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“By harboring, nourishing, and ever enlarging our extravagant expectations

we create the demand for the illusions with we deceive ourselves. And which

we pay others to make to deceive us.” 

Boorstin



RESUMO

A dissertação Do Pseudo-Evento à Não-Notícia: um Estudo sobre a Revista Caras tem 

como principal objetivo sugerir uma classificação noticiosa a qual denominamos não-

notícia. Para isso, nos apoiamos no que nos diz a teoria do jornalismo e ainda na noção 

do pseudo-evento, acontecimento criado para encontrar projeção na mídia. Estudar como

se configura esse produto do infoentretenimento e como o veículo Caras se apropria do 

fenômeno pode nos ajudar a entender uma nova realidade da mídia. Nesse ambiente, as

notícias - as não-notícias - são resultado de uma produção midiática para alimentar a si 

mesma.

ABSTRACT

The dissertation From Pseudo-Event to No-News: a study on Caras Magazine has as its

main purpose to sugest a news classification designated no-news. In order to do that, we 

take the journalism theory support and yet the idea of pseudo-event, fact created to gain

the media’s attention. Studying the infotainment product configuration and how its has 

been used by Caras Magazine can help  us to understand a new reality of the media. In

that context, no-news are the result of a midiatic prodution to feed itself. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DO PSEUDO-EVENTO À NÃO-NOTÍCIA: UM ESTUDO SOBRE A REVISTA CARAS

No livro Gargântua e Pantagruel, de 1532, François Rabelais idealiza um mundo 

perfeito e belo, que estabelecia, à sua maneira, uma nova forma de se viver em sociedade.

A Abadia de Thélème é um templo erguido em homenagem ao livre-arbítrio, onde a única 

regra é a felicidade. Tudo o que lembra a feiúra e a pobreza deve ser descartado, já que a 

maior qualidade daqueles que merecem compartilhar dessa nova microordem social é ser

belo, rico e jovem. 

Lá se vive desprendidamente. A riqueza é a principal virtude, a felicidade, a maior

das obrigações e a diversão e o prazer, os mais apreciados modos de vida. Essa edificação 

sem muros, uma maneira de evitar a conspiração e a inveja, está construída, 

coincidentemente, às margens do Rio Loire, na França, exatamente na mesma região de

outro templo dedicado à beleza, à felicidade e à juventude: o Castelo de Caras. 

Faze o que quiseres! Como todos eram cultos e instruídos, poliglotas de 
três ou mais idiomas, era fácil para eles, assim esperava o monge,
afastarem-se do vício e fazer da virtude uma espécie de segunda
natureza. Ninguém se excedia na bebida ou na comida. Nada lhes era
proibido nessa República da Licença. Os trajes eram variados, mas com o 
tempo usavam mais ou menos as mesmas coisas. As damas com saias de 
seda sobre anquinhas de tafetá branco, corpetes com bordados de prata 
e ouro, enquanto os jovens fidalgos, com chapelões de veludo
empenachados, vestiam calções e gibão de fino corte, tudo aparado por 
botões de ouro, conforme o gosto estabelecido pelas mulheres. Este luxo 
era mantido por um pequeno exército de tecelões, de ourives, de 
alfaiates e tapeceiros que viviam nas proximidades, encarregados de
manter os mais de nove mil apartamentos no maior dos confortos
(RABELAIS, 2003). 
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Não é exagero estabelecer uma comparação entre Thélème e o Castelo de Caras, que 

recebe periodicamente personagens vips – agentes detentores de nosso novo conceito de 

nobreza – que vão estampar durante semanas seguidas as páginas do semanário. Em 

ambos, não há espaço para o imperfeito: roupas, sentimentos e comportamentos são

dotados de uma grande carga de beleza e perfeição. Estas, ao lado da riqueza, são as 

grandes chaves para entrar nessas fantásticas construções dedicadas à felicidade.

