de relações 

dialéticas e percursos subjetivos que elas, por definição, não abarcam.22 

 Os profissionais de jornalismo apresentam a neutralidade como desejável, 

enquanto os historiadores são mais sensatos ao reconhecer que tal neutralidade não 
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existe desde a escolha primária do objeto de estudo, não existência de neutralidade 

igualmente válida para a análise final empreendida do objeto estudado. 

 

1.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 A análise de conteúdo foi amplamente utilizada por historiadores23 que 

procuravam métodos de abordagem de textos mais rigorosos do que o da simples 

análise temática. Trata-se de um conjunto de técnicas de análise que utilizam 

procedimentos sistemáticos de descrição dos conteúdos das mensagens. São 

instrumentos metodológicos que podem se aplicar a discursos extremamente 

diversificados, colocando em jogo métodos estatísticos, pesquisas de amostragem, 

ou mesmo quantificações diversas. 

 Interessada pelos conteúdos expressos, explícita ou implicitamente, 

trabalhando principalmente sobre as imagens, as metáforas e as metonímias que 

balizam um conjunto de textos, a análise do conteúdo repousa no postulado da 

imediatez do sentido, negligenciando o nível discursivo como tal. Na linguística, o 

método estrutural impôs ao historiador uma abordagem restrita à dimensão 

linguística, chamada análise interna ou imanente. O discurso era considerado como 

princípio de sua própria inteligibilidade e o exterior era concebido apenas como pano 

de fundo. 

 

1.4 ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Em sua dissertação de mestrado, defendida em 1995, na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ana Paula Goulart resume o início dos 

questionamentos à análise baseada no estruturalismo. 

 

A linguística saussuriana que reinou inconteste na Europa até o início 
dos anos 70, sofreu os seus primeiros abalos com a teoria da 
enunciação de Emile Banveniste e com a Gramática Gerativa 
Transformacional de Noam Chomsky. Essas novas perspectivas 
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abriram caminho, na França, para o surgimento, na primeira metade 
da década de 70, da Análise do Discurso.24 

 

A fundação da análise do discurso foi marcada por dois nomes em quadros 

teóricos diferentes: Jean Dubois e Michel de Pêcheur. Michel de Pêcheur, 

influenciado por Louis Althusser, promoveu uma mudança de perspectiva com 

relação à liguistica estruturalista, ao fornecer uma definição de discurso determinada 

e apreendida numa relação com a história, articulando-a às questões do sujeito e da 

ideologia.25 

A análise de discurso francesa mantinha-se marcada pela ideologia estrutural. 

Ultrapassando o formalismo a-histórico das análises estruturalistas, esses 

conceitos permitiriam não só relacionar o discurso às suas condições de produção, 

mas também explicar a articulação das práticas discursivas com o conjunto das 

formações sociais. A discursividade deixou de ser considerada somente suporte de 

doutrinas ou visões de mundo, como a expressão estabilizada das concepções de 

um dado grupo social e passou a definir-se como um lugar de trabalho, como um 

domínio aberto e instável.26 

A partir da noção de discurso, deixa-se de trabalhar com a noção de signo da 

liguística estruturalista e também com a noção de enunciado da gramática 

transformacionalista.27 Não se fala mais em significado para falar em sentido. Assim, 

a reflexão passa para além da dicotomia língua/fala ou competência/desempenho. O 

discurso não é abstrato como a língua ou a competência, nem individual e a-

sistemático como a fala e a performance.28 O discurso é, antes de tudo, um 

processo, uma prática social. 

A análise do discurso não se fixa, por isso, nos estudos das representações 

ou conteúdos em si, mas nas maneiras como estas representações são realizadas.29 

Interessa-se pela descrição da configuração complexa que toma a matéria 
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significante, tentando definir as regularidades associadas às condições de produção. 

A pergunta que antes era feita: o que significam os discursos? Passa a ser: como e 

por quê eles significam? O interesse se desloca da estrutura para os processos. 

 

 Colocar o problema do discurso como prática é ultrapassar a 
problemática da lingüística como receita puramente técnica; é dar 
acesso à descrição do discurso, mas também a uma explicação do 
lugar das práticas significantes numa realidade sócio-histórica 
determinada. É se colocar, portanto, numa perspectiva bastante 
interessante do ponto de vista da ciência histórica.30 

 

Desta forma, no estudo da comunicação, é preciso levar em consideração que 

ela se operacionaliza em um sistema, no qual estão envolvidos múltiplos atores e 

práticas. Por isso, é preciso tentar compreender e remontar os sistemas de 

comunicação nos quais estavam envolvidos homens e mulheres e suas respectivas 

circunstâncias e redes sociais. As teorias da história tendem a contribuir 

significativamente neste propósito, pois permitem perceber a história como processo 

complexo, no qual estão engendradas relações sociais, culturais, falas e não ditos. 

Compete ao historiador perguntar pelos silêncios e identificar, no que não foi dito, 

uma razão de natureza muitas vezes política.  Pensar historicamente pressupõe 

contextualizar os espaços sociais em uma cadeia de fatos, eventos, ocorrências, 

costumes, instituições que se conformam como um fluxo – antes e depois. Sem 

deixar der levar em consideração a noção de sistema, o cerne mesmo das relações 

comunicacionais.  

Falar em história da imprensa é falar em processos comunicacionais e das 

intricadas relações que se desenvolvem em torno do sistema de comunicação, não 

só no que diz respeito ao percurso que se faz e que vai dos produtores do texto às 

formas de apropriação diferenciadas das mensagens pelo público, mas também 

levando em consideração os objetivos centrais daqueles que gerem as empresas de 

comunicação. Assim, é importante estar atento ao que se produziu, de que forma, ao 

como se produziu, para quem se produziu e que consequências essa produção 

trouxe ou pode trazer para a sociedade. 
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2 IDEOLOGIA E PODER 

 

 Ideologia é um conceito polissêmico. Poucas palavras podem ser comparadas 

à ideologia pela frequência com a qual é empregada, e sobretudo pela gama de 

significados diferentes que lhe são atribuídos. Stoppino vai um pouco mais além na 

definição de ideologia e diz que a palavra em questão pode ter um significado fraco 

e outro forte. De acordo com ele, o significado fraco seria quando o termo designa 

sistema de crenças políticas, conjunto de ideias, e valores cuja função é a de 

orientar comportamentos coletivos relativos à ordem pública. Por outro lado, o 

significado forte trata, desde os tempos de Marx, a uma distorção do conhecimento. 

Assim, podemos observar que na, última acepção, o conceito é pronunciadamente 

crítico, enquanto, na primeira, ele não apresenta tal negatividade. Vale ressaltar que 

o tema da ideologia, entendido como o registro de pressões deformadoras atuando 

sobre o processo de elaboração do conhecimento enfatizado por Marx é um tema 

muito antigo. 

 Para o filósofo Leandro Konder, o conceito de ideologia, em seu significado 

forte, trouxe para o pensamento contemporâneo a exigência de se defrontar com 

uma questão crucial, inescamoteável, extremamente instigante, que obriga a um 

autoquestionamento radical e o desafia a uma auto renovação dramática.   No que 

diz respeito à compreensão da história, enquanto não enxergarmos a dimensão 

histórica de um ser, de um objeto, de um fenômeno, de um acontecimento, não 

podemos nos aprofundar na compreensão que temos dos mesmos. Afinal, é o 

movimento histórico que passa por todas as coisas e permanentemente as modifica, 

dando-lhes concretude. Nesse sentido,  

 

O real é processual. O que existe deixa de existir; o que não existe 
passa a existir. Se falta a consciência dessa processualidade, o 
sujeito isola o que está percebendo, desliga a parte do todo, perde 
de vista a conexão que integra o micro ao macro, a interdependência 
entre o imediato e a mediação, entre o singular e o universal. 31 

  

Desta forma, a possibilidade de superar os limites das representações mais 

arbitrárias e distorcidas da realidade depende da nossa capacidade de pensar 
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historicamente, de “historicizar sempre”, como assinala Frederic Jameson32. Quando 

o historiador se debruça sobre algum processo histórico particular e se empenha em 

entender sua especificidade, fazendo o inventário das diferenças, como propõe Paul 

Veyne33, precisa comparar o processo singular com outros. Nesta comparação, é 

obrigado a ir além do empírico e teorizar.  

Georges Duby aconselha os historiadores a não utilizar o conceito de 

ideologia com o tom pejorativo que costuma estar associado a ele. Segundo ele, o 

historiador deve saber que uma parte das ideologias permanece sempre oculta, 

dissimulada: as omissões formam um elemento fundamental do discurso ideológico. 

A pesquisa exige muita vigilância porque a ideologia interfere no processo histórico, 

e se o pesquisador a perder de vista ficará impossibilitado de compreender o 

movimento examinado. Todo quadro com o qual o historiador se defronta é 

inevitavelmente marcado pela diversidade das ideologias. Todavia, algumas 

características da distorção ideológica são mais frequentes do que outras. Duby se 

debruça sobre a relação da ideologia com a mudança e descreve: “As ideologias se 

apresentam como interpretação de uma situação concreta. Inclinam-se, em 

conseqüência, a refletir as mudanças. Mas demoram a fazê-lo, pois são por 

natureza conservadoras.”34   

O reflexo ideológico das mudanças dissimula as tensões, é tranquilizador, 

está comprometido com projetos que procuram preservar a estabilidade e o 

equilíbrio. Duby encontrou no conceito de ideologia uma amplitude que lhe permite 

examinar o movimento histórico de fenômenos ideológicos complexos e sutis, sem 

precisar simplificá-los arbitrariamente.  

Já Jacques Le Goff, na sua concepção de ideologia, frisa que nela cabem não 

só os interesses específicos de determinados grupos ou classes sociais, mas 

também as características gerais da percepção realista que marca toda uma época. 

 A observação das expressões dos sentimentos e das fantasias dos grupos 

humanos, o exame dos discursos fragmentados das manifestações de medos e 

esperanças, a análise das transformações inevitavelmente lentas dos sinais 

reveladores de formas peculiares da sensibilidade de camadas populares, tudo isso, 
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na historia das mentalidades, ampliava muito a esfera da crítica das ideologias, 

evitando que essa crítica se limitasse às construções teóricas elaboradas, aos 

discursos desenvolvidos e às formulações consistentes. A compreensão de que os 

fragmentos em que aparecem as pequenas modificações sintomáticas das 

sensibilidades coletivas também são matéria de conhecimento e expressões de 

possíveis distorções ideológicas.  

 Já Raymond Willians35 mostrou-se insatisfeito com os três significados 

usualmente assumidos pelo conceito de ideologia: a de sistema de crenças 

característico de um grupo ou classe social; a de sistema de ideias falsas ou falsa 

consciência contraposta ao conhecimento científico ou verdadeiro; e a de processo 

geral de produção de significados e ideias. Os três significados mostram-se frágeis 

diante da possibilidade dos questionamentos. O último citado tem sobre os dois 

anteriores uma vantagem ao apontar para a necessidade de uma compreensão do 

todo, do processo histórico como uma totalidade. Mas exatamente neste sentido 

revela sua limitação porque a ideologia, por definição, se atém ao que acontece na 

esfera da consciência do pensamento, das representações, sem poder dar conta da 

materialidade dos movimentos e das ações humanas.  

 O universo dos fenômenos ideológicos é sempre mais rico do que os teóricos 

que o analisam supõe, citou Leandro Konder.36 As ditas tradições inventadas são 

fenômenos ideológicos peculiares: são práticas de natureza ritual ou simbólica que, 

através da repetição, tratam de inculcar nas pessoas determinados valores e normas 

de conduta, procurando fixar artificialmente a relação delas com um passado que é 

formalizado em função de algumas necessidades e conveniências presentes.37 

 O campo da atividade política é onde a ideologia manifesta mais 

explicitamente seu poder de enviesamento. Conforme aborda Leandro Konder, o 

sujeito da ação política é alguém que quer conhecer o quadro em que age, quer 

poder avaliar o que pode e o que não pode fazer, mas, ao mesmo tempo, é um 

sujeito que depende, em altíssimo grau, de motivações particulares, suas e dos 

outros, para agir. Por mais sinceros que sejam os princípios universais que adota, o 

sujeito da ação política atua de maneira a mobilizar pessoas que, de fato, só se 

mobilizam em função de motivações pessoais, de desejos próprios, de interesses 
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particulares. A política é levada a lidar com duas referências contrapostas, 

legitimando-se através da universalidade dos princípios e viabilizando-se por meio 

de motivações particulares. O problema se agrava na medida em que para enfrentar 

a concorrência, para competir com outros sujeitos, que procuram arregimentar 

seguidores para uma caminhada que se dispõe a seguir em outra direção, o político 

é levado a misturar as duas coisas: o universal e o particular. E é o conflito entre os 

dois pólos que manifesta, de modo explícito e permanente, a presença do viés 

ideológico. 

 Os caminhos trilhados pela política evitam uma opção explícita por uma 

dessas linhas extremadas: o doutrinarismo, o oportunismo crasso, o cinismo 

ostensivo ou a completa indiferença. São frequentes as combinações de elementos 

representativos de tais direções, cambiados em graus diversos, sendo nesta 

combinação hábil que se enraíza a ideologia. Cada pessoa ou grupo, ao intervir na 

política ou se omitir em face da mesma, tende a acreditar que seu ponto de vista é 

mais adequado às necessidades ou às conveniências da humanidade do que o 

ponto de vista dos outros. 

 Em se tratando do exercício do poder, aqueles que tem a posse dos grandes 

meios de produção inevitavelmente tendem a ficar convencidos de que a situação de 

que se beneficiam é, se não a melhor, ao menos a menos ruim. E, a partir desta 

análise, tentam convencer os demais.  

 O pensamento político mais avançado vê a cidadania como uma meta a ser 

conquistada e uma condição a ser aprimorada por todos e para todos. Como 

escreve Carlos Nelson Coutinho, “a cidadania não é dada aos indivíduos uma vez 

para sempre, não é algo que vem de cima para baixo e sim resultado de uma luta 

permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes subalternas, 

implicando assim um processo histórico de longa duração”.38 Diante desse processo 

histórico, a ideologia conservadora atua de duas maneiras: em uma linha 

explicitamente antidemocrática, de oposição ao processo; ou em uma linha que 

declara sua adesão ao movimento de construção e aprimoramento da cidadania, 

porém de fato subordina o apoio à preservação do controle feito por setores de elite. 

Na primeira linha se encontram movimentos de extrema direita. Em vez de se 

limitarem a uma resistência passiva às mudanças, esses conservadores radicais são 
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ativistas, tomam iniciativas ousadas. Já a segunda linha subordina seu apoio ao 

fortalecimento da cidadania ao controle do processo por parte de uma elite.  

 Como ideologia, o elitismo é bem mais sutil do que as tendências 

ostensivamente antidemocráticas. Em muitos casos, os representantes desta linha 

se declaram favoráveis ao fortalecimento da democracia, mas se preocupam com 

fenômenos de massificação, percebem e apontam problemas reais, dificuldades que 

o processo de democratização da sociedade não pode ignorar. Embora abordem a 

questão de um ângulo que lhes impõe limites para análise, revelam às vezes 

perspicácia na crítica de procedimentos demagógicos e atitudes populistas. Para os 

teóricos mais influentes ligados a essa tendência, sempre existiram de um lado os 

que governam e de outro os que são governados.  Os teóricos do elitismo – Gaetano 

Mosca; Vilfredo Pareto; – repetem que são favoráveis ao progresso, mas sem 

sacrifício da ordem. Recomendam prudência e moderação e asseguram que 

qualquer radicalização nas reivindicações populares igualitárias pode prejudicar os 

delicados mecanismos de proteção das liberdades individuais.39   

A discussão em torno de predomínio da permanência ou da mudança, da 

conservação ou da renovação, vem à tona toda vez que a crise política, a crise de 

poder, se resolve numa solução de compromisso, em que nenhuma das forças em 

luta tem condições de impor-se às demais.   

 Uma das características mais marcantes da ideologia está no fato de que ela 

se revela com maior franqueza na ação do que no discurso.    