Porém, enquanto Thélème era uma crítica do autor às instituições religiosas da 

época medieval, que estabeleciam duras regras de comportamento (os horários rígidos de 

reza, a separação entre homens e mulheres por conventos, a hipocrisia dos líderes das 

igrejas, o voto à pobreza e à castidade), o Castelo de Caras dedica seu espaço não à crítica 

de valores produzidos pela sociedade, mas à pura celebração da fama, do fazer parte de

um mundo vip, das jóias e brindes presenteados por patrocinadores.

O Castelo de Caras, verdadeira anti-Thélème pós-moderna, perpetua as condições

impostas no corpo social atual – ser belo, jovem, ter sucesso, ser conhecido ou ter

dinheiro – para que se tenha (ou ao menos se demonstre) a felicidade plena. A Thélème 

de Rabelais “é a cidade da alegria e do divertimento compulsórios, onde a felicidade é o

único mandamento” (BAUMAN, 2001). A ostentação do belo e do dinheiro serviu, para 

Rabelais, como um ataque à hipócrita idéia de simplicidade e pobreza da igreja católica 

medieval. Mas essa mesma ostentação é, em Caras, apenas uma forma de viver outro 

mundo, um mundo patrocinado e possível, habitado por celebridades que se diferem dos 

demais por terem acesso a um ambiente cujo passaporte é o dinheiro, a beleza ou a fama.

O Castelo-Thélème de Caras faz parte de uma nova ordem social: a ordem do

espetáculo, que, segundo Debord (1997), estabelece uma relação social midiatizada por 

imagens e sensações geradas a partir do espetacular. Apesar de ter realizado há décadas 

suas considerações de base marxista sobre esse fenômeno do entretenimento, o autor 

antecipava a verdadeira tomada do social pelo conceito da diversão, da publicidade e das

imagens. Estamos a par de sua invasão e com ela nos divertimos, já que o espetáculo

apresenta-se sempre como algo positivo: nele, constitui-se a lógica do o que aparece é 

bom e o que é bom aparece.
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O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o 
resultado e o projeto do modo de produção existente. Ele não é um 
complemento ao mundo real, um adereço decorativo. É o coração da
irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares de 
informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto do
entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida
socialmente dominante (DEBORD, 1997). 

É nesse mundo heterogêneo, midiatizado e espetacular, no qual imaginário e real

produzem sentidos diversos, que se fundamenta um dos pilares do semanário de 

celebridades Caras. Belos e bem-vestidos, os olimpianos (MORIN, 1977), semideuses 

criados pela mídia, circulam pelo castelo medieval, que torna-se ele mesmo um 

cenário/personagem do mundo vip, enquanto mostra em seus muros seculares cartazes de

empresas de sabonetes e de telefonia celular.

Dentro desse contexto, Caras realiza inúmeras produções, anunciando “com

exclusividade” novos relacionamentos a partir da suposição, convidando e entrevistando 

algum famoso que decide contar tudo sobre a sua vida enquanto repousa no castelo ou

cobrindo festas que reúnem modelos, atrizes e patrocinadores. É nessa Thélème dedicada 

a personagens que periodicamente surgem na revista que se formatam entrevistas,

reportagens, notas ou grandes matérias que serão a capa da edição da semana. É numa 

mescla entre real e imaginário, entre espontâneo e não espontâneo, entre o mundo 

sensível e o hiper-real que a revista produz seu famoso e procurado produto jornalístico.

A esse tipo de produto jornalístico que Caras nos apresenta damos o nome de não-

notícia, um fenômeno nascido a partir do desenvolvimento da indústria do 

infoentretenimento. Sugerimos essa categorização, ainda não utilizada dentro do campo

do jornalismo, a partir da percepção de que a revista traz em suas páginas reportagens

baseadas em eventos não espontâneos e de caráter muitas vezes publicitário, mas que se

inserem na esfera pública sob a forma de notícia. O entretenimento, principal função de 

Caras, é hoje a palavra-chave de centenas de veículos midiáticos, que misturam à receita 

de sucesso outro grande atrativo para o público: a notícia. Dessa mistura, podemos 

afirmar, nasce uma categoria heterogênea que recebe cada vez mais atenção dentro do

campo do jornalismo: o infoentretenimento. 
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Perguntamos: é necessário um ambiente verdadeiro para que se produzam notícias

reais? A inexistência de um contexto produzido espontaneamente é determinante na 

produção de notícias? Para o produto Caras, não. É a partir de locais produzidos para 

abrigar celebridades e vips, como o Castelo ou a Ilha de Caras, que a revista realiza seu

discurso e recheia suas páginas com não-reportagens, a maioria delas produzidas para ser

a capa do semanário. Para Gomis (2001), o evento, mesmo criado, não deixa de ser 

verdadeiro quando transmitido como notícia por verdadeiros atores em cenários

verdadeiros.

É interessante observar que, no caso de Caras, a idéia dos cenários verdadeiros

esbarra nos ambientes criados pela revista para atuar como pano de fundo das não-

reportagens. Mas o autor vai mais além nessa classificação e toma como pseudo-ambiente

o contexto, imaginário ou não, em que vive cada um: “O pseudo-evento captado no 

pseudo-ambiente em que cada um de nós vive produz verdadeiros efeitos em cenário

real”. Entenda-se por pseudo-ambiente (termo utilizado por Lippmann) a realidade que 

cada indivíduo constrói. Ou seja: mesmo a realidade “real” pode ser tomada como “falsa”,

“pseudo”, já que ela é construída de acordo com a visão que cada ser monta a partir da

própria experiência. “Vivemos num pseudo-ambiente criado por nós mesmos”, afirma 

Lippmann (apud GOMIS, 2001:69). É a partir das notícias criadas em ambientes como o 

Castelo e a Ilha de Caras, entre outros cenários, que formatamos nosso trabalho sobre a 

não-notícia.

Baudrillard considera o fait divers, uma das formas mais comuns da indústria do

infoentretenimento, como uma nova categoria não só informativa, mas também

cognoscitiva (IMBERT, 2003). Esse fenômeno, arriscamo-nos a afirmar, é um dos exemplos 

da crise de paradigma do jornalismo dito objetivo, baseado na espontaneidade dos fatos.

Hoje, a produção de acontecimentos ganha cada vez mais espaço. Sobre essa mudança 

estrutural, Imbert escreveu: “A crise que está atravessando o discurso da informação é 

uma crise dupla que afeta tanto seu conteúdo quanto suas formas, a maneira como reflete

e ao mesmo tempo constrói a sua realidade”.
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Essa mudança pode ser percebida, diz o autor, em dois momentos. O primeiro deles

é a crise de credibilidade pela qual passa o jornalismo e que tem base na própria crise de 

realidade vista no mundo de hoje. O fenômeno dá lugar ao desenvolvimento de novas 

formas que traduzem o interesse por outras informações (mais triviais, mais lúdicas ou 

que misturam informação e ficção) que se distanciam, em todo caso, da informação 

política para se aproximar de um modelo narrativo (2003). Para Imbert, a ampliação das 

categorias informativas e o surgimento de novos ‘campos de saber’ terminam por diluir a 

fronteira que separa a informação séria da informação trivial, perdendo a primeira grande 

parte de sua credibilidade e adquirindo a segunda um maior grau de aceitabilidade.

O segundo momento diz respeito à própria representação da realidade. Cada vez

mais espetacular, a mídia termina por dar mais espaço àqueles acontecimentos de maior

“gosto público”, mais “humanos” ou, como foi pioneiramente chamado, “do coração”. Em 

vez de acontecimentos, preferimos a curiosidade, o lado por vezes anedótico, a “espiada”

no cotidiano de alguma estrela – ou quase estrela, já não há tanta diferença.

Em suma, o que grande parte do público procura hoje em jornais e revistas

ilustradas são experiências dificilmente vividas na chamada vida real. O mais belo, o mais 

saboroso, o mais engraçado, assim como o mais terrível e abominável nos são passados

pelos jornais, rádios e revistas. Segundo Gitlin (2001), nós visamos, por meio das mídias,

“gratificar e saciar nossa fome convidando imagens e sons a entrar em nossa vida,

fazendo-os ir e vir com facilidade numa busca interminável de estímulos e sensações.