 Na primeira dimensão da semiose social, define-se como ideológico o nome 

do sistema de relações entre um conjunto significante dado e suas condições sociais 

de produção. Tratando-se de jornalismo impresso, o que mais nos interessa aqui, o 

ideológico é recebido dentro de um texto pelas marcas ou traços que as regras 

formais de geração de sentido deixam na superfície textual e que o analista de 

discursos procura encontrar e interpretar. Por outro lado, uma parte do ideológico 

também transparece no texto sobre a forma de elementos pré-construídos, que são 

inferências e pressuposições que o coemissor deve fazer para suprir as lacunas e 

dar coerência à interpretação que faz.40 
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 A segunda parte da semiose social trata do poder. O poder está em jogo em 

qualquer interação comunicacional, seja de forma explícita, como objeto em disputa, 

ou de modo implícito, como regras que somos obrigados a seguir para que a 

interação se torne bem sucedida. 

 Eliseo Verón relaciona a problemática do poder nos discursos à etapa final do 

processo de circulação dos sentidos sociais, o consumo. Para ele, a noção de poder 

de um determinado discurso não pode designar outra coisa senão os efeitos deste 

mesmo no interior de um tecido determinado de relações sociais.41 Esta é uma 

perspectiva cultural para nós de bastante relevo pois enfatiza o papel dos Estados 

Unidos como dominador do mundo.42 

 Visando recuperar os efeitos de sentido numa análise, demonstrando que um 

discurso veiculado na mídia obteve, efetivamente, alguma espécie de poder sobre 

os receptores, é necessário que estes discursos tomem a forma de sentidos 

produzidos que definem determinadas relações e identidades sociais assumidas 

pelos receptores da mensagem. Para a análise do discurso, o poder é uma 

dimensão analítica e não concreta, única, dominante de tudo e todos para cima e 

para baixo.  

 Para um conhecido especialista de redes cibernéticas internacionais, Bruce 

Sterling, o poder midiático reside na atenção que se consiga obter do público.43  

 Poder, na verdade, é o nome que se dá à capacidade de administrar o 

controle, de realizar efeitos de determinação ou realidade socialmente reconhecidos. 

A palavra poder tem relação aos sentidos de querer e fazer. Poder é assim tanto 

faculdade de querer como de fazer. No sentido do homem como indivíduo, 

querer/fazer tudo o que apontam as possibilidades existenciais com vistas a obter 

autonomia pessoal e expandir na direção de reconhecimento pelo outro. Conforme 

conquistam-se meios para afirmar a própria autonomia diante das pessoas e das 

determinações grupais ou aumentar a capacidade de ação, o sujeito desenvolve o 

poder, intrínseco ou interno, que é a vontade. 

 Nas sociedades modernas a capacidade de autoafirmação da individualidade 

autônoma permite fundar a liberdade do sujeito, porém, a desigualdade cria relações 
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de dominação. Pensando de uma forma mais ampla ou política da vida social, o 

poder não se define pela capacidade intrínseca de realizar ou fazer, mas pela força 

extrínseca de mandar fazer. Esteja vinculado a um indivíduo ou a uma instituição. O 

poder externo se caracteriza pela imposição de relações hierárquicas que 

subordinam os sujeitos sociais a uma estrutura coercitiva. 

 Peter Burke44 aborda a história social da mídia ao traçar uma relação entre a 

história e o poder da imprensa. Em sua obra o autor apresenta uma análise dos 

meios de comunicação, destacando os contextos sociais e culturais em que 

emergem e se desenvolvem. momentos, traça um paralelo dessas revoluções 

ocidentais com os países do Oriente. A delimitação temporal da obra compreende o 

período entre 1450 e 1750, anos que marcam, respectivamente, o surgimento da 

imprensa tipográfica e a publicação Apresenta, ainda, a história das diferentes 

mídias e das novas linguagens que elas criam para a civilização ocidental, 

movimento analítico que vai da invenção da prensa gráfica à Internet. Ao analisar a 

trajetória da construção do conhecimento na sociedade englobando importantes 

revoluções intelectuais, a exemplo do Renascimento, da Revolução Científica e do 

Iluminismo da Europa moderna, e, em certos da primeira enciclopédia na França. 

Tais marcos são justificados por Burke pelo fato da imprensa ter impulsionado a 

confluência dos diferentes tipos de conhecimento e agido como elemento de 

transformação social, provocando significativas mudanças na forma de produzir, 

expressar, expandir, apresentar, perceber, disseminar, fazer circular e recuperar 

informações; e ainda, pelo fato de nortear e suscitar questionamentos, críticas, 

comparações e o ceticismo da sociedade com relação às produções intelectuais da 

época. Por sua vez a Enciclopédia vislumbra-se como um marco na história do 

conhecimento, pois enquanto uma das precursoras das inúmeras obras de 

referência hoje existentes que emergiram como solução para um problema ainda 

atual, mas que já remontava àquele período da “recuperação da informação”, 

revolucionou a pesquisa, acentuou o “comércio do conhecimento” e o “consumo de 

cultura”.45 Uma história social do conhecimento introduz-se fazendo referência ao 

senso comum, altamente presente nos discursos atuais, que utilizam clichês como: 
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“sociedade da informação”, “sociedade do conhecimento”, “era da informação”, e 

instigam o leitor a refletir mais criticamente sobre fatos e elementos, quando de sua 

apresentação e utilização. Segundo o autor, nem mercantilizar a informação nem 

utilizá-la como forma de reprimir, dominar e expressar poder são características de 

cunho político, social e econômico recentes, e sim, tendências vindas de longo 

prazo, pois já estavam presentes, pelo menos de forma latente, desde o início dos 

tempos. Ao analisarmos a obra de Peter Burke, percebemos que ao mencionar os 

ciclos de inovação, resgata, através de elementos passados, uma história que, além 

da perspectiva de continuidade, se reinventa e pode ser perfeitamente pensada nos 

dias atuais.46  

 
2.1 O JORNALISMO 

 

 O Jornalismo atual é um dos processos midiáticos que proporciona um 

sentimento de mercado por onde circulam as falas e as contradições. Transformado 

em mais um expoente de especular e espetacularizar da produção midiática, o 

jornalismo se transformou num poder capaz de formar a opinião pública; filtrando, 

avaliando, processando e atribuindo significados às informações.47 

 Através desse processo de instituição de opinião pública, as revistas Veja e 

Época se apresentam ao leitor. O jornalismo se impõem como processo de maior 

eleição de fatos trabalhados de maneira rápida e ágil. Geralmente, transcorrido o 

prazo máximo de cinco a sete dias, os temas são substituídos por outros numa 

ordem interminável de fatos expostos e algumas vezes pouco relevantes. No caso 

específico das notícias sobre o atentado terrorista aos Estados Unidos em 11 de 

setembro de 2001, o prazo ocorrido foi de seis semanas consecutivas em que o 

tema foi tratado como matéria de capa para estas duas revistas. 

 É possível perceber com isso, um esforço de padronização cada vez maior, 

que vem consolidar um conjunto de normas específicas para cada segmento da 

mídia. Como veículos concorrentes, as empresas de comunicação não podem se 

permitir não abordar um tema que estará presente na edição do concorrente.  
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 Diante do medo e do pânico, instaurado através da veiculação de notícias, a 

prioridade se estabelece nos esquemas de segurança pública e privada. A 

interpretação que prevalece é aquela orientada pelos valores institucionalizados 

pelas revistas. Trata-se, pois, de uma construção da realidade. 

 

2.2 O PODER DA IMPRENSA 

 

 Kant48 já previa o prestígio da imprensa na modernidade. Esse fato se deve 

tanto às posições da imprensa em favor das liberdades civis quanto ao direito 

democrático de restringir as táticas de encobrimento ou dissimulação dos governos 

em nome da doutrina da razão de Estado. 

 Lutando contra o segredo do poder, a imprensa foi assumindo 

progressivamente posições de poder. Com a capacidade de denunciar ocultamentos 

e irregularidades, colocava-se numa posição análoga ao Ministério Público. Assim 

como a sua capacidade de defender e suscitar causas públicas colocava-a paralela 

à ação de lideranças políticas ou empreendimentos de modernização social. 

 Benjamin Constant49 acreditava que a imprensa era uma espécie de tribuna 

ampliada para o exercício da autoridade, da sabedoria e até mesmo do amor a 

causa pública por parte de personalidade instrinsecamente forte.50
 

 Em toda a história, a imprensa nunca constituiu, em nenhum país, um bloco 

unitário a serviço de causas exclusivamente públicas. As linhas editoriais dos jornais 

variavam de acordo com os interesses dos grupos econômicos ou políticos que 

apoiavam e, em muitos casos, os jornais podiam reforçar posições socialmente 

retrógradas, servir cegamente a governos, defender interesses espúrios e outros. 

Isso acontece até hoje: o jornalismo também é fonte de interesse de quem o 

financia. “A imprensa em seu todo, impunha-se como uma espécie de correria de 

transmissão entre a heterogeneidade da vida social e o unitarismo do Estado.”51 

 Aos poucos a imprensa, ao se desenvolver como uma empresa, altera a sua 

função tradicional. 
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 No Pós II Guerra Mundial [1939 – 1945] o novo contexto social faz com que 

os meios de comunicação adquiram um novo estatuto cultural e uma posição de 

poder sem precedentes na história do mundo. A imprensa passa a ser um complexo 

integrado de formas de expressão escrita, falada e imagística, suscetível de 

construir uma verdadeira estrutura de poder.  Vale dizer aqui que durante a II 

Guerra Mundial, os objetivos eram muito claros, o que tornou fácil tomar partido, 

escolher um lado, uma posição, e o ocorrido no 11 de setembro de 2001 provoca um 

retorno analítico de um mundo novamente dividido, com posições muito claras. 

 Assim, pós II Guerra Mundial, as novas tecnologias passam a contribuir 

efetivamente para a velocidade circulatória do capital provocando mudanças na 

divisão internacional do trabalho e realocando as instâncias de produção sem 

considerar fronteiras nacionais. A expansão das redes de computação e 

telecomunicações, postas a serviço do realinhamento mundial das atividades 

econômicas, encaminha a comunicação no sentido de tornar-se a indústria 

dominante dos tempos vindouros. 

 A partir daí, altera-se a relação dos meios de comunicação com a sociedade e 

o Estado. A imprensa enquanto dispositivo de circulação livre das ideias e opiniões, 

dá lugar a outros imperativos de poder. A questão política é retrabalhada e ampliada 

por um sistema cultural cada vez mais identificável como lugar da produção de uma 

realidade compatível com a lógica industrialista. 

 Funciona assim: a mídia informa a sociedade civil sobre ocultamentos e os 

abusos realizados pelo Estado, mas ao mesmo tempo torna esse mesmo público 

transparente aos mecanismos de controle do Estado, através do possíveis 

processos de controle disponível para consulta da população, agora coadjuvados 

pelo poder das grandes empresas estatais e multinacionais. 

 

A estrutura mediatizada de poder não é na superfície contraditória 
com as velhas instituições da democracia representativa. Mas só na 
superfície: a verdade é que influencia progressivamente as formas de 
participação política dos cidadãos, seja pela criação de uma 
realidade social despolitizada, seja pela estimulação de técnicas 
plebiscitárias de sondagens da opinião pública ou então pela simples 
conversão das campanhas eleitorais em táticas mercadológicas. No 
vazio deixado pelo desgaste da democracia representativa, penetram 
através da mídia os discursos tecnoburocráticos de origem 
empresarial.52 
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2.3  AGENDA SETTING 

 

 A informação e comunicação representam um novo tipo de poder na História 

do Ocidente. Sua natureza abre espaço para novas elites cognitivas e burocráticas. 

Estas elites se constituem de programadores, editores, criadores, gerentes, enfim de 

responsáveis pela seleção de informações sobre o mundo, uma verdadeira ‘agenda 

pública’, segundo a expressão de Mac Comb e Shaw53. Para eles, o poder midiático 

consiste numa agenda setting. Agenda setting consiste em nos dizer não o que 

pensar, mas como pensar. Esta agenda midiática constitui e informa uma 

organização particular dos fatos do mundo selecionados. 

 O poder gerencial ou coordenador da mídia eletrônica acontece exatamente 

nessa capacidade de expor ou iluminar com força uma realidade cotidiana 

potencializando certos aspectos e assim modificando a ontologia tradicional dos 

fatos sociais. Um simples fato é exposto tornando-se vulnerável ao olhar público e 

dando margem a um eventual controle por instituições da sociedade civil. Esse 

poder de iluminar determinados acontecimentos comporta simulações e 

dissimulações. 

 Através da exposição excessiva da imagem, falsifica-se a experimentação 

real do mundo ao posicionar indivíduos como expectadores, consumidores passivos 

de imagens. A onipresença da mídia produz uma avalanche de imagens que termina 

por asfixiar a própria dimensão do imaginário. 

 O controle e o poder são exercidos de modo sutil e indireto. A teoria do 

estabelecimento da agenda (agenda setting) destaca o poder da imprensa em 

estabelecer os tópicos que serão considerados relevantes pelas audiências. A teoria 

estabelece não só como pensar, mas antes disso, sobre o que pensar, como foi 

colocado nos anos 90 pelos teóricos da comunicação norte-americanos Sandra Ball-

Rokeach, da Universidade do Sul da Califórnia, e Melvin DeFleur, da Universidade 

de Boston: 
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Essencialmente, foi constatado haver alto grau de correspondência 
entre a dose de atenção dada a determinada questão pela imprensa 
e o nível de importância a ela atribuído por pessoal da comunidade 
que estiveram expostas á mídia. Isso não quis dizer que a imprensa 
tivesse sido bem sucedida, levando suas audiências a adotar 
qualquer determinado ponto de vista, mas sim em fazer as pessoas 
encararem alguns problemas como mais relevantes que outros. A 
agenda de imprensa virou agenda do público. Nessa acepção, 
houve correspondência estreita entre o mundo de lá de fora e as 
imagens na cabeça dos eleitores estudados.54 

 

 Ou ainda, como afirmou Antônio Hohlfeldt, coordenador de pós-graduação da 

Faculdade de Comunicação Social da Pontifica Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul: 

 

Os meios de comunicação de massa, embora não sejam capazes 
de impor ‘o que’pensar em relação a determinado tema (...) são 
capazes de, a médio e longo prazos, influenciar ‘sobre o que pensar’ 
e falar (...). Ou seja, dependendo dos assuntos que venham a ser 
abordados – agendados – pela mídia, o público termina, a médio e 
longo prazos, a incluí-los igualmente em suas preocupações. (...) a 
agenda da mídia passa de fato a se construir também na agenda 
individual e mesmo na agenda social.55 

 

 Ronaldo Helal e Márcio Souza Gonçalves56 alegam que: 

 

Do ponto de vista do exercício do poder, a capacidade de 
estabelecer a agenda é bastante interessante. A valorização de 
determinados tópicos nesse processo implica o silenciamento de 
outros e, ao mesmo tempo, fica preservada a liberdade de se pensar 
o que quiser, mas desta vez sobre os assuntos postos em pauta. A 
liberdade de pensamento existe em relação aos assuntos postos em 
cena pela mídia. Silêncio e exclusão da agenda são, portanto, 
ausência de pensamentos quanto a outros assuntos. 

 

 Assim, como ver-se-á a seguir, podemos questionar a abordagem das 

notícias ligadas ao terrorismo quando elas deixam de levar em conta o contexto 

amplo da situação, avaliando historicamente os ocorridos e não apenas traçando 

perfil dos terroristas.    
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3 HISTÓRIA & MEMÓRIA 

 

Muitas vezes conteúdos jornalísticos se referem a um passado contínuo no 

presente. É aí que a questão da memória se torna relevante: uma designação do 

passado como presença viva e ativa. Mas como exatamente definir memória? 