Nosso negócio principal não é informação, mas satisfação, o maior dos sentimentos”.

Brevemente falando, nossa sede por sensações foi em parte resolvida com o imenso 

aparato tecnológico, que mudou a própria forma do fazer jornalístico, e, como foi dito,

com a criação de novos campos de saberes. Outra ação midiática foi fundamental nesse

processo: a visão de que, muitas vezes, as melhores notícias não eram exatamente aquelas

que aconteciam. Elas poderiam, facilmente, ser criadas pelo próprio meio, que, assim,

teria condições de formatá-las e colori-las de acordo com públicos específicos.
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De acordo com Gomis (1991), parte dessa concepção nasceu quando empresários 

norte-americanos viram na notícia uma mercadoria capaz de atrair o público que até

então havia vivido sem jornais. Nessa visão, a notícia não precisava, necessariamente, ser 

algo sério: poderia estar na cidade, no bairro, poderia ser qualquer coisa, com uma 

condição: que desse o que falar. Percebe-se logo de início que essa perspectiva segue a 

idéia do efeito, da sensação. “Notícia é tudo o que faz exclamar ‘caramba!’ ao leitor”, 

definia Arthur McEwen, do Examiner de São Francisco (GOMIS, 1991). A frase de McEwen 

mostrava claramente as diretrizes do que foi chamado de Novo Jornalismo, produzido no 

fim do século 19, também bem definido pelo sociólogo Robert E. Park ao estudar o 

período: “O que pretendiam aqueles homens era publicar qualquer coisa que a gente 

pensava e falava”. 

No entanto, nem todos os acontecimentos produzidos espontaneamente no mundo

sensível tinham o poder de fazer o leitor exclamar “caramba!”. Para dar conta disso, a 

mídia passa a criar seus próprios acontecimentos, fenômeno que Boorstin (1992) chamou

de pseudo-eventos, acontecimentos produzidos porque os media estão prontos para dar-

lhes ressonância.

Os eventos gerados pelos media têm raiz na imprensa de massa norte-americana do

fim do século 19. Foi em meio a uma sociedade que modificava radicalmente seu modus

vivendi em grande parte seguindo o apelo do enorme crescimento dos media,

principalmente da publicidade e do rádio, que se viram surgir centenas de jornais que 

disputavam, cada um a seu modo, a atenção do consumidor norte-americano. Gabler 

aponta a revolução gráfica (termo dado por Boorstin) iniciada na segunda metade do

século 19 como parte de uma mudança de consciência norte-americana, uma revolução 

que estaria inserida dentro de uma esfera ainda maior e mais significativa.

O desejo de entretenimento – como instinto, como rebelião, como forma de obter o 

poder, como maneira de preencher um tempo livre cada vez maior, ou simplesmente como 

meio de usufruir o prazer puro – já era tão insaciável no século 19 que os americanos

começaram rapidamente a inventar novos métodos para satisfazê-lo (GABLER, 1999:58).
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E o primeiro meio a iniciar a invasão do espetáculo midiático na América do Norte (e 

por conseqüência no resto do mundo), o “primeiro portal por onde o entretenimento se 

insinuou para depois conquistar a vida”, foi justamente o jornalismo impresso. Sangue, 

sexo, escândalos, romance: os jornais vendidos a um penny tomaram conta das ruas com

suas histórias fantásticas.

As notícias eram simplesmente o conteúdo mais emocionante e divertido 
que um jornal poderia oferecer, sobretudo quando desviadas, como era
invariavelmente o caso da imprensa barata, para histórias sensacionais.
Na verdade, pode-se até dizer que os mestres da imprensa barata 
inventaram o conceito de notícia porque essa era a melhor forma de 
vender jornal num ambiente dominado pelo entretenimento (GABLER,
1999:63).