O estudo do conceito de memória talvez tenha tido seu maior destaque na 

coletânea publicada por Pierre Nora, Os lugares da Memória, de 198457, onde a 

partir de textos de autores variados uma abrangente reflexão sobre a operação 

memorialística foi realizada, construindo a noção de lugares de memória. Na 

coletânea, Nora chama atenção para o fenômeno que domina a sociedade 

contemporânea, produzindo uma necessidade de memória. O presente é 

extremamente volátil e a presunção de unificação do que acontece no mundo, 

graças às tecnologias de comunicação que proporcionam uma sensação de 

instantaneidade, ocasionam as perdas das identidades em nome de uma suposta 

igualdade. Dito isto, a sociedade contemporânea necessitaria, pare reafirmar 

vínculos com o passado, de “santuários de memória”. Locais, ao mesmo tempo 

concretos e etéreos, chamados por Nora de “lugares de memória”. Para ele, na 

medida em que não há mais memória espontânea, torna-se necessário, ao mesmo 

tempo em que se registra o presente, relembrar o passado a cada instante. 

Vale destacar aqui, que entre diversos autores, existe um consenso da 

necessidade de memória na sociedade contemporânea, o que é exatamente o 

contrário do que defendiam os teóricos da pós-modernidade. As estratégias de 

atualização da memória podem ser observadas como um imperativo atual dos meios 

de comunicação, que abordam assim a questão da memória coletiva. 

A historiadora e comunicadora Marialva Barbosa58 apresenta o problema da 

memória no âmbito dos meios de comunicação social, que utilizam diversas 

estratégias de atualização da memória. Atualmente, o fluxo de informações é tão 

vasto e tão constante que tais estratégias proporcionam ao público um flashback e 

assim facilitam a compreensão de novas informações veiculadas pelos meios de 

comunicação social. Seria esta uma forma de compensar o ritmo acelerado das 

informações, de resistir a dissolução do tempo, de descobrir outras formas de 
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contemplação, para além da informação rápida. Trata-se de afirmar territórios em um 

mundo marcado por fragmentações. Todavia, não podemos deixar de enxergar que 

na contemporaneidade, a própria memória se espetaculariza e se torna objeto da 

sociedade de consumo. Tudo dependendo, é claro, do contexto e das estratégias 

específicas de representação.  

Nos dias atuais, podemos observar uma multiplicação de práticas voltadas 

para o exercício de reconstrução do passado. Alguns exemplos disso se constatam 

na restauração dos patrimônios históricos e centros urbanos, no sucesso de 

narrativas históricas bem como da literatura memorialista, na multiplicação dos 

espaços de comemoração e homenagens, no contínuo crescimento de 

documentários no cinema e na televisão, assim como os programas de época, que 

trazem consigo a cultura e a memória entrelaçadas. Surge aí, outra linha de 

pensamento, reforçada pelo desenvolvimento das novas tecnologias de informação 

e comunicação, onde tudo deve constituído como arquivo, como enfatiza Fausto 

Colombo, em sua obra Arquivos Imperfeitos: memória cultural e eletrônica.59  

Nesta perspectiva, a contemporaneidade inaugura um novo regime de 

memória, onde se multiplicam os espaços de rememorização, que mesmo que 

transitórios ou incompletos, refletirão o desejo de ancorar um mundo em constante 

movimento e transformação, compensado assim a perda de elementos mais sólidos 

e concretos que antes serviam como referência para as pessoas. Pode-se pensar 

essa nova modalidade também como um reflexo do processo de democratização e 

descentralização da memória, ocorrido na modernidade e radicalizado na 

contemporaneidade. 

Para entender a memória precisamos compreender a questão dialética que 

a envolve, o ato de lembrar acarreta também o de esquecer, relacionando-se, pois 

memória e seleção.  Esta dialética é um dos pilares da obra de Freud, que entende, 

de forma bastante resumida, que os objetos de recuperação memorial são sempre 

os traços e nunca o todo. Neste raciocínio, a operação memorável jamais seria mera 

cópia do passado, mas sim a recuperação ou destilação deste mesmo passado, sob 

forma de sinais, emblemas, vestígios e traços.  
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Ao pensar a memória nas ciências sociais, chegamos ao ponto de vista 

apontado por Maurice Halbawchs em sua obra A Memória Coletiva60. Halbawchs 

propõe que o sistema simbólico é a essência da memória coletiva. Já o espaço e o 

tempo são os meios pelos quais se abastecem diferentes memórias coletivas para 

lembrar aquilo que está próximo ou distante.  Maurice Halbwachs foi o primeiro 

estudioso a cunhar o termo “memória coletiva”, bem como o primeiro a pensar em 

uma dimensão da memória que ultrapassa o plano individual, dominante nas 

pesquisas até então, e inaugura um campo onde as memórias de um indivíduo 

nunca são só suas, uma vez que nenhuma lembrança pode existir apartada da 

sociedade. Entende a memória como um fato social que poderia ser delimitado 

através da pesquisa de padrões de comportamento.61 

Halbawchs, possibilita que se pensem as condições sociais da produção da 

lembrança e do esquecimento e se visualizem as interações dinâmicas entre 

passado e presente, indivíduos e grupos, experiências vividas ou transmitidas e, por 

fim, os usos sociais da história. O autor destaca que, pela memória, o passado vem 

à tona, misturando-se com as percepções imediatas, deslocando-as, ocupando todo 

o espaço da consciência. Para ele, a questão fundamental acerca da memória 

coletiva, enquanto fato social, seria a ancoragem em cada indivíduo. 62 

O termo memória coletiva abrange, ao mesmo tempo, evocação, lembrança 

de um acontecimento vivido, testemunho, narrativa histórica e escolha do passado, 

interpretação - muitas vezes instrumento de uso político -, comemorações, 

monumentações, restos da história e traços do passado. Assim, a lembrança se 

reconstrói a partir do presente e é o grupo ao qual pertence o indivíduo que fornece 

a ele meios de reconstruir o passado. A memória diz respeito, portanto, ao sistema 

de valores de um grupo. 

Neste sentido Andreas Huyssen63 asseverou que: 
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O século XX foi marcado por um “boom da memória” como 
preocupação das Ciências Sociais e dos homens de um modo geral. 
Os cem últimos anos assistiram a uma intensa criação dos 
chamados “mercados de memória”, que abraçam a museificação, a 
comercialização do passado via mídia, a tentativa de reciclar o tempo 
no impulso em direção à memorialização, entre tantas outras 
iniciativas. A obsessão pelo passado, seria, na sua visão, própria 
desta cultura ocidental, que vê, assustada, o presente desaparecer 
na compreensão das coordenadas tradicionais do tempo e do 
espaço. 

 

As representações sociais, como as existentes nos discursos dos veículos 

de comunicação, bem como no discurso oral dos mais velhos e de personalidades, 

ou ainda fontes documentais e históricos, são discursos memorialísticos particulares 

e em cada um a memória faz lembrar e esquecer fragmentos da história. Assim, 

podemos perceber que a história, enquanto registro e memória, requer uma 

compreensão do passado que direta ou indiretamente se relaciona com o presente. 

Neste sentido, a história deve ser definida como a ciência que estuda o processo de 

transformação da realidade social e que, a partir da ideia de mudança, pode apontar 

as diferenças entre o que foi e o que é, demarcando as fronteiras e simbolizando os 

limites entre passado e presente. 

Ana Paula Goulart64 acredita que qualquer manifestação da vida social do 

homem pode, em princípio, ser um fato histórico. O termo não se referiria apenas a 

acontecimentos particulares da vida, mas a qualquer categoria de fenômenos: um 

acontecimento singular, um processo, uma instituição, um produto da cultura, um 

costume, uma crença, etc. Ainda de acordo com a autora, a história desempenhou 

um papel fundamental na legitimação do poder de Estado e na consolidação de uma 

identidade nacional, no decorrer do tempo. Entretanto, a história, aos poucos, 

perdeu o papel central na construção da memória oficial com a inserção das 

tecnologias de comunicação no tecido das sociedades industriais. A mídia se 

transformou no principal lugar de memória das sociedades contemporâneas, e 

passou a ser a principal testemunha da história. O desenvolvimento tecnológico, 

cada vez mais acelerado, promete provocar uma verdadeira revolução nas 

trajetórias operacionais da história. 

No conflito entre fato histórico e fato jornalístico, vale dizer que todo fato 

histórico pode ser também fato jornalístico, mas a maioria dos fatos jornalísticos 
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apresentados nas mídias no dia-a-dia, não são fatos históricos. Ou seja, todo 

acontecimento que marca a história ou é de relevância para a mesma, tem 

visibilidade nos meios de comunicação. 

Recordar, exercício muito associado ao indivíduo, é também um ato coletivo 

que está ligado a um contexto de natureza social e a um tempo que engloba uma 

construção, uma noção historicamente determinada. A lembrança é a recordação de 

um tempo revivido. Assim, os meios de comunicação estão, a todo momento, 

recordando episódios anteriores na divulgação dos acontecimentos do tempo 

presente. Este raciocínio nos remete diretamente a Marialva Barbosa65 e aquilo que 

ela denomina estratégias de atualização da memória como um imperativo dos meios 

de comunicação social, e por consequência, chega-se à questão da memória 

coletiva. Quando o assunto é o 11 de setembro de 2011, as memórias coletivas 

levam impreterivelmente ao atentado terroristas que vitimaram os Estados Unidos. 

Assim, o 11 de setembro de 2001 torna-se sinônimo de tragédia monumental. 

Marialva Barbosa66 apresenta o problema da memória no âmbito dos meios 

de comunicação social, que utilizam diversas estratégias de atualização da memória. 

Atualmente, o fluxo de informações é tão vasto e tão constante que tais estratégias 

proporcionam ao público um flashback e assim facilitam a compreensão de novas 

informações veiculadas pelos meios de comunicação social. Existem diversas 

correlações entre jornalismo e história, aproximação que pode enriquecer as teorias 

em torno da notícia. Diante desta observação, pretendemos mostrar aqui a 

importância da adoção de postulados fundamentais da teoria da história para os 

estudos de jornalismo, considerando os cinco postulados: a interpretação, a 

narrativa, o conhecimento como epistheme, a questão do tempo e do espaço. 

As pesquisadoras Ana Lúcia Enne e Cristiane Tavares, publicaram no artigo 

“Memória, Identidade e Discurso Midiático: uma revisão bibliográfica”, uma análise 

que acrescenta em muito a esta pesquisa: 

 
O autor Michael Pollack, ao caracterizar a relação entre memória e 
identidade, define que a memória é um fenômeno construído 
consciente ou inconscientemente, como resultado do trabalho de 
organização individual ou socialmente. É fato extremamente 
importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma 
pessoa ou um grupo em sua reconstrução de si, bem como elemento 
constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como 
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coletiva. Pollack define identidade também como a imagem que a 
pessoa adquire ao longo da vida referente a ela mesma, ou seja, a 
imagem que constrói e apresenta aos outros e a si própria, para 
acreditar na sua própria representação e também para ser percebida 
da maneira que quer pelos outros. A construção da identidade é um 
fenômeno que se produz em referencia aos critérios de 
aceitabilidade, de admissibilidade, credibilidade e que se faz por 
meio da negociação direta com os outros. 67 
 

A mídia se utiliza também destes recursos. Ainda segundo a revisão 

bibliográfica das pesquisadoras acima mencionadas, Ecléia Bosi apresenta um 

ponto de vista bastante interessante ao dizer que a memória permite a relação do 

presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo atual das 

representações. Cada memória individual seria um ponto de vista que interage com 

a memória coletiva, também acrescentando a esta algo particular.  

 
A memória construída no presente, a partir das demandas originadas 
neste e não necessariamente pelo passado em si, poderia ser 
pensada como fator fundamental para a construção de pensamentos 
sociais, aos mais diversos níveis associativos. [...] Podemos pensar 
que, de certa forma, a busca pelo controle da memória institui uma 
identidade para o agente social nela envolvido, no sentido de gerar um 
lugar dentro de uma rede específica de circularidade de fluxo, tal como 
acontece com os meios de comunicação.68 

 
 

Ainda conforme as citadas pesquisadoras, Marialva Barbosa acredita que: 

 
Eternizar um dado momento através da escrita é, sob certo aspecto, 
"domesticar e selecionar a memória", de acordo com autora Marialva 
Barbosa. Ao selecionar o que deve ser lembrado e ao esquecer o que 
deve ficar em zona de sombras e silêncio, os jornais tornar-se-iam 
também senhores de memória, complementa Barbosa. Para a autora, 
o jornalismo constrói-se como o lugar da imparcialidade e da 
neutralidade. Os jornais são a expressão de verdade, porque 
representam o pensamento da sociedade, graças a sua popularidade. 
O jornal é também a própria verdade, pois impresso transforma-se em 
documento.69 

 

Neste sentido, podemos pensar os meios de comunicação como lugares de 

memória, tal qual Pierre Nora sugeriu. Assim, se quisermos analisar de que forma a 

mídia, como produtos da comunicação de massa, são fundamentais na construção 
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de memórias e identidades sociais na sociedade contemporânea, temos que 

entender como são construídas suas práticas discursivas, como já registramos no 

início deste trabalho.  

 

3.1 ANÁLISE DE DOCUMENTO 

  

Antônio Fausto Neto70 afirma que as revistas editoralizam as matérias, mas 

elas assumem uma opinião tradicionalmente dita editorial, nas suas capas, que 

funcionam como uma espécie de “vitrines” das revistas, na enunciação do sumário, 

no editorial e carta dos leitores. Essa referência remete direto a uma análise de 

enquadramento, que é o que vamos realizar com as seis edições das revistas 

semanais Veja e Época, onde o atentado terrorista aos Estados Unidos de 11 de 

setembro de 2001 foi destaque de capa. Ao todo, realizaremos a análise de doze 

revistas, seis exemplares de cada, Veja e Época. Analisaremos aqui apenas as 

capas e cartas ao leitor da Veja e cartas do editor, na Época, forma como as revistas 

nomeiam os editoriais. 

As capas e cartas aqui referidas são documentos, apresentados abaixo, bem 

como a análise das mesmas, e também se encontram disponíveis no acervo digital 

das editoras disponível a todo público on line. 

   

3.2 AS CAPAS 

 

3.2.1 Veja edição 1718 
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Na edição número 1718 da revista Veja, datada de 19 de setembro de 

200171, primeira edição da revista semanal após o atentado terrorista aos Estados 

Unidos de 11 de setembro de 2001, 

A edição da capa da Veja apresenta uma moldura preta à esquerda e em 

cima, enquadrando a cena do primeiro impacto do avião terrorista que ocasionou a 

explosão da Torre Sul do World Trade Center. O nome da revista está escrito em 

vermelho e a fumaça da explosão sobe se misturando ao preto da moldura e criando 

uma espécie de sombreado da metade da letra para baixo. À esquerda, em baixo da 

marca de edição especial, Veja insere seis chamadas que indicam o porquê da 

edição especial. Embaixo da tarja “edição especial” como enunciado, lemos em 

primeiro plano “Os americanos prometem acabar com os países que abrigam 

terroristas”. Esse enunciado remete ao ato verbal prometem, que remete ainda ao 

título da capa “O Império Vulnerável”. Ou seja, o pressuposto é que os Estados 

Unidos são o grande império que sofreu um atentado e descobriu sua fragilidade. 

Vulnerável ou não, a posição de sujeito ocupada pelos Estados Unidos é o grande 

império. Quando promete acabar com os países que abrigam terroristas Veja, de 

certa forma, propõem aos seus leitores que a guerra é justa. Este discurso nos 

remete, assim, as questões de ideologia e poder. 

É importante observar que não seria uma guerra contra o grupo que 

produziu o ato terrorista de 11 de setembro de 2001. Seria uma guerra contra os 

países que abrigariam quaisquer terroristas. Isso é uma promessa que se faz. Então 

para efeito de raciocínio, os Estados Unidos tem o direito de declarar unilateralmente 

a guerra, pois pode argumentar que a guerra é uma mera resposta ao ataque inicial. 

Assim, Veja se propõe como dona de uma verdade sobre o acontecimento histórico 

em questão, saber o que acontece internacionalmente e, ao mesmo tempo, a revista 

divide com seus leitores a convicção de que os Estados Unidos devem agir como 

polícia do mundo, desrespeitando a soberania, desrespeitando órgãos multilaterais 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU). Veja apresenta 

estes desejos compartilhados pela empresa e os Estados Unidos – e muito 

possivelmente por boa parte dos leitores da revista em questão: felizmente os 

Estados Unidos irão nos proteger e eles vão agir com força. Em suma: o uso da 
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força está não só autorizado pelos acontecimentos como a intervenção armada é 

desejada e Veja pressupõe que isso é compartilhado pelos leitores. Por outro lado, 

podemos refletir ainda o argumento contrário a esta linha de raciocínio: como 

esperar que um país, sobretudo uma potência militar como os Estados Unidos, nada 

faça depois de um ataque brutal? 

Em seguida, outro enunciado “A perícia dos pilotos suicidas”. Neste texto, o 

vocabulário que chama atenção é a ideia de perícia dos pilotos suicidas. Mais uma 

vez, a construção do discurso impõe o sentido desejado. O império é vulnerável, 

mas não foi qualquer um que chegou lá e o enfrentou. Eram pessoas que não 

tinham amor à própria vida, suicidas, e pessoas de extrema perícia, o que foi 

posteriormente confirmado por profissionais da aviação, que destacaram a operação 

executada. Esses pilotos suicidas tiveram aulas para agir daquela forma e alguns 

deles nunca tinham manejado um avião na vida, e Veja atribuiu aos mesmos uma 

alta e sofisticada perícia na condução do avião.  

O terceiro enunciado propõe uma semantização étnica à guerra. Ocidente 

versus Oriente, ou seja, o choque de civilizações. Então, nós temos neste momento, 

passando imediato de um terror localizado com a vasta expressão “países 

terroristas” (o primeiro enunciado não os localiza no mundo) e agora esses países 

terroristas já ganham um local na geografia mundial. Eles estão no Oriente, e nos 

ameaçam, ideia subjacente a de “choque de civilizações”. Começa-se assim, a 

geografia do terror. São conceitos pré-construídos pela mídia, compartilhados no 

senso comum, mas não aparecem de maneira clara para o leitor. 

Alguns países abrigam terroristas, são cúmplices do terrorismo. O termo 

perícia sugere que são homens bem treinados, evidentemente para serem 

terroristas e, certamente naqueles países citados no primeiro enunciado. Então, a 

Veja nos dá uma razão para atacar os países terroristas, porque eles produzem 

terroristas com perícia. Em seguida a Veja nos aponta a geografia dos países que 

abrigam terroristas e os coloca num lugar exato no mundo: o Oriente Médio. 

No enunciado seguinte, “A Cultura do apocalipse entre os americanos”, o 

que nos chama atenção é o vocábulo religioso. A ideia de apocalipse do senso 

comum. Quer dizer, houve um episódio realmente trágico, monumental, mas que os 

americanos estariam vivendo como apocalipse, fim dos tempos. De certa forma, uma 

radicalização. Em seguida, o enunciado “As raízes do terrorismo islâmico”, também 

remete ao vocabulário de origem cultural e religioso. A palavra raízes tem a ver com 



49 

 

identidade, como referiu-se Stuart Hall, na obra A identidade Cultural na Pós-

Modernidade.72 

Poderíamos questionar então se há uma serie de identidades em jogo, a 

identidade ocidental contra a oriental, a identidade cristã do apocalipse contra o 

terrorismo islâmico, etc. As identidades religiosas e culturais estão em jogo na capa 

da Veja fixando, claramente, de forma dicotômica, duas culturas e duas identidades. 

Essa dicotomia remete a nossa inserção na tragédia. Somos nós também vítimas do 

terrorismo uma vez que nós somos o Ocidente, nós somos vítimas do Oriente, nossa 

cultura é a cultura que foi agredida. Podemos observar aí tanto a polifonia descrita 

por Bakthin73, com a multiplicidade de significados que se alteram na constituição do 

enunciado, quanto à analise de enquadramento, que ao referir-se ao ocidente, 

engloba não somente os Estados Unidos, mas todos os países ocidentais. E, 

novamente, nós somos inseridos no episódio 11 de setembro pelo enunciado final 

“O medo da recessão mundial”, ou seja, o mundo inteiro vais ser atingido 

economicamente. 

 

3.2.2 Época edição  

 

  

O primeiro exemplar regular da revista Época74 que remete ao atentado de 

11 de setembro de 2001 também traz na capa, assim como já foi dito, uma tarja de 
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edição especial. A tarja é amarela, com fonte preta. A foto mostra três bombeiros 

hasteando a bandeira dos Estados Unidos com uma pequena legenda na parte 

superior do lado direito que diz “Escombros do World Trade Center, na terça feira 

11”. Em amarelo, no pé da página, ocupando toda a linha horizontal, o título “Guerra 

contra o terror” seguido do subtítulo “O mundo depois dos atentados nos EUA”, 

escrito em branco. Neste sentido, é possível notar vários pontos abordados nos 

capítulos anteriores. A ação dos bombeiros em fincar a bandeira em meios aos 

escombros é uma forma dos EUA reafirmarem sua ideologia e poder mesmo diante 

do caos. Outro ponto fundamental a ser notado é a questão da análise de conteúdo, 

onde a partir das imagens, a análise do conteúdo repousa na imediatez do sentido, 

negligenciando o nível discursivo como tal. A foto é mais clara, num tom 

acinzentado, e remete à fumaça que tornou denso o ar após a queda das torres. A 

Revista Época adota a mesma estratégia da Veja, isto é, utilizar a própria foto como 

espetáculo. Não é uma foto exatamente produzida, é uma foto do acontecimento. No 

caso, a foto já seria espetacular em si mesma, como foi a explosão das torres 

apresentada na capa da Veja. 

A estratégia de capa da Época é simples: “Guerra contra o terror”. É um 

título que anuncia a posição contra o terrorismo, isto é todos devemos rejeitar o 

terrorismo. É uma chamada, uma convocação. Aqui podemos ressaltar a agenda 

setting: através da exposição excessiva da imagem, pode-se falsificar a 

experimentação do real do mundo ao se posicionar indivíduos como expectadores, 

consumidores passíveis de imagens. O controle e o poder são exercidos de modo 

sutil e indireto, onde a mídia tem o poder de estabelecer os tópicos que serão 

considerados relevantes pelas audiências, como veremos no próximo enunciado, o 

subtítulo. O subtítulo reforça a convocação do título. Em “O mundo depois dos 

atentados nos EUA”, Época mostra que estamos todos envolvidos no mesmo 

processo deflagrado em 11 de setembro de 2001 e pretende fazer uma análise, uma 

explicação do fato, em proporções mundiais.  

Como proposta ao leitor, Época assume a posição de declarar guerra contra 

o terror; como se guerra pudesse ter uma conotação positiva, fosse lá contra quem 

ou porque razão. A posição dela é essa, anunciar, simplesmente de forma 

declarativa, anunciando a guerra ao terror ao mesmo tempo em que nos convoca e 

depois faz questão de dizer que estamos todos envolvidos ao lado dos Estados 
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Unidos, porque o mundo teria mudado. O pressuposto de “O mundo depois dos 

atentados nos EUA” é que houve uma mudança na ordem social.  

 

3.2.3 Veja edição 1719 

 

  

A publicação da revista Veja75, datada de 26 de setembro de 2001, traz na 

capa um helicóptero de guerra voando na direção do leitor. É possível ver, 

claramente, o piloto do helicóptero. Abaixo, lança-se mão da estratégia de 

sequenciar o próprio nome da revista com o título, o que aliás podemos perceber na 

maioria das publicações de Veja. Por exemplo, na primeira revista Veja, já referida 

anteriormente, a sequencia se dá: “Veja O império vulnerável”, agora, nesta 

publicação temos “Veja Guerra ao terror”. “Guerra ao terror tem uma coloração 

vermelha e amarela de um sol nascente, assim, podemos interpretar o helicóptero 

está voando ao amanhecer, dando uma ideia de aurora, de início da guerra ao 

terror. Poderíamos ainda interpretar as cores de forma contrária, dizer-se que é o 

cair do Sol, sinalizando-se, pois, que o mundo entrava nas trevas. 

Abaixo do título, cinco enunciados pequenos são expostos lado a lado na 

forma horizontal, referentes ao título “Guerra ao terror”. No primeiro enunciado uma 

citação do então presidente americano George W. Bush: “Cada país tem uma 

decisão a tomar. Ou está do nosso lado ou do lado dos terroristas”, reforçando a 

dicotomia já anunciada na edição anterior de Veja. No segundo enunciado, “As 

ações de Osama Bin Laden foram descritas em livros e artigos. Mas a CIA não agiu”, 

ou seja, o problema do império vulnerável foi excesso de confiança, porque eles 
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tinham conhecimento de tais terroristas, haviam informações registradas em livros e 

artigos, conheciam Bin Laden, já conheciam até as ideias de atentados terroristas 

nos Estados Unidos, mas o tal ataque foi tomado por improvável e por isso não teria 

havido prevenção. Constatamos assim a polifonia, com sua multiplicidade de 

sentidos, bem como os conceitos pré-construídos, além da estratégia de atualização 

da memória, contrastando-se aos enunciados da edição anterior. 

O terceiro enunciado “A rede de apoio ao terrorismo islâmico se estende por 

dezenas de países”. Novamente a ideia de geografia do terrorismo, onde podemos 

destacar a analise do enquadramento. Primeiro o terrorismo é cultural, é islâmico. E, 

segundo, ele é novamente trazido a uma geografia, tem sedes, pontos em vários 

países, certamente países do Oriente. Imediatamente, quando se lê por dezenas de 

países, que nem ao menos tem um ponto final, se emenda na leitura “O 

Afeganistão...”, então é claro que está indo ao particular de um enunciado geral. “O 

Afeganistão, que já derrotou ingleses e russos, é um país arrasado. Fora terroristas, 

lá não existem alvos a destruir”. Assim, o Afeganistão é um dos pontos onde vai 

haver guerra e que não há sequer monumentos simbólicos para destruir, apenas os 

próprios terroristas. Ao mesmo tempo, esse enunciado tende a amenizar a ideia de 

guerra, dizendo que não vai se destruir nenhum patrimônio cultural, nenhum 

monumento da humanidade, só se vai matar os terroristas, quase que preparando o 

terreno, dizendo ao leitor da Veja que ele pode ficar tranquilo que nenhum 

monumento da humanidade vai ser atingido, só terroristas, serem humanos sim, mas 

criminosos assassinos, como se isso fosse pouco; como se isso não fosse pagar na 

mesma moeda, revidar. Afinal, não houve momento algum na História onde uma 

nação poderosa não revidou a um ataque.  

O quinto e último enunciado, “Os EUA restringem garantias individuais e 

aceitam guerra suja na espionagem para combater o terror”, fecha as ideias 

apresentadas nos quatro anteriores. Nós temos “Guerra ao terror” gigantesco, com a 

imagem poderosa de um helicóptero de guerra, temos o então presidente americano 

criando uma escolha, o lado bom e o lado ruim, dicotomia nós e eles, civilização ou 

terror. Em seguida a identificação do primeiro alvo inimigo, Osama Bin Laden. Mas 

ele não está sozinho, existe uma rede de apoio a ele que se estende em diversos 

países. Depois, na visão americana, o Afeganistão é um desses países que apoia o 

Bin Laden, portanto é um alvo imediato. Finalmente, para lidar com esses terroristas, 

fundamentalistas islâmicos, capazes de matar milhões de pessoas por terrorismo, 
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então há que se restringir os direitos civis. Ou seja, os Estados Unidos, que a Veja 

representa (em editorial da outra edição, a ser analisada posteriormente76) como 

campeão da justiça, da democracia, das liberdades individuais, características 

prezadas por VEJA e que, em sua leitura, tanto incomodavam algumas sociedades 

islâmicas , dizem que são obrigados a abrir mão dos seus valores mais caros para 

destruir o terrorismo.   

 

3.2.4 Época edição 

 

  

A revista Época77, datada de 24 de setembro de 2001, traz tomando toda a 

capa, a foto de rosto de George W. Bush olhando o infinito, como homem de poder. 

É o homem que vislumbra o futuro, cabeça erguida. Embaixo, no pé da página, e 

ocupando toda a linha horizontal da revista, o título “A caminho da guerra” e por trás 

e em torno da cabeça do presidente, soldados uniformizados descem cordas, bem 

pequenos, como pano de fundo que remete à guerra.  

A capa é toda branca, o que realça a produção da descida dos soldados. Em 

cima, na parte superior direita da revista, uma tarja preta, com letras em caixa alta, o 

enunciado “exclusivo” em amarelo, seguido dos enunciados “Correspondente de 

guerra conta quem é Bin Laden” e “Departamento de Estado dos EUA fala à Época”, 

expostos lado a lado. A época anuncia detalhes do inimigo e a preparação para a 

guerra. Novamente, os conceitos pré-construídos compartilhados no senso comum 
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não aparecem de maneira clara para o leitor, bem como o conceito de 

enquadramento, ressaltando a preferência de um em oposição a outro.  

 

3.2.5 Veja edição 1720 

 

 

 

A terceira publicação da revista Veja78 sobre o 11 de setembro, veiculada 

em 3 de outubro de 2001, é muito parecida com a edição anterior, quase uma 

continuação na maneira de diagramar nas cores. Só que, ao invés de um helicóptero 

de guerra, traz como fundo a bandeira americana tremula sob chamas, ou seja, a 

bandeira americana está sendo incendiada. Com o título, “O vírus anti-EUA” e o 

subtítulo “A demagogia que transformou a vítima em culpada”, novamente a Veja 

estabelece um lugar para ela e para o leitor, o lado dos Estados Unidos. Todas as 

críticas às ações imperialistas americanas devem ser descartadas, trata-se de uma 

demagogia segundo Veja, é uma espécie de vírus, uma coisa que não tem 

explicação, é uma coisa da natureza, as pessoas simplesmente tem inveja, ódio dos 

Estados Unidos e os culpam pelo acontecimento. Veja sai em defesa dos Estados 

Unidos. Novamente vem à tona a questão da análise do discurso, na construção do 

mesmo e no foco que é dado à mensagem transmitida. 

No mesmo formato da edição anterior, com pequenas chamadas na parte de 

baixo, lado a lado, vem escrito “A ofensiva diplomática que pode impedir a guerra”, 

ou seja, os Estados Unidos estão fazendo uma ofensiva diplomática para impedir a 

guerra, eles não querem a guerra. Ela só ocorrerá se for inevitável. O primeiro ponto, 
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os Estados Unidos continuam democráticos, ao contrário da capa anterior que falava 

em guerra suja, agora os Estados Unidos querem diplomaticamente evitar a guerra. 

Ao lado, “Comandos Ingleses e americanos já vasculham montanhas no 

Afeganistão”, ou seja, os Estados Unidos não estão isolados, os ingleses já 

assumiram claramente uma posição ao seu lado. 

“A rede de televisão CNN dá uma banho nas concorrentes cobrindo o 

conflito com mais de mil profissionais”, este enunciado vem afirmar a cobertura 

jornalística da Veja, por extrair da CNN a maior parte das informações veiculadas em 

suas publicações. Este enunciado relaciona-se diretamente com o poder da 

imprensa e reflete a suposta credibilidade do veículo, no caso citado, tanto da CNN 

quanto da Veja. 

Com o quarto enunciado “A terceira onda do terror: como seria um ataque 

com armas químicas e biológicas” Veja antecipa o próximo passo do terrorismo. A 

Veja questiona com esse enunciado a que ponto pode chegar o terror se não 

tomarmos medidas agora. E a resposta já está dada pela própria revista: a uma 

terceira onda, com ataques químicos e biológicos. Outra vez os pré-construídos. E 

por último, a figura do assassino dizendo “Osama Bin Laden tem sucessor, um 

médico egípcio que pode ser ainda mais poderoso do que o chefe”. Pode-se 

depreender daí que não basta dar cabo de Osama Bin Laden, trata-se de uma rede 

de terrorismo que tem que ser destruída completamente. Essas são as operações 

enunciativas da capa da veja que nos remetem outra à agenda setting. 

Primeiro, Veja ilumina alguns pontos que explicam o sentimento americano. 