Se nos seus primórdios o infotainment (termo em inglês para infoentretenimento)

dava conta de crimes bárbaros, histórias humanas curiosas ou romances açucarados, sua 

versão atual, nascida na segunda metade do século 20, adotou outros filões para se 

manter: ela cuida dos lifies (expressão usada por Gabler, fusão de life, vida, com movies,

filmes) das celebridades, de notícias explosivas sobre romances secretos de estrelas do 

cinema e da televisão. Ela cria novas personalidades, rostos que se tornam famosos em 

questão de dias e que desaparecem igualmente de maneira rápida. Ela ainda compõe 

novos ambientes, cenários idealizados, hiper-reais, altera significados e gera novos 

sentidos a partir de seus objetos. “A história noticiosa e a história fictícia são hoje tão 

semelhantes que é difícil distingui-las. (...) A imprensa diária escreve ficção sob forma de 

notícia”, escreve Gabler, apoiando-se na opinião do sociólogo Robert Park sobre o 

jornalismo noticioso do fim do século 20. 

E se sangue e mexericos eram primordialmente explorados nos primeiros anos da 

notícia-entretenimento pelo jornalismo impresso, o sucesso da televisão e do cinema 

apresentou aos mídias um artigo mais charmoso, glamouroso e plasticamente belo: as

celebridades, os famosos, a very important person (vip). Apresentavam a um público já 

fascinado pelas imagens em movimento a possibilidade de “ver” mais de perto os rostos, 

as roupas e os maneirismos de suas estrelas favoritas.
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Ofertavam ao leitor de “vida comum” a chance de “entrar” na casa das 

personalidades, de conferir as grifes famosas guardadas nos armários, participar de festas,

jantares, lançamentos de filmes. Enfim, o leitor podia dividir, ainda que de maneira

simbólica, o tapete vermelho. Compartilhar um mundo iluminado, divertido e belo era

simplesmente irresistível para o público, e os jornais e revistas não demoraram a perceber

o apelo que o glamour tinha sobre os leitores. Logo, estes estariam consumindo mais do 

que a vida desses olimpianos: muitas vezes, bastava apenas a aparição deles, uma fala, 

um aceno. E, entendendo esse poder perante o homem comum, diversas publicações

passaram a produzir a aparição dessas celebridades. No Brasil, a revista Caras é o exemplo

máximo dessa realidade, o que nos levou a analisar essa publicação. 

O Que Pretende Este Trabalho

O objetivo desta dissertação é mostrar como a revista Caras realiza seu discurso

noticioso dentro do jornalismo nacional. Para isso, sugerimos, a partir da análise de 

diversas de informações obtidas na revista e nos apoiando na teoria do jornalismo, a 

criação de uma nova categorização: a não-notícia. 

Partimos do princípio de que a publicação realiza a produção de um fenômeno

jornalístico cada vez mais presente nos media. O fenômeno da não-notícia está baseado 

na teoria do pseudo-evento, de Boorstin, além de se apoiar no conceito de acontecimento

jornalístico e de outros fenômenos comuns à notícia cânone (aquela que tenta nos 

responder aos clássicos o quê, quem, quando, onde, como e por quê) em diversos teóricos 

da notícia.

A proposta deste trabalho é analisar justamente essas construções noticiosas

baseadas no pseudo-evento, as não-notícias. Entender como Caras realiza sua construção 

de celebridades e de sentidos apoiando-se no fenômeno é uma forma de perceber como 

essa característica dos media vem acontecendo no jornalismo impresso nacional.
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A crise de paradigma jornalístico citada na abertura do trabalho é uma das forças

principais para o aparecimento de diversos trabalhos no País – e no mundo – sobre a 

questão da união entre o entretenimento e o campo do jornalismo, entre a ficção e a 

realidade, entre a notícia e a não-notícia.

Uma das obras pioneiras nesse assunto é o livro The image: a guide to pseudo-events 

in América, escrito nos anos 60 por Daniel Boorstin, que via no nascimento de um novo 

conceito de modelo dentro do espaço público – a celebridade – a base para muitos dos 

pseudo-eventos vistos na sociedade norte-americana. A teoria do autor é uma das chaves 

para se entender nossa noção da não-notícia. 

Um dos estudos recentes mais interessantes na área da categorização das notícias

foi realizado por Patterson (2002), que analisou mais de cinco mil notícias selecionadas 

entre 1980 e 1999 em diversos veículos da imprensa norte-americana (duas estações de 

TV, três jornais nacionais, duas revistas semanais e 26 jornais locais). Patterson (2003:4) 

acredita que, nas duas últimas décadas, houve uma importante mudança estrutural no

jornalismo mundial, mudança essa que tornou as notícias leves (além do jornalismo

crítico) mais disponíveis do que as chamadas notícias sérias. Segundo ele, notícias leves

são as que salientam incidentes e assuntos que têm pouco a ver com questões públicas;

são selecionadas de acordo com a sua capacidade de chocar ou entreter e podem distorcer 

a percepção que as pessoas têm da realidade. As notícias leves exercem, ao tornar o leitor

menos informado sobre o que se passa no seu entorno, uma confusão de realidade que 

termina por afastá-lo do próprio processo democrático.

Já as notícias sérias seriam todas aquelas envolvendo política, questões públicas,

perturbações da vida diária (SMITH, 1985, apud PATTERSON). No trabalho, Patterson 

apresenta dados sobre a questão da audiência em relação aos dois “ramos” da notícia. Em 

1980, 35% das news giravam em torno das notícias leves. Em 1998, elas já representavam 

cerca de 50% da quantidade do que era lido e visto. As notícias leves, mais

sensacionalistas e atemporais, ganhavam um espaço que até então lhes era negado pelos

próprios formadores de opinião. As chamadas histórias de interesse humano, por 

exemplo, saíram de 10% do espaço ocupado em 1980 para mais de 25% em 1998. 
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A questão do impacto da chamada “economia do entretenimento” e do seu

crescente poder de influência social foi abordada no livro Straw dogs: thowghts on humans

and other animals, de John Gray, professor da London School of Economics. O autor 

acredita que, tomada por um imenso tédio provocado pela prosperidade econômica e 

mesmo pelo livre acesso à democracia, a sociedade britânica estaria cada vez mais inserida

no contexto do espetáculo, do show, e, conseqüentemente, alijada da própria realidade. A

busca por signos ligados ao mundo da fama é uma das características desse processo. O 

boné usado por determinado cantor de rap, o corte de cabelo de um jogador famoso ou as 

roupas de uma cantora pop logo são produzidos em massa para serem comprados por 

admiradores. Seguindo Boorstin, esse processo seria, curiosamente, uma espécie de 

representação da própria sociedade, que vê nas celebridades uma projeção de si mesma.

“As celebridades não são mais que uma versão publicizada de nós mesmos. Ao imitá-las,

falar como elas, vestir-se como elas, parecer e pensar como elas, nós estamos

simplesmente imitando a nós mesmos” (BOORSTIN, 1992:74).

A relação entre mídia e celebridades foi estudada no País por Herschmann e Pereira

(2003), que vêem nos mídias o grande arcabouço da memória nacional. Essa memória é 

criada e concretizada tendo como base o entretenimento e seu maior produto: as 

celebridades. O surgimento de inúmeras biografias e a própria contaminação da mídia por 

elementos contidos no texto biográfico – no caso, a narrativa – são alguns dos exemplos

desse fenômeno que transforma estruturalmente a noção do jornalismo no País. Os

autores acreditam que essa mudança pode estar sendo provocada, entre outras 

possibilidades, pelo acelerado processo democrático dos mídias, o que daria lugar, em 

contrapartida, à emergência de novos segmentos e novas mídias interativas 

(HERSCHMANN e PEREIRA, 2003:28).