São características próprias, perfis morais e psicológicos, a exemplo da inveja e 

demagogia de quem fala mal da cultura norte-americana. Por outro lado, a Veja 

oculta as mazelas de anos de imperialismo, de agressão e exploração do terceiro 

mundo, de apoio à belicosa política de Israel contra o povo palestino, o interesse 

econômico no petróleo. O reducionismo da Veja é consciente e ideológico, visando 

alinhar o leitor com a posição americana. Normalmente, há um exercício de poder 

quando a Veja agenda a guerra como inevitável, a antecipa, apesar dos esforços 

diplomáticos dos Estados Unidos. 
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3.2.6 Época edição 

 

 

A capa da Época79, datada de 1° de outubro de 2001, traz em vermelho 

Osama Bin Laden como alvo na mira de uma arma. Ele tem olhar desafiador, 

também um olhar poderoso, assim como a capa anterior da revista que trazia o 

então presidente George W. Bush olhando para o infinito. À esquerda, a bandeira 

americana e, à direita, a bandeira do Brasil, organizando a mira da arma. No pé da 

página o título, da mesma forma como é apresentado nas capas anteriores, 

ocupando lado a lado a horizontal da página o título “O jogo do Brasil na Guerra” e o 

subtítulo “O planalto torce por uma ação militar rápida e localizada”. 

Nesta capa, Época proclama Osama Bin Laden como inimigo a ser 

eliminado, ele está na mira e deve ser destruído, ele é o terror. Diz também que isso 

tem a ver com o Brasil, mas deixa claro que o Brasil não participa diretamente, ele 

apenas torce para que tudo dê certo. O alinhamento do Brasil com a bandeira 

americana mostra um apoio moral, tudo o que o Brasil faz é torcer, pois sendo 

inevitável uma ação militar, que ela seja rápida. Também a Época agenda a guerra 

como inevitável e nos alinha, sem crítica, ao lado dos Estados Unidos. 

Podemos observar nesta capa, diversos pontos estudados anteriormente, 

como por exemplo a analise de conteúdo, que repousa no postulado da imediatez do 

sentido, negligenciando o nível discursivo como tal, bem como os conceitos de 

ideologia, no que diz respeito a orientar comportamentos coletivos em relação à 

ordem pública, e poder, na capacidade de administrar o controle, de realizar feitos 

de determinação ou realidade socialmente reconhecidos.  
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3.2.7 Veja edição 1721 

 

 

Na edição anterior Veja havia citado o absurdo das pessoas atacarem os 

Estados Unidos como uma demagogia das pessoas invejosas dos padrões 

americanos, da justiça, da liberdade americana. Aliás, é o tema dela de três 

números, ela deixa bem claro que o ataque sofrido pelos EUA foi uma tentativa de 

golpear o padrão americano de justiça, de liberdade, democracia e economia de 

mercado. Depois, com destaque, afirma considerar um absurdo algumas pessoas 

tentarem interpretar o que ocorreu em 11/09/2001 como um ato de revolta diante da 

política externa norte-americana. Agora, a capa de 10 de outubro de 2001 traz uma 

mulher usando uma burca, no Afeganistão. Mostra-se a opressão contra a mulher. 

Uma foto de bastante realismo e objetividade, para mostrar a opressão. Sob o 

postulado da imediatez do sentido, negligenciando o nível discursivo como tal, 

novamente entramos no campo da análise de conteúdo. Em cima e ao lado uma 

tarja preta com escrito em branco “Fundamentalismo”. Embaixo, o título “Fé cega e 

mortal”, uma referência clara ao fundamentalismo islâmico, seguido do enunciado: 

“O cerco aos homens das cavernas do Afeganistão”. O termo homens das cavernas 

é também um vocábulo que remete ao atraso. Outra vez estamos diante da análise 

do discurso, com seus conceitos pré-construídos. Depois, o enunciado “Osama Bin 

Laden tem células em mais de 40 países”, mostrando, novamente, que a guerra não 

é apenas ao Afeganistão, é um conflito de civilizações, Ocidente contra Oriente, que 

protegeria o terrorismo. “Os fundamentalistas querem dominar o mundo em nome de 
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Alá”, este enunciado mostra que o Ocidente está ameaçado. É a guerra decorrente 

do choque de civilizações. Note-se que a denúncia da rotina de submissão e a 

tortura da mulher em certos países islâmicos - mostrando que tal não se dá apenas 

no Afeganistão, mas o próprio islamismo afrontaria os direitos humanos e os direitos 

da mulher - objetiva conquistar, principalmente, a mulher de classe média, leitora da 

Veja. São abordadas assim as relações de poder, tanto dos Estados Unidos, quanto 

dos homens afegãos sob as mulheres de seu país, isso sem falar no sentido dado 

ao discurso em sua construção, repleta de ideologia. 

Veja enxerga como seu leitor, com isso, uma pessoa identificada aos valores 

americanos, identificada aos valores de mercado e que relaciona modernidade, 

mercado e democracia. A mulher de classe média, em certos padrões de vida 

brasileira já assumiu certa igualdade em relação aos homens. É claro que essa 

igualdade ainda precisa ser ampliada e conquistada, mas a mulher brasileira já teria 

avançado m relação ao homem, conquistando mais direitos e status, o que não 

aconteceu no Afeganistão. Veja deixa isso bem claro com a foto de capa. Para Veja, 

a dominação do mundo pelos fundamentalistas significa um retrocesso. O choque 

Oriente x Ocidente traduz-se em modernidade x atraso. 

Essa multiplicidade de sentidos que se alteram na construção dos 

enunciados, é o que Bakthin chama de polifonia, como já tratamos antes. 

 

3.2.8 Época edição 
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A publicação de Época80, datada de 8 de outubro de 2001, traz na capa a 

foto de um brasileiro que mora há 15 anos nos Estados Unidos que se engajou 

como fuzileiro naval americano. Ao lado dele, em amarelo, o título “Guerra do bem 

contra o mal” aparece entre aspas, mostrando as razões que fizeram com que ele se 

engajasse na guerra. O subtítulo é escrito em branco, à direita do pé de página: 

“Num navio a caminho da luta no Afeganistão, um marinheiro das Forças Armadas 

americanas escreve aos pais”. A legenda da foto é veiculada acima do subtítulo e 

descreve: “Filipe Fortes, de 22 anos, há 15 nos Estados Unidos”. À esquerda um 

pedaço da carta que teria escrito ao pai, com selo United States Navy, que é o selo 

da Força Naval Americana, datada de 12 de setembro de 2001. O conteúdo: 

 

Oi Pai, aqui é o seu marujo!!!... 
...ontem no meu pelotão recebemos um chamado de alerta e, 
amanhã estaremos levantando velas para o mar das ARÁBIAS... 
... mantenha a calma que tudo vai dar certo, pois nesta guerra do 
BEM contra o MAL sei que venceremos... 

 

A revista semantiza a guerra como embate do bem contra o mal. Novamente 

os pré-construídos compartilhados no senso comum. A partir de um brasileiro, 

somos nós, nossa identidade com os americanos. Amplia-se o significado da guerra. 

É o Ocidente que está indo em guerra contra o Oriente. 

Observamos nesta capa a multiplicidades de sentidos, ou seja, a polifonia, o 

conceito de enquadramento, a análise de conteúdo, análise de discurso, além de 

referências a ideologia e ao poder. 

 

3.2.9 Veja edição 1722 
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Na edição de Veja81 de 17 de outubro de 2001 a capa é Bin Laden 

segurando um microfone, discursando, e a legenda diz: “Bin Laden na TV: feliz com 

o medo dos americanos”. Em outras palavras, Veja quer dizer que ele se diverte ao 

levar o terror para as pessoas. 

Em Veja “O profeta do terror”, novamente há uma ligação do nome da 

revista, da marca Veja com título. Bin Laden é anunciado, assim, como o profeta do 

terror. Ele ocupa o lado esquerdo da capa, a capa é escura, o nome da revista e o 

título em vermelho e novamente, os pequenos enunciados na horizontal, lado a lado, 

no pé da página, num crescente que pode ser lido da esquerda para a direita. 

O primeiro enunciado é “Bin Laden promete novos ataques aos EUA. E 

ganha status de herói entre os mulçumanos”. A exemplo de outras capas já 

analisadas, os terroristas já estão atacando, seja na Veja ou na Época. Na Veja 

principalmente, eles já estão atacando com armas químicas e agora eles já estão de 

novo nos Estados Unidos, ou seja, a guerra é realmente necessária, até porque, Bin 

Laden é um novo herói entre os muçulmanos. Ao lado “O novo pavor dos 

americanos: atentados com armas biológicas”, reforçando o enunciado da capa 

anterior. Novamente, eles vão atacar os Estados Unidos e agora com armas 

biológicas, vão estar melhor tecnicamente, mais perigosos. 

Em seguida lê-se “Mulá Omar, líder supremo do Talibã, é louco varrido, 

segundo seu ex-médico”, ou seja, na capa da revista, o talibã que está protegendo 

Osama Bin Laden e que vai ser atacado pelos Estados Unidos é descrito como 

insano pelo próprio médico. Quem é esse médico não interessa, ele é uma palavra 

autorizada, um médico, uma autoridade da medicina, dizendo que Mulá Omar é 

louco. O que nos chama atenção é a expressão popular “louco varrido”, não se trata 

de alguém desequilibrado, é louco varrido, o pior tipo de louco. Usa-se um termo 

popular para dar dimensão da profundidade da loucura deste homem, do devaneio 

dele. O termo louco varrido remete ao popular, ao insano completo. A necessidade 

da guerra é reafirmada pelo perfil psicológico. 

No último enunciado, “Por que os países islâmicos não conseguem escapar 

da pobreza”, Veja, que acusou de demagogia aqueles que creditavam o terrorismo 

aos próprios americanos, faz a mesma operação enunciativa. Creditava-se aos 

países islâmicos a razão de sua própria pobreza. Eles são atrasados e medievais 
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por suas características próprias e não por causa de uma história de exploração. É 

novamente a defesa do imperialismo americano como o mesmo jogo enunciativo 

que ela atacou anteriormente. Ela atacou aqueles que faziam uma inversão 

demagógica, acusavam os Estados unidos por ter sido vítima do terrorismo, agora 

ele acusa os países islâmicos pelo próprio atraso e pela sua pobreza. Novamente, 

usam-se características morais e psicológicas para ocultar a história política. 

Em todos estes enunciados, podemos analisar os pontos descritos nos 

capítulos anteriores, tais como polifonia, mito, análise do discurso, análise de 

conteúdo, enquadramento, ideologia e poder. Isto sem falar em determinada 

abordagem (unilateral) da história e sua historiografia, reafirmando dada memória. 

 

3.2.10 Época edição 

 

 

  

Esta edição de Época82, datada de 15 de outubro de 2001, pressupõe um 

saber compartilhado pelo leitor. Ela reproduz na capa um quadro do famoso pintor 

norueguês Edvard Munch (1863-1944) chamado O Grito. Esse quadro é famoso 

mundialmente por representar o máximo da opressão da humanidade. Nele, vê-se 

uma figura humana retorcida, que está gritando apavorada, com uma peculiaridade: 

tapa os ouvidos para não mais ouvir. A capa pode ser analisada como a reprodução 

de um quadro dramático que simboliza todos os sofrimentos possíveis da 

humanidade. A figura humana na obra de Murch está numa ponte que representaria 
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a passagem da vida humana. Segundo especialistas, o quadro não diz respeito 

especificamente a guerras, mas reflete o homem atormentado, típico da 

modernidade. Então, pode se pressupor um leitor de classe média ou superior, 

concorrente com Veja. É possível observar essa capa sob o olhar da análise de 

conteúdo e também a análise do discurso, bem como refletir sobre a questão da 

memória, a partir do momento que se espera que os leitores reconheçam a obra de 

arte da capa e não apenas a enxerguem como uma representação simbólica. 

À esquerda do quadro, temos escrito um ante-título “Guerra no Afeganistão, 

novas ameaças do terror, ataque biológico...”, ou seja, sequencia de horrores, todos 

eles de pavor, de terror: guerra no Afeganistão, ameaças do terror, ataque biológico. 

Abaixo do ante-título lemos o título “O mundo ficou mais perigoso”. 

É uma capa interessante e que dá destaque a aspectos estéticos, mas 

reafirma uma espécie de natureza humana, ligada a atos de terror. Também a 

Época, oculta a história política para iluminar valores transcendentes. 

 

3.2.11 Veja edição 1723 

 

 

  

Na última edição de Veja83 em que o tema foi abordado como notícia de 

capa, datada de 24 de outubro de 2001, aparecem na capa quatro figuras com 

equipamentos anti-tóxicos do tipo que se usa em laboratórios de pesquisa nuclear 

ou em ambientes de alto risco de contágio. Dessas figuras, que parecem surgir da 
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névoa, vem a marca da revista, novamente, relacionada ao título “Anthrax”, seguido 

do subtítulo “o mal invisível”. Repetindo, basicamente, a mesma estratégia de 

diagramação de colocar uma série de enunciados, lado a lado, na horizontal ao pé 

da página, vemos a primeira sentença: “A guerra covarde com bactérias pode estar 

começando”. 

Veja, que vinha apoiando a guerra contra o terror, apresentando-a como 

inevitável, conflito que visava proteger a humanidade e a civilização, agora 

apresentava outro lado. Toda guerra tem dois lados. A retaliação do terror à 

resposta americana aos atentados é uma guerra representada como “covarde” pela 

revista, pelo uso de bactérias como armas, prática banida por convenções 

internacionais. Veja apresenta-se favorável à guerra, mas não a qualquer guerra, à 

guerra contra o terror. Existiria um lado para se situar na guerra e, para a Veja, este 

lado seria o apoio aos Estados Unidos, o outro lado seria o dos ataques terroristas 

islâmicos. Aos olhos da Veja, não seria uma covardia os Estados Unidos invadirem 

com bombas e aviões um país rural por causa de radicais terroristas. Matar 

inocentes, neste caso, não seria uma “guerra covarde”, assim como destruir as 

poucas plantações com que esse povo vive. Na visão da Veja, tal qual do Direito 

Internacional, usar bactérias para ataque seria uma covardia. Nas guerras existem 

regras, e o Talibã as desconhece ou finge desconhecer. Pode-se pensar que não há 

guerra que não seja covarde e considerar que a desproporção de forças é uma 

retaliação. Porém a Veja deixa bem claro, a guerra da qual os terroristas fazem uso 

é uma “guerra covarde”. Se opusermos ao adjetivo “império” com que os Estados 

Unidos são designados, vemos que há a oposição de fortes x covardes. 

No enunciado “Detector de metais na Praça São Pedro, metralhadores na 

Torre Eiffel e mísseis para proteger usinas nucleares na Europa” a Veja geografiza o 

mundo civilizado que se prepara para ser alvo do terror. Questiona-se quais são os 

lugares em que o terror pode atacar? Os patrimônios da humanidade, patrimônios 

do Ocidente, lugares do Ocidente? Praça São Pedro, no Vaticano, por causa do 

Papa? A Torre Eiffel, em Paris, por causa do simbolismo que possui na Europa, 

assim como as usinas nucleares na Europa? Ao lado “Terror nos correios transforma 

a economia e o estilo de vida nos Estados Unidos”. É claro que a Veja está 

pressupondo que o leitor seja um leitor informado, que está acompanhando os 

ataques terroristas feitos por Anthrax via correio nos Estados Unidos, ataques que 
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causaram mortes neste país. Existe um saber compartilhado. Novamente a análise 

do discurso e análise de conteúdo emergem nestes enunciados. 

No último enunciado “A tensão entre israelenses e palestinos abre outro 

front na guerra”, observa-se que a guerra entre israelenses e palestinos virou um 

capítulo na guerra americana contra o terrorismo. (A tensão vem, no mínimo, do 

tempo da criação do Estado de Israel, mas pode-se propor genealogia bem mais 

antiga.) Ou seja, a Veja, de forma superficial, retrata um conflito de anos e o coloca 

como um capítulo da guerra dos Estados Unidos em relação aos ataques terroristas. 

Vale dizer que para está claro para analistas de todas as tendências que a “Questão 

Palestina” e a existência do Estado de Israel estão intimamente ligadas ao 

fundamentalismo terrorista islâmico, alimentando-o, embora tal fundamentalismo 

tenha surgido antes, em oposição à modernidade. E, novamente, essa redução 

coloca o Ocidente contra o Oriente. E trás Israel para o campo Ocidental. Aparece 

aqui, claramente, conceito de enquadramento. 

 

3.2.12 Época edição 

 

 

 

A última revista Época84 a ter sua capa analisada data de 22 de outubro de 

2001. A capa tem o fundo todo negro, um ante-título em vermelho “Exclusivo” 

seguido do título “Terror”, escrito em branco. A foto de capa é uma foto pequena de 

computadores, celulares e muitos fios, e abaixo dela, um outro título “A conexão 

brasileira”. Em cinza, se misturando com a cor negra do fundo o texto “Segredo de 

Estado em Brasília, o terror islâmico mantém bases logísticas no país. Abriga 
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foragidos, falsifica documentos e operou centrais telefônicas antes de 11 de 

setembro”. Seguido da chamada escrita em branco “Reportagem completa na pág. 

34”. É uma primeira parte, mostrando que a Época investe na ideia de que o terror 

está dentro, ao nosso lado, está mais próximo do que se imagina. Há um 

agendamento: devemos combater o terror como um ato inevitável e necessário, pois 

ele está próximo de nós. Está explicita, então, a agenda setting. 

 

3.3 CARTAS DO LEITOR E CARTAS DO EDITOR 

 

Nesta fase do trabalho, analisaremos as cartas ao leitor da revista Veja e 

também as cartas do editor, publicadas na revista Época. O recorte também de dá 

nas 12 edições cujo o 11 de setembro e suas repercussões foram abordados nas 

capas das duas revistas, respeitando a sequencia das edições, assim como 

descritas anteriormente. 

 

3.3.1 Veja edição 1718 

 

 

A carta ao leitor apresentada na primeira publicação da revista Veja após o 

atentado de 11 de setembro de 2001 foi publicada na página 9 da revista datada de 

19 de setembro de 2001. Nesta primeira carta, observamos duas fotografias com o 

mesmo gesto. Maior, em preto e branco, na base da carta, uma foto histórica e 

marcante na cultura americana, ocorrida na Segunda Guerra Mundial, quando 

soldados hasteiam a bandeira americana depois de tomar Iwo Jima, em 1945, como 

significado da vitória. Ao lado, no detalhe, a foto da cena que se repetia sobre os 

escombros do World Trade Center, desta vez com bombeiros. Podemos perceber aí 
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as estratégias de atualização da memória utilizada pelos meios de comunicação, 

conforme destaca Marialva Barbosa85. 

A foto de representação do ato na Segunda Guerra Mundial vem como pano 

de fundo para a carta ao leitor. Do lado direito da página, em tamanho pequeno, a 

foto dos bombeiros com a legenda do lado esquerdo “Os fuzileiros cravam a 

bandeira americana depois de tomar Iwo Jima, em 1945, e os bombeiros (no 

detalhe) repetem o gesto simbólico em Nova York”, remetendo à ideia de heroísmo 

de uma nação. Assim, a mídia se utiliza de informações históricas para reavivar a 

memória coletiva e contar de forma mais viva o presente. 

Seja lembrado que a vitória na Segunda Guerra confirma os Estados Unidos 

como maior potencia mundial. O gesto acima mencionado, evocando-se a batalha 

de Iwo Jima, visa proclamar, em tempos de crise e temor, os valores da nação 

americana, do poder americano, da nação mais poderosa do mundo, país que se 

acostumou a apresentar-se como heróico e vitorioso (mesmo após o fracasso no 

Sudoeste Asiático, derrota consumada nos anos 1970). Ou seja, a própria memória 

se espetaculariza e se torna objeto da sociedade de consumo. 

O título da carta é “O que incomoda o terror”, mas a Veja não dispõe essa 

pergunta de forma interrogativa, ela oferece ao leitor a ideia de que ela, a revista, 

possui as razões verdadeiras parra o ato terrorista; ela não está questionando. Na 

repartição de poder do enunciado da Veja, ela sempre se coloca como a que tem o 

poder de dizer a verdade, o poder didático de esclarecer as pessoas sobre a 

(pretensa) verdade. 

Na observação do texto da carta, devemos destacar as análises do discurso 

e de enquadramento, além das questões que dizem respeito à ideologia e ao poder. 

 Na técnica da pirâmide invertida, aplicada no jornalismo, o primeiro 

parágrafo é o mais importante. O primeiro parágrafo começa com o período “O 

verdadeiro alvo visado pelos terroristas que atacaram Nova York e Washington na 

semana passada não foram as torres gêmeas do Sul de Manhattan nem o edifício 

do Pentágono.” Veja quer dizer com isso que os alvos não tinham importância 

apenas pela sua presença física. Então, ele começa com uma negativa relativizando 

o alvo dos terroristas, não foram apenas as Torres Gêmeas, não foi o Pentágono. 

Ou seja, não foram os edifícios, não foram as estruturas físicas e sim as estruturas 
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simbólicas, o que elas representavam e representam. É o que Veja vai dizer no 

período seguinte. “O atentado foi cometido contra um sistema social e econômico 

que, mesmo longe da perfeição, é o mais justo e livre que a humanidade conseguiu 

fazer funcionar ininterruptamente até os dias de hoje.” Com isso, Veja apresenta 

claramente os Estados Unidos como um lugar justo e livre. No uso da oração 

intercalada restritiva, ela diz, está longe da perfeição, mas afinal de contas nada é 

perfeito, pode pensar o leitor comum de Veja. Todavia, para Veja, os Estados 

Unidos são o ponto máximo que a humanidade conseguiu chegar até hoje em 

termos societários. Enfim, Veja está preparando seu leitor para a ideia do choque de 

civilizações. 

“Não foi o ataque de Davi contra Golias. Nem um grito dos excluídos do 

Terceiro Mundo que, de modo trágico mais efetivo, se fez ouvir no império. Foi uma 

agressão perpetrada contra os mais caros e frágeis valores ocidentais: a democracia 

e a economia de mercado.” Ao evocar diretamente liberdade e justiça, Veja define: 

não é o pequeno contra o poderoso, não é o excluído contra o explorador. Ou seja, 

Veja ao mesmo tempo iguala capitalismo e democracia, iguala mercado e liberdade 

e justiça. Democracia evoca, diretamente, liberdade e justiça, e Veja acrescenta 

economia de mercado. O terrorismo não foi um ato de oprimido contra opressor, foi 

um ato de pessoas que estão incomodadas, como aponta a revista, com o mercado, 

com a liberdade, com a justiça e com a democracia. 

E lê-se no parágrafo seguinte: “O que realmente incomoda a ponto da 

exasperação os fundamentalistas, apontados como principais suspeitos de autoria 

dos atentados, não é só a arrogância americana ou seu apoio ao Estado de Israel. O 

que os radicais não toleram, mais do que tudo, é a modernidade”. Isto é, como 

estratégia enunciativa, Veja nega todos os argumentos dados como exlicação de 

reação aos ataques. Num primeiro plano, de um povo oprimido. Posteriormente, 

contra a política externa americana, imperialista, de apoio a Israel. 

A ligação entre fundamentalismo e reação à modernidade é um ponto aceito 

em inúmeras análises acadêmicas, mas Veja não aceita que as manifestações 

ocorridas venham de fatores vivenciados historicamente - desequilíbrio de poder do 

mundo; apoio ostensivo dos Estados Unidos ao Estado de Israel; guerra contra os 

estados Árabes; agressões dos Estados Unidos ao povo palestino e aos países 

árabes, etc. O desequilíbrio estaria presente não só nas relações de poder, mas 

também de capital, de riqueza do mundo americano em relação ao terceiro mundo. 
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Neste aspecto, os islâmicos são integrantes do terceiro mundo, são excluídos. 

Todavia, Veja diz é que não há racionalidade neste ataque. Não são problemas 

próprios do desequilíbrio de poder da ordem mundial. Seria uma reação irracional ao 

progresso, à modernidade, à democracia, que a economia de mercado produz. Para 

justificar tal posicionamento, Veja frisa que não é o visível, não é o imediato; a 

destruição que se vê não era bem o alvo, teria uma significação simbólica maior; o 

sistema social americano. Nos enunciados seguintes, o periódico em foco continua o 

jogo semântico de negação, onde pode-se observar o exercício de poder iluminar e 

ocultar, a agenda setting. 

“É a existência de uma sociedade onde os justos podem viver sem ser 

incomodados e os pobres tem possibilidades reais de atingir a prosperidade com o 

fruto de seu trabalho.” Essa é a primeira vez que Veja não nega para depois afirmar, 

ela afirma direto. Assim, Veja assume o mito de mobilidade social da sociedade 

americana. Todos tem oportunidades iguais e se alguns são pobres é porque não se 

esforçam o suficiente ou não tiveram sorte. E justifica “Esse é o verdadeiro anátema 

dos terroristas que atacaram os Estados Unidos.” Esse é um vocábulo que evoca 

um termo religioso. Um dos sentidos de anátema é o de uma condenação religiosa. 

“Eles são enviados da morte, da elite teocrática, medieval, tirânica que exerce o 

poder absoluto em seus feudos. Para eles, a democracia é satânica. Por isso deve 

ser combatida e destruída.” 

Veja propõe uma interpretação do  episódio ao leitor. Nesta interpretação 

estariam explícitos os valores do senso comum da sociedade brasileira. Vale dizer 

que nossa sociedade tem como modelo os Estados Unidos em termos de 

democracia, justiça, liberdade, igualdade e oportunidade, como uma conquista da 

humanidade. Veja vê esses valores assim, mas por outro lado, os problemas da 

ordem social são apagados pela revista. Propõem, em seguida, entender o atentado 

terrorista como um choque entre o atraso e o moderno, entre o medieval e o tirânico, 

o dogmático e a democracia, a igualdade de oportunidades, a justiça, a liberdade ao 

chique de civilizações; uma civilização atrasada e medieval e uma civilização 

moderna e justa. É assim que Veja propõe a leitura do atentado aos seus leitores, ao 

mesmo tempo em que assume uma posição de sujeito, uma posição de identidade 

com os Estados Unidos, propõe ao leitor um lugar. Aqueles que prezam a 

democracia, prezam a justiça, prezam a liberdade e o mercado, estão do lado dos 

Estados Unidos. Somos “nós contra eles”. Ou seja, na repartição de poder, Veja 
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assume posição de sujeito e destina ao seu leitor um lugar ao lado dela. Veja 

assume ter a “verdade” e oferece ao leitor um lugar de identidade, do lado da 

democracia, da justiça, em favor dos americanos. 

 

3.3.2 Época edição 

 

 

 

A carta do editor da revista Época, datada de 17 de setembro de 2001, que 

se assemelha à “carta ao leitor” da revista Veja, está na página 9. Nela, podemos 

observar a mesma estratégia de referenciação da foto de Iwo Jima com a foto dos 

bombeiros no World Trade Center. A legenda “Em fevereiro de 1945 o fotógrafo Joe 

Rosenthal produziu a cena à esquerda na Ilha de Iwo Jima, no teatro da guerra do 

Pacífico. A controvertida foto virou símbolo do heroísmo americano. Na terça-feira 

passada, 56 anos depois, a trágica semelhança: bombeiros pareciam repetir a cena 

coreografada, desta vez sob os escombros de uma tragédia.” Esta legenda da 
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Época ensina o leitor, não pressupõe que ele compartilha esse conhecimento; 

ensina que esse é um símbolo de heroísmo americano para depois dizer o que seria 

interessante. Novamente, podemos destacar que a mídia se utiliza de informações 

históricas para reavivar a memória coletiva e narrar de forma mais vivaz o presente. 

Na carta do editor, Época remete a sua auto referenciação. O título é 

“Jornalismo e emoção”. O texto, “A face crispada, acompanhavam os 

acontecimentos na manha da terça-feira 11 diante dos monitores de TV da redação 

vem desmentir a tese de jornalista gosta de notícia ruim. Tristes, as catástrofes 

mexem com o metabolismo dos profissionais de comunicação. Eles sabem das 

oportunidades criadas por situações como essa para prestar um serviço competente 

a leitores, ouvintes e telespectadores.”, caracteriza um parágrafo inteiro dedicado a 

evitar uma leitura de imprensa sensacionalista. Época mostra uma preocupação com 

a ideia de espetacularização da tragédia americana, e diz que os jornalistas primeiro 

são humanos, ficam, como todos, estarrecidos, mas logo, profissionalmente, se 

propuseram a fazer um serviço competente para leitores, ouvintes e 

telespectadores. 

Os dois parágrafos a seguintes continuam a explorar esta ideia, mostram 

que não se pretende trabalhar com a espetacularização da tragédia. Ao contrário, 

apresenta-se uma preocupação com o máximo de distância e objetividade. No 

entanto, o fato é espetacular e choca sensibilidades, tendo a dimensão do 

espetáculo, porque foi, por assim dizer, espetacular. 

Época apresenta uma estratégia discursiva na carta do editor: falar dela 

mesma, aproveitando-se para justificar a realização da edição especial de 25 mil 

exemplares sobre o acontecido, apenas disponibilizada em bancas de jornal. A 

revista destaca a publicação extra como uma forma de atender seu leitor sedento de 

informações sobre o ocorrido e frisa, para aqueles que não tiveram a oportunidade 

de ler o exemplar, que repetirá nesta edição o conteúdo que foi divulgado na edição 

especial, bem como novas informações já apuradas. Assim, se protege de 

acusações. Justifica ainda o não envio para assinantes na perda da agilidade; já que 

não daria tempo de chegar a todos.  

Assim, Época apresenta uma estratégia discursiva onde ela fala dela 

mesma. Mostra a dimensão do fato, se defende de qualquer espetacularização e 

ainda diz que pretende trabalhar de maneira objetiva e imparcial apontando os 
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fatores para que o próprio leitor possa investigar sozinho. O editorial tem uma função 

educativa e didática também. 

 

3.3.3 Veja edição 1719 

 

 

 

A próxima carta ao leitor da Veja está publicada na página 31 e é datada de 

26 de setembro de 2001. Nesta carta ao leitor, Veja faz o que Época fez na edição 

anterior, faz uma auto referenciação, trabalha com uma publitização de sua própria 

capacidade. Oferece a mensagem de que nunca vendeu tanto e que só se pode ter 

obtido tal sucesso porque o fato é espetacular e também pela própria credibilidade 

da revista Veja. 

“A edição especial encontrou o leitor incrédulo, perplexo diante da 

enormidade da catástrofe e dos enigmas que ela lançou. Veja se orgulha de ter 

cumprido seu papel de informar com exatidão e analisar em profundidade e sem 

rodeios as reais dimensões da tragédia que mudou o curso da história mundial.” 

Esse é o período mais importante da referida carta. Veja está dizendo que a análise 

dela é a análise da verdade, uma defesa de operações enunciativas pautadas pela 

distinção civilização islâmica oriental X ocidente livre, justo, democrático. 
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3.3.4 Época edição 

 

 

 

A carta do editor de Época, de 24 de setembro de 2001, está na página 19. 

Nela aparecem, novamente, duas fotos na parte superior que antecedem o título; 

uma do famoso programa de entrevista americano com o jornalista David Letterman, 

à esquerda, e outra, à direita, de um homem com uma câmera digital. Abaixo da foto 

da direita a legenda: [dois pontos] “Pepe Escobar viaja para cobrir a guerra com um 

espírito diferente do de Dan Rather (à esquerda, na foto ao lado) e David 

Letterman”. Pressupõe-se, aqui, que os leitores da mencionada revista conheçam a 

famosa entrevista de Dan Rather, âncora de uma televisão americana, em que ele 

pedia vingança, pedia que a espada americana matasse o Islã. E Época finaliza: 

“nosso correspondente viaja com um espírito diferente, não de vingança, mas de 

conhecimento”. Ou seja, novamente a Época faz publicidade do seu interesse na 

objetividade jornalística. 
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Dando sequencia à análise, lemos o título “Guerra e Profissionalismo”, 

seguido de um primeiro parágrafo interessante: 

 

Dan Rather é o âncora em atividade mais conhecido da televisão 
americana. David Letterman comanda um dos programas de 
entrevista de grande audiência, transmitido para vários países. Um 
encontro entre os dois seria marcante. A entrevista de Dan Rather 
feita por Letterman, na noite de segunda-feira passada, foi mesmo 
um importante acontecimento. Não pelo que contribuiu para o 
telespectador entender melhor a razão dos injustificáveis vôos 
suicidas da semana anterior. Mas por causa do show de 
manequeísmo dado por Rather e Leterman. Entre soluções e 
lágrimas, foram ao ar críticas à suposta inveja árabe ao padrão de 
vida americano, versos patrióticos e profissões de fé na América, na 
prática, alistaram-se numa cruzada. 