Enquanto Gray e Patterson vêem com preocupação a construção midiática pautada

no entretenimento, que estaria provocando um afastamento da realidade e o conseqüente

distanciamento da democracia, Herschmann e Pereira crêem que a mídia seria não só um

dispositivo que levaria a nós todos ao esquecimento, ao entretenimento, ao escapismo ou 

ao esfacelamento da memória e da identidade, mas também um veículo que produz uma

experiência, efetivamente vivida pelos indivíduos, em que a amnésia e o referenciamento 
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simbólico podem coexistir e se relacionar, ainda que de forma tensa e contraditória. “A 

mídia pode ser, hoje, encarada como o ambiente mesmo no interior do qual 

cotidianamente construímos, desconstruímos e reconstruímos nossas vidas” 

(HERSCHMANN e PEREIRA, 2003:29).

Um dos trabalhos de referência nacional sobre o tratamento midiático dispensado

aos olimpianos e, mais especificamente, sobre a classificação e produção do real por esses

veículos foi realizado por Neto (1991), que analisou a cobertura das revistas Contigo, 

Semanário e Amiga no caso da morte do ator Lauro Corona e do cantor Cazuza. A 

principal preocupação de Neto foi observar como essas publicações construíram a imagem 

da agonia e da morte dos dois artistas, usando como base a idéia de que o jornalismo não

é apenas um agenciador, mas operador de representações (NETO, 1991:14). Pode-se dizer, 

segundo Neto, que, se até certo ponto o objeto das publicações é o relato daquilo que 

fazem e como vivem os olimpianos, o conceito de ‘realidade’ dessas publicações constitui 

o universo ficcionalizado. Mas há momentos em que uma certa fronteira de real e ficção

se rompe e tudo passa a ser uma só coisa. Nesse caso, a ficção funciona como real 

(1991:72).

Outro exemplo é o trabalho de Paz (2002) sobre a queda das torres gêmeas no dia 11 

de setembro de 2001 nos EUA e a cobertura do acidente pela revista Caras. Paz se 

debruçou sobre a ficcionalidade contida nas pouco usuais reportagens mostradas na 

revista, que se dedicou a mostrar um acidente, uma postura até então inédita na história 

do semanário. A atitude da revista encontra respaldo e legitimidade numa sociedade de 

consumo, na qual existe a permanente demanda por produtos editoriais com forte apelo

de mercado (PAZ, 2002:137).

Para se adequar ao mundo jornalístico “sério”, Caras seguiu algumas regras

estabelecidas por esses veículos diferenciados, como colocar, na capa da edição, o 

seguinte título: “Documento histórico e jornalístico”, além de tipologias e outros 

artifícios. “Para estabelecer a validade do seu discurso como jornalístico, seus textos 

procuraram funcionar como os textos da imprensa, deixando vestígios desse deslocamento
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na definição da pauta, na organização das seções, na distribuição gráfica das páginas, na 

seleção de títulos, manchetes, fotos e legendas” (PAZ, 2002:138).

A grande reportagem sugerida ao leitor, no entanto, não se realiza, pois, de acordo 

com a autora, a promessa é baseada meramente em estratégias publicitárias. Há uma

promessa exagerada que fez com que a publicação fosse vendida sob o rótulo de notícia 

relevante.

Para dar conta desses fenômenos não noticiosos dentro do ambiente de Caras1,

seguiremos alguns passos a fim de chegar ao conceito dessa nova tipologia sugerida neste 

trabalho. Para realizar a análise, nos detivemos em 20 revistas publicadas entre os meses

de outubro de 2004 e março de 2005. 

No primeiro capítulo, vamos entender como o jornalismo foi ganhando espaço e 

autonomia como um campo social, apoiando-nos para isso nas considerações de autores 

como Bourdieu (1997) e Rodrigues (1999). Para o último autor, esse campo tem práticas e 

hábitos próprios. Após uma breve introdução sobre a noção de campo midiático, veremos 

algumas características do jornalismo e dois importantes paradigmas dentro dos estudos 

desse meio – a teoria do espelho e a teoria construtivista. Analisaremos também os

valores notícia e a noção de noticiabilidade, categorizando alguns tipos de notícia com

base em Tuchman (1983), Fontcuberta (1993) e Gomis (1991). 