 

Esse primeiro parágrafo mostra Época criticando justamente os valores 

proclamados pela Veja, e, de certa forma, pela própria edição anterior da Época, o 

espírito do “nós contra eles”. Época critica, portanto, uma generalização, que 

apresenta, em clave positiva, o patriotismo norte-americano e, em clave negativa, os 

árabes ou o Islã, mesmo que tal associação entre etnia e credo seja errônea. Uma 

interpretação aliás, consolidada pela Veja no seu primeiro número sobre o atentado. 

E segue o texto de Época: 

 

O descontrole dos dois respeitados e veteranos jornalistas mostra a 
dificuldade de manter o equilíbrio diante da emoção. Época pretende 
fazer o que Letterman e Rather não conseguiram: tratar com 
profissionalismo a guerra engatilhada pelos ataques terroristas e 
analisar os fatos com bom senso. De que maneira? Da melhor forma 
possível: a partir da reportagem de campo. 

 

No segundo parágrafo, Época dá continuação às ideias anteriores. Com 

isso, ao mesmo tempo que vai fazer propaganda de sua maneira de cobrir os 

ataques terroristas, ela aponta erros de outros meios, usando Rather e Letterman 

como exemplos. E mais do que isso também, ela pretende analisar, e diz isso, com 

bom senso. Ela se propõe um lugar dentro do mercado de concorrência.  

As revistas Veja e Época concorrem no mesmo mercado, no mesmo grupo 

de leitores, basicamente de classe média e alta. Então, neste mercado de 

concorrência, Época assume uma posição de sujeito que remete às posições de 

Veja e, segundo, assume diante do leitor a responsabilidade de ir a campo cobrir os 

fatos. Ao criticar o maniqueísmo de Rather e Letterman, pode-se dizer que Época, 
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sutilmente, alveja sua concorrente, a revista Veja. Época se enaltece por mandar 

correspondentes aos locais conflitos, apresentando-se objetiva e imparcial, enquanto 

a concorrente, Veja, trabalha com informações oriundas de agencias de notícias 

americanas. Em seguida, a revista traça um perfil deste repórter correspondente que 

vai a campo em busca das informações. Ele é um homem corajoso, experiente, que 

já esteve em diversos lugares do mundo e, principalmente, conhece esse ambiente 

cultural novo desconhecido do Ocidente. Ele conhece o Oriente. Esteve na 

Caxemira, no Paquistão, no Afeganistão, Época apresenta, pois, um jornalista globe-

trotter, um campeão da notícia. 

Como não havia provas de que Osama Bin Laden tivesse comandado o 

atentado, a revista se utiliza de uma estratégia interessante que é colocar explicita a 

fonte da acusação a Osama Bin Laden. Posteriormente, a Época apresenta uma 

entrevista sensacional, pois foi realizada com Ahmed Shah Massud, líder de uma 

facção contrária aos talibãs, que foi morto em uma emboscada do próprio terror. 

Então a carta do editor é uma mensagem interessante, crítico quanto ao 

próprio trabalho da imprensa. E, ao mesmo tempo, Época marca posição diante de 

sua concorrente maior, apresentando-se como um periódico que conduz sua 

cobertura jornalística sem abandonar a análise mais aprofundada. 

 

3.3.5 Veja edição 1720 

 

 

 

Na terceira carta ao leitor sobre o atentado de 11 de setembro, situada à 

página 31 do exemplar de 3 de outubro de 2001, Veja utiliza, novamente, a auto 

referenciação. Com o título “A permanência da notícia”, a revista justifica a 
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necessidade de continuar fornecendo informações a respeito do atentado aos seus 

leitores. O que, como já pudemos analisar anteriormente, trata-se da agenda setting. 

 

Alguns assuntos entram na vida das pessoas sem ser convidados e 
se recusam a ir embora. O atentado terrorista a Nova York e 
Washington, ocorrido em 11 de setembro, é um deles. Sua 
consequências continuam desafiando o entendimento. Três semanas 
depois da cinematográfica destruição dos alvos pelos terroristas, com 
a morte de mais de 6.000 pessoas, seus desdobramentos continuam 
se impondo aos analistas como temas de reflexão – e ao público 
leigo como assunto de interesse primordial. 

 

No parágrafo seguinte, Veja aborda o envolvimento do mundo com o 

acontecido e os efeitos traumáticos em dimensões não só política, mas da vida 

cotidiana das pessoas. Esta é a terceira edição consecutiva que o periódico faz esse 

enfoque. Depois, no terceiro parágrafo, novamente se justifica por três reportagens 

de capa seguidas destinadas ao mesmo assunto e se vangloria de, além de 

informar, tentar dar sentido aos fatos. Faz autoreferenciação e reafirma a ideia de 

guerra justa e utiliza o Vaticano para exemplificar uma posição que não seria só da 

Veja. “Uma das reportagens discute uma questão da qual quase todo mundo fugiu: a 

existência de guerras justas, de batalhas que precisam ser lutadas, um conceito que 

o próprio Vaticano reafirmou na semana passada.” 

No último parágrafo desta carta, Veja diz que esta edição irá tratar com 

profundidade a questão do antiamericanismo, afirma que este foi o uso político que 

foi feito pelos adversários dos Estados Unidos, incomodados com a dispersão do 

estilo de vida americano pelo mundo. Por fim, Veja afirma pretender mostrar como a 

manipulação demagógica de todo atentado tentou transformar os Estados Unidos de 

vítima em culpado. 

Para ilustrar esta carta ao leitor, Veja expõe as duas capas anteriores onde o 

tema foi matéria de capa com a legenda: “As capas de veja sobre o atentado: a 

serviço do leitor”. Ou seja, novamente firma a ideia de tornar de conhecimento 

público informações e discussões a cerca do assunto, sempre tendo como objetivo, 

deixar o leitor a par da situação.  
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3.3.6 Época edição 

 

 

Na terceira carta do editor, situada à pagina 19, com a data de publicação de 

1° de outubro de 2001, Época nos apresenta um formato, até agora, ainda não visto 

nos exemplares anteriores. Nesta edição, duas cartas são oferecidas ao leitor. A 

primeira carta é assinada por Marcos Dvoski, diretor geral da revista, e a segunda 

carta é assinada por Paulo Moreira leite, diretor de redação. As duas cartas 

anteriores eram assinadas por Aluízio Maranhão, diretor. 

Há uma única foto, inserida no espaço da primeira carta e abaixo dela a 

legenda “Paulo Moreira Leite em Época: travessia para ser a grande revista do 

século XXI”. Sendo assim, Época manifesta, de forma bastante explícita, seu projeto 

para o século XXI. 

As cartas são separadas por um fio traçado em vermelho. O título da 

primeira carta “Trajetória vitoriosa”, seguido do primeiro enunciado, indica ao leitor o 

posicionamento da revista diante do mercado concorrente. “Saudável, invejável, 
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nenê com apenas 40 meses de vida, ÉPOCA já é reconhecida como a segunda 

maior revista semanal do Brasil” e complementa afirmando que este não é o lugar 

que pretende alcançar: “Posto respeitável, mas nada confortável, mesmo para uma 

publicação recém nascida, se comparada à líder do segmento, com 33 anos de 

bancas.” Desta forma, Época se reporta a seu leitor, proclamando a posição de 

mercado já conseguida e apontando para além, para a liderança que almeja. 

O parágrafo seguinte apresenta o novo responsável pelo comando da 

redação, Paulo Moreira Leite. Descreve-o como atuante no mercado e, 

principalmente, como conhecedor em profundidade da concorrente líder, por já ter 

feito parte de sua equipe. Época aproveita ainda para firmar mais uma vez o 

compromisso de ousar em nome de milhões de leitores e também para despedir o 

agora ex-diretor Aluízio Maranhão, que se transfere para a área de Opinião do jornal 

O Globo. 

Na segunda carta, com o título “A notícia faz a revista”, Época traz as 

primeiras palavras do novo diretor de redação para seus leitores. 

 

O jornalismo enfrentou diversas mudanças nos últimos anos: o 
desenho das páginas se renovou, a fotografia ganhou importância, 
os infográficos se tornaram indispensáveis. Época se orgulha de ter 
sido pioneira em boa parte das inovações gráficas produzidas pela 
imprensa brasileira recentemente. Também se orgulha da 
independência de suas análises e da competência exibida por sua 
equipe de profissionais em várias coberturas de relevo. Sem 
abandonar essas características, ÉPOCA reafirma agora o 
compromisso de oferecer aos seus leitores aquilo que é a essência 
do jornalismo: informação confiável, notícias exclusivas, a análise 
que ajuda a refletir e o serviço que ajuda a viver. 

 

 Sendo assim, Época se apresenta aos seus leitores como o novo, o moderno, 

que passa por mais uma adaptação sem abandonar suas características essenciais 

e reafirma o compromisso com o leitor de transmitir informações confiáveis e notícias 

exclusivas numa análise que proporciona reflexão. Como se vê, VEJA não é 

apontada apenas como detentora da liderança no mercado editorial. Veja, ainda que 

de forma subliminar, é criticada por, pretensamente, não ser mais o moderno, nem a 

mais fiel revista jornalística do país. Embate que tem, como pano de fundo, o 11 de 

setembro de 2001 e seus desdobramentos.  
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3.3.7 Veja edição 1721 

 

 

 

 A próxima carta ao leitor de Veja, datada da edição de 10 de outubro de 2001, 

está na página 9. Na parte superior direita, podemos observar duas fotos, lado a 

lado, Pedro Malan e Domingo Cavallo e abaixo deles a legenda “Mallan e Cavallo: 

reunião em Montevidéu”. Pressupõe-se, aqui, um saber pré-existente compartilhado 

com o leitor.  

 A partir do título “A crise no Cone Sul”, Veja analisa a mobilização diplomática 

e militar com que o Ocidente procura evitar novos ataques, após o 11 de setembro. 

Em seu primeiro parágrafo, a revista alega que, assentando-se a poeira resultante 

das ações terroristas, os problemas antes existentes continuam iguais, quando não 

estão maiores. Veja exemplifica sua posição, reportando-se à difícil situação 

econômica da Argentina, que, como sabemos hoje, irá a bancarrota em dezembro 

daquele mesmo ano. Situação grave apontada, Veja dedica sua carta ao leitor à 

análise da crise econômica argentina e ao encontro de Domingo Cavallo, até então 

comandante da economia argentina, com Pedro Malan, ministro da Fazenda de 

Fernando Henrique Cardoso, para discutir os problemas comuns das economias 

latino-americanas. Enfim, após semanas, o foco principal de Veja cambia. 
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3.3.8 Época edição 

 

 

 A quarta carta do editor de Época, de 8 de outubro de 2001, aparece na 

página 16 e já vem assinada pelo novo diretor de redação Paulo Moreira Leite. 

Acima e à direita, vê-se a foto de um homem que olha fixamente para o leitor, ao 

lado de um computador. Na máquina, percebe-se claramente a foto de quatro 

homens, dois deles carregando mísseis, e um avião decolando. Ao lado da foto, à 

direita, a legenda “Depois de resgatar as cartas do marinheiro brasileiro, o fotógrafo 

La Costa mergulhou nos sites da internet em busca de fotos do navio em que Filipe 

está embarcado”. A legenda da foto remete à capa da revista. Tal capa apresenta 

um jovem brasileiro, marinheiro das Forças Armadas americana que escreve aos 

pais, esperançoso, ao ser chamado para atuar na guerra contra o terror. 

 Com o título “No coração da guerra”, esta carta do editor se dedica a traçar a 

história deste brasileiro envolvido na guerra contra o terror. E lê-se sobre a 

mensagem que o jovem marujo escreveu aos pais e sobre como essa carta chegou 

às páginas da revista. 
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A reportagem de capa desta edição de ‘’EPOCA revela a história do 
brasileiro Filipe Fortes, um mineiro de 22 anos, nascido em Borda da 
Mata, a 420 quilômetros de Belo Horizonte, há 15 anos vivendo nos 
Estados Unidos. Filipe é um coreman, o marinheiro destinado a 
prestar serviços médicos aos fuzileiros navais americanos. Ele está 
embarcado no navio USS Carter Hall. A frota singra o mar rumo à 
zona de conflito, na Ásia Central. As cartas do brasileiro enviadas ao 
pai, Luciano Pereira Fortes, imigrante que vive em Nova Jersey, 
revelam parte da doutrina militar americana na guerra contra o terror. 
A fascinante aventura do garoto chegou às páginas da revista por 
intermédio de outro mineiro, o fotógrafo Luiz Antônio da Costa, o La 
Costas. Ele passou parte da infância e da adolescência em Borda da 
Mata, hoje com 14 mil habitantes. Viveu lá dos 8 aos 17 anos. 
Estudou na cidade vizinha Pouso Alegre, um dos principais centros 
urbanos do sul de Minas Gerais. Iniciou a carreira de fotógrafo na 
imprensa pouso-alegrense. Ana Cristina, a mãe do marinheiro 
brasileiro, é amiga de infância de La Costas. 

 

 E assim segue toda a carta ao leitor. Na conclusão desta carta, Época 

entende a trajetória da vida de Filipe como o retrato nítido do chamado mundo 

globalizado, que começa em uma típica família brasileira atingida pela crise 

econômica e que decide tentar a vida nos Estados Unidos, e termina com a 

participação do jovem no possível primeiro conflito armado do século XXI.  

 

3.3.9 Veja edição 1722 

 

 

 

 A carta ao leitor da revista Veja de 17 de outubro de 2001 não remete ao 

atentado de 11 de setembro de 2001, Ela aborda uma greve de professores que 

durava dois meses, não tem relação com o tema analisado e, por isso, não 

trataremos desta edição da carta ao leitor da revista. 
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3.3.10 Época edição 

 

 

 

 A quinta carta do editor destinada ao leitor de Época aparece na página 18 da 

revista de 15 de outubro de 2001. Nesta edição, vemos, na parte superior da página, 

a foto de um porta aviões. A legenda está abaixo da foto, ocupando toda a sua 

extensão: “Caças F/A-18 do porta aviões USS Carl Vinson: missão de bombardeio”. 

 O título desta carta “Uma resposta legítima” refere-se à necessidade de 

reação em resposta a um atentado, mesmo sabendo que tal resposta implica em 

sacrifício de vidas humanas, custo admitido no primeiro parágrafo: 

 

Nunca é fácil apoiar medidas de guerras, que sempre envolvem o 
sacrifício de vidas humanas, mas os ataques americanos e ingleses 
ao Afeganistão são uma resposta legítima ao horror de 11 de 
setembro. Ninguém tem o direito de ficar de braços cruzados depois 
de uma agressão que produziu um ambiente insuportável de 
insegurança nos Estados Unidos e em todo o planeta. 
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 No segundo parágrafo, a citada carta justifica o bombardeio ao Afeganistão, 

apresentando-o como medida drástica e motivada pelo próprio governo Talibã, que 

se recusou a cooperar com Washington na caça aos responsáveis pelos ataques em 

solo norte-americano. Embora as provas contra Osama Bin Laden ainda fossem 

incompletas, o próprio terrorista confirma as piores suspeitas em entrevista à TV, 

prometendo, em acréscimo, novos ataques. Os Estados Unidos têm confirmada a 

alegria de Bin Laden com o sucesso dos ataques terroristas e sentem necessidade 

de dar uma resposta. 

 O terceiro parágrafo apresenta o fundamentalismo religioso como um 

combustível importante do conflito, mas deixa claro que não está correto buscar as 

origens da crise apenas no fator religioso. Tal relativização, antes não enfatizada por 

Veja, pode ser talvez explicada por uma reação de setores da sociedade civil aos 

estereótipos veiculados na revista. “Há muito para aprender no difícil mundo pós-11 

de setembro. Embora o fundamentalismo religioso seja um combustível importante 

do conflito, seria errado procurar as origens da crise apenas no reino das convicções 

espirituais.” E complementa: “Sua raiz se encontra no Oriente médio, cujo destino é 

condicionado por um lado essencial. Da mesma forma que se considera que o 

Estado de Israel é uma realidade que veio para ficar, está cada vez mais claro que a 

criação de um Estado Palestino é a condição de paz.” Podemos refletir se neste 

momento Veja muda o tom sobre o peso relativo que dá ao fundamentalismo 

religioso ao abordar o 11 de setembro e suas consequências. Desta vez, não 

optando por cobertura tão pobre, Veja traz à luz parte essencial para o 

encaminhamento das relações Ocidente-Islã. 

 

O governo dos Estados Unidos anunciou na ONU a possibilidade de 
ampliar a luta contra o terrorismo, com ações militares em outros 
países. Trata-se de uma iniciativa desnecessária, e até perigosa, já 
que a mundialização do conflito é um espetáculo que só agrada aos 
fanáticos de qualquer lado – a menos, obviamente, que surjam 
indícios do empenho de outros governos no estímulo e proteção ao 
terror. 
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3.3.11 Veja edição 1723 

 

 

Assim como na edição anterior de carta ao leitor, Veja não trabalha mais 

como tema de carta destinada aos leitores o atentado aos Estados Unidos. 

Localizada na página 9 da publicação de 24 de outubro de 2001, a carta traz como 

tema a crise da energia elétrica. Contextualizou no enaltecer que, após os ataques 

terroristas aos Estados Unidos, no Brasil, questões consideradas graves antes que a 

crise internacional dominasse a atenção da opinião pública, a exemplo da crise da 

energia elétrica, permaneciam sem solução. Tendo em vista o fato de não termos 

percebido nenhuma observação direta ao atentado, apenas uma contextualização 

de um problema presente antes dele, eliminaremos, também, a análise desta carta 

ao leitor de Veja.  

 

3.3.12 Época edição 
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 Na última edição de carta do editor de Época analisada, datada de 22 de 

outubro de 2001 e situada na página 18 do exemplar, encontramos duas fotos. A 

primeira foto, na parte superior da carta, ocupando toda a extensão de lado a lado, 

um homem de terno e gravata, o que pressupõe importância. Ele está diante do 

computador, mas desvia o olhar da tela do computador para olhar fixamente o leitor. 

Abaixo da foto, ocupando toda sua largura, a legenda “Expedito Filho e o 

telefonema, na quinta-feira: “É coisa do terror”.” A primeira foto pressupõe um saber 

prévio do leitor, não só sobre Expedito Filho, mas também sobre o telefonema 

referido. A segunda foto aparece à esquerda em meio ao texto. Trata-se de uma foto 

no formato 3x4 de um homem, a princípio um desconhecido. Abaixo da foto, 

ocupando duas linhas, a legenda “Ferreira: atrás dos telefonemas perigosos”. Esta 

legenda não é capaz de situar o leitor sobre quem é Ferreira. Neste sentido, 

podemos pressupor, também um conhecimento compartilhado com o leitor. 

 O título da carta é “Bases do terror no Brasil”. No primeiro parágrafo, Época 

faz uma auto referenciação de seus profissionais, num primeiro momento, e, em 

seguida, à própria revista. Depois, traz a lume a velha suspeita da diplomacia 

americana, que, reiteradamente, viu com desconfiança as comunidades árabes de 

Foz do Iguaçu. A isto, foi somada a descoberta de que em várias cidades brasileiras 

funcionavam centrais telefônicas clandestinas – postos de telefonia de onde se 

realizavam ligações para o Paquistão, Arábia Saudita, Afeganistão e Estados 

Unidos. 

 Época traça, ainda, uma trajetória de como, num primeiro momento, foram 

retratadas essas ligações. Ao confirmá-las, Época conta que esta era uma hipótese 

que já estava sendo investigada por um de seus repórteres. Novamente, a ideia de 

que se está atento, em busca da verdade e que esta só é transmitida para o leitor 

quando a hipótese mostra-se verossímil. 

 No último parágrafo, Época diz que a reportagem realizada a partir destas 

novas informações revela a existência de típicos grupos de apoio, que abrigam 

foragidos, confeccionam documentos falsos e coletam dinheiro. Época afirma que 

estas atividades são ilegais e que devem investigadas e esclarecidas, mas deixa 

claro que não há nenhuma prova da existência, entre nós, de células operacionais 

que promovem atentados e atos de violência. Época também deixa claro ao leitor 

que as bases logísticas do terror devem ser investigadas. Assim, ela agenda as 
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ações de investigação do Estado, institui a preocupação com o terrorismo como algo 

a ser incorporado à vida cotidiana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pudemos observar que mídia, memória e história fazem parte do mesmo 

universo quando o assunto é comunicação social. Para entendermos as estratégias 

de atualização da memória utilizadas pelos veículos de comunicação, mergulhamos 

no universo da História e estudamos conceitos fundamentais para a compreensão 

deste processo comunicacional.  

Estudamos o discurso a partir das ideias de discurso pré-construído, tal qual 

análise do discurso e análise de conteúdo. Buscamos embasamento para 

compreensão dos fatos estudados nas ideias de ideologia e poder, onde abordamos 

o jornalismo, o poder da imprensa e a capacidade de agendamento, agenda setting. 

Abordamos História e Memória para chegar à análise dos documentos que 

expressam o objeto de estudo deste trabalho, no caso os atentados terroristas que 

atingiram os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001.  

A partir da observação da abordagem de noticias sobre terrorismo pela 

mídia ao longo do tempo, foi possível observar uma mudança de paradigma dos 

profissionais de imprensa sobre o assunto, utilizando-se sempre da memória de 

eventos recentes. Enquanto antes do atentado aos EUA em 11 de setembro, havia 

um grande destaque para o número de vítimas, fossem fatais ou feridos, quantidade 

de artefato utilizado para a ação, e alvo dos terroristas, após 11 de setembro de 

2001, observa-se uma preocupação maior em traçar um perfil psicologizante dos 

possíveis criminosos, ou poderíamos ainda dizer do autor da execução da ação. 

Passou a ter maior destaque o sujeito em si, sua origem, sua religião, como ele 

vivia, onde trabalhava, do que o crime cometido e suas repercussões, bem como o 

debate de casos semelhantes para apresentar ao público. 

Estamos cientes que o fluxo de informação nos dias atuais é imenso e 

contínuo. Isso propiciou aos veículos de comunicação adotar estratégias de 

atualização da memória para o público, que servem tanto para contar a História 

quanto para facilitar a compreensão das novas informações divulgadas todos os dias 

nas mídias, como servem ainda para direcionar, em parte, a interpretação dos 

noticiosos veiculados, de acordo com a pretensão de cada grupo.  

Na primeira etapa deste trabalho, após a necessária discussão teórica 

contida nos capítulos 1 e 2, passou-se à análise de caso que motivou a construção 

deste trabalho: o 11 de setembro e a forma como este registro da história foi 
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realizado pela imprensa brasileira, através das revistas de circulação nacional mais 

representativas do país na ocasião. 

No que tange ao fato ocorrido em 2001, selecionamos como objeto de 

estudo 12 edições de revistas semanais – Época e Veja – em que o citado tema foi 

abordado como assunto de capa. Numa análise de conjunto, nas notícias sobre o 11 

de setembro de 2001, podemos perceber que as duas revistas escolhidas fazem 

operações enunciativas dizendo da necessidade da guerra ao terrorismo. Em alguns 

momentos, afirmam que o terror já está atacando, já está produzindo armas 

biológicas, e está planejando novos ataques. O terror se traduz numa ameaça real e 

desafiadora, em um novo mundo, no novo século XXI. Neste espírito, é mostrado o 

sofrimento das vítimas, sentimento comparado à alegria do acusado de ser o mentor 

dos ataques, Osama Bin Laden. Seria um recorte entre personagens que 

representam papeis? Como vilãos, mocinhos, vítimas, entre outros? 

Veja e Época representam algumas sociedades islâmicas como 

caracterizadas pelo atraso, sociedades cujo radicalismo da fé, lida de forma 

fundamentalista, pode motivar novas agressões. O terror, sustentam as revistas, 

estaria próximo de todos, sendo possível atingir qualquer um ao redor do globo.  

As duas revistas fazem uso de operações enunciativas com objetivos 

específicos. Em primeiro lugar, preparam seus respectivos leitores para apoiar uma 

guerra contra o Afeganistão. Em seguida, chancelam medidas repressivas e 

restritivas de direitos individuais dos Estados Unidos, excessos praticados tanto 

internamente como externamente. As revistas fazem uso de uma espécie de 

“geografia de guerra”, separando Oriente e Ocidente. Isto feito, prosseguem com 

diversas operações enunciativas para enaltecer as democracias liberais do 

Ocidente, sociedades apresentadas como modernas e integradas à economia de 

mercado.  

Em termos de mercado concorrencial, as duas revistas disputam o mesmo 

leitor, mas visam informá-lo (ou doutriná-lo) de forma diferente. (lembrando que tudo 

se passou há pouco mais de uma década e a internet ainda não havia alcançado a 

7atual capacidade de revolucionar as formas de comunicação, registro e difusão de 

informação, independente do conteúdo, sua relevância ou veracidade. Os principais 

canais de comunicação de massa no Brasil ainda eram o rádio e a TV. Muitos de 

nós assistimos o ataque à segunda torre do WTC ao vivo, via TV, ainda pela manhã 
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cedo, e não se sabia se era filme ou realidade. O que a priori podia ser um acidente 

aéreo, neste momento, passou a ser visto com novos olhos.  

A revista Veja opera mais no sentido de que são os radicais islâmicos que 

rejeitam a economia de mercado, eles agridem os valores americanos de sucesso, 

de ser bem sucedido (o que está diretamente relacionado ao modo de vida 

capitalista). Veja define um leitor, também de classe média, mas especialmente 

dentro de valores de mercado e consumo, enquanto a Época expande a definição 

desse leitor como uma pessoa de classe média para um leitor idealista, não só no 

sentido de mercado, mas de abrangência cultural, a exemplo de quando reproduz na 

capa o quadro O Grito, do famoso pintor norueguês Edvard Munch (1863-1944), 

famoso mundialmente por representar o máximo da opressão da humanidade. Veja 

é mais ligada ao status do consumo. É importante ressaltar que mercado e 

democracia para Veja são idênticos em sua operação simbólica. Outra operação que 

as duas revistas fazem é do moderno para o antigo. Veja chega a explicitar, do 

medieval para o moderno. 

As revistas apoiam-se em leituras etnocêntricas. Veja é etnocêntrica quando 

fala do Islã, fala da subordinação das mulheres, não matizando a situação da mulher 

nos diversos países islâmicos, que incluem posturas mais tolerantes (como na 

Turquia) e outras bem mais repressoras, como no Reino (teocrático) da Arábia 

Saudita. Época também faz isso e é capaz de apontar: “jogam bola com cabeça de 

cabra”, referindo-se ao povo Árabe, julgando-o o pré-julgando por uma relação 

cultural talvez pré-existente e nunca sequer questionada antes.  

Por atuarem no mesmo mercado de concorrência, as revistas referênciam 

uma à outra. Fazem, inclusive, referência ao próprio trabalho na disputa 

mercadológica. Veja se proclama melhor e objetiva. Época também, e enfatiza 

mandar os profissionais a campo acompanhar de perto os acontecimentos. 

Pudemos ver como Veja se alinha mais diretamente aos padrões jornalísticos norte-

americanos, quando se coloca, inclusive, como porta-voz da empresa americana 

CNN, como defensora da forma de atuação da CNN. Empresa jornalística, aliás, na 

qual Veja vai buscar a maioria de suas matérias. Enfatizando ser a grande 

reprodutora da agência CNN no Brasil, Veja quer demonstrar poder, ao mesmo 

tempo em que defende a si mesma. 

Nesta disputa pela concorrência, as fontes de informação passam a ser 

parte de um duelo a fim de ganhar a preferência do leitor. Veja entrava em campo 
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com a postura de ser reprodutora da maior empresa jornalística americana, 

enquanto Época exaltava sua decisão de mandar profissionais de imprensa para as 

áreas de conflito. 

Quanto à repartição de poder, vimos que as revistas se atribuem a posição 

de “donas da verdade” e se propõe a analisar os fatos em tom coerente com tal 

posição auto-atribuída. Veja se vale deste poder para iluminar aspectos morais e 

psicológicos, para justificar a guerra contra o terror e a defesa dos valores 

ocidentais. Já Época opera com a ideia de que as guerras são terríveis, mas 

necessárias. Fariam parte das relações humanas, em que a agressividade é um 

fator constitutivo. Nos dois posicionamentos a necessidade da guerra aparece como 

justa e, também nos dois casos, a história política é ocultada. 

As revistas por nós utilizadas tentam defender a causa da guerra, tomada 

por justa, diante da opinião pública já altamente favorável à guerra. Por um lado, a 

guerra contra o Afeganistão pode ser vista como uma mudança, onde se 

estabeleceria uma nova ordem mundial. No cenário apresentado neste trabalho, os 

Estados Unidos figuram-se como a “polícia do mundo”, inclusive com o poder de 

restringir direitos civis em todo o planeta, em especial, ao Oriente e ao terceiro 

mundo.  

Mais de uma década se passou e, no décimo aniversário do 11 de setembro 

americano, uma série de eventos foram realizados não somente nos Estados 

Unidos, mas mundo afora visando atualizar a memória dos ataques aos EUA. Tal 

ocasião foi amplamente registrada e difundida via mídia nacional e internacional. Na 

nova sociedade em rede, registros ainda não compartilhados com a sociedade 

tornam-se acessíveis ao público e cada vez mais as informações acerca do 11 de 

setembro de 2001 se complementam. Os registros de fragmentos da realidade 

emergem em abundância. Mas o esperado fim da história ainda era duvidoso. 

Osama Bin Laden, acusado de ser o homem por trás do 11 de setembro, ainda tinha 

paradeiro desconhecido. O sentimento de insegurança, o medo de novos ataques, a 

lembrança das perdas sofridas e a gana por justiça ainda imperavam nessa ocasião. 

Mais do que esgotar a questão, este trabalho propõe uma mirada mais 

crítica sobre o papel da imprensa na construção da história e como lugar de 

memória. A memória construída pelos meios de comunicação social merece 

reflexão. Quanto mais me propus a refletir, mais indaguei.  
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Os caminhos para essa análise também eram muitos possíveis. Neste 

trabalho, dissertamos sobre mídia, memória e história, sob a abordagem do 

terrorismo, tendo como recorte o registro dos atentados do dia 11 de setembro de 

2001, noticiado pelas duas revistas de circulação nacional de maior destaque no 

jornalismo brasileiro: Veja e Época. 

Sem objetivar julgar ou condenar, este trabalho busca ampliar a 

compreensão do assunto a partir de sua contextualização histórica. A proposta 

central: verificar as mensagens midiáticas como as estratégias de atualização da 

memória, seja para reafirmar uma versão da história, recontá-la ou simplesmente 

indagá-la. Dito isto, podemos notar que memória e história se fazem presentes em 

muitos noticiosos veiculados nas mídias, mesmo que muitas vezes as pessoas não 

se deem conta disso. 

Contudo, cabe indagar se, com o passar do tempo, a cobertura dos 10 anos 

do 11 de setembro de 2001 manteve sinais de superficialidade, como apontados 

nesta análise. Apesar deste não ter sido nosso objeto de estudo, nos noticiosos 

veiculados acerca dos 10 anos do fato, a imprensa parece repetir os erros que 

aconteceram na cobertura imediata do 11 de setembro: juízos de valor, perfis 

psicológicos, ausência de contextualização histórica etc. Isso poderá ser melhor 

analisado com uma análise aprofundada da cobertura dos 10 anos do 11 de 

setembro de 2001, o que abre espaço para uma nova análise acadêmica. 
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