No segundo capítulo, iniciaremos nossas considerações sobre os eventos criados,

mostrando primeiramente a noção de acontecimento dentro da teoria do jornalismo,

fundamental para que se fale em pseudo-acontecimentos. Para perceber como esse 

conceito vai se modificando dentro de uma sociedade que exige cada vez mais diversão,

falaremos sobre um novo traço do jornalismo, o infoentretenimento, e ainda sobre a 

noção de fait divers. Também abordaremos as celebridades, chamadas por Boorstin de 

“pseudo-eventos humanos” (enquanto os pseudo-eventos são aqueles acontecimentos

gerados para terem ressonância nos mídias, as celebridades são figuras criadas com o 

1
A revista Caras, sobre a qual falaremos mais detalhadamente no capítulo 3, dedicado ao estudo da não-notícia produzida no 

semanário, é uma publicação da Editora Abril e está há 12 anos no mercado editorial nacional. Sua especialidade são matérias (que
chamamos de não-matérias) sobre celebridades diversas: jogadores de futebol, atrizes, chefs de cozinha, socialites, empresários,
políticos. É a primeira em vendas do País em sua área e tem periodicidade semanal.
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mesmo fim). É após arregimentar todos esses componentes que iniciaremos nossas 

questões sobre o pseudo-acontecimento, mostrando como ele se realiza e como se 

organiza dentro dos mídias para gerar seu produto final: a não-notícia. 

No terceiro capítulo partimos para a análise das matérias coletadas no semanário

Caras. Essas notícias trazem celebridades, empresários, socialites, atletas, etc. Algumas se

diferenciam entre si, mas todas trazem uma mesma característica: estão fundamentadas

em eventos criados. Essa análise vai procurar dar conta dessa categoria noticiosa, que 

consideramos importante para os estudos do jornalismo atual, um campo que hoje parece

se recriar dentro de um novo conceito social e econômico ditado por “leis” como a 

publicidade, a fama e a juventude eterna. Por fim, concluiremos nossa pesquisa 

mostrando como, futuramente, este estudo pode servir de ponto de partida para a análise 

de fenômenos midiáticos mais específicos no âmbito do infoentretenimento.
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1.1  BREVE NOÇÃO DE CAMPO SOCIAL 

Entender a complexidade que permeia o campo midiático é um trabalho que vem, há 

décadas, sendo realizado em diversos estudos que procuram dar conta dos fenômenos 

produzidos por essa esfera. Antes de se analisar, porém, que elementos compõem essa 

imbricada rede produzida pelos media, é necessário entender o campo midiático como 

uma organização que se forma e ganha autonomia, assumindo uma forma própria que o

diferencia de outras esferas sociais, como a política e a economia. Por essa razão, 

entendemos como necessário para este trabalho analisar brevemente o campo social e,

posteriormente, o campo midiático, para só então avançar sobre os estudos do fenômeno 

produzido nessa esfera: a notícia. 

A autonomia dos campos sociais é uma idéia da sociedade moderna: ela só se dá

após a fragmentação do discurso religioso medieval, que estabelecia a ordem totalizante.

Essa quebra ocorre por duas razões: a ascensão da razão iluminista e a aceitação dos

valores de verdade em relação aos valores estéticos e éticos. Segundo Rodrigues (1999), 

as sociedades tradicionais viviam sob a função aglutinadora do discurso religioso, que 

mantinha uma organização social num conjunto de esferas indivisas. “Nas sociedades

tradicionais não se pode falar por isso com rigor de termos de campos sociais, na medida 

em que nenhuma esfera projeta uma ordem axiológica própria e autônoma do religioso

com força suficiente para se autonomizar da sua ingerência.” 

O autor acompanha a evolução da delimitação dos campos associada à idéia da 

“experiência” (definida como um conjunto de saberes formados de crenças firmes, 

CAPÍTULO 1 |  O campo midiático e a capacidade de antecipar, modelar e substituir o real | 24



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DO PSEUDO-EVENTO À NÃO-NOTÍCIA: UM ESTUDO SOBRE A REVISTA CARAS 

fundamentadas no hábito, ao contrário do saber científico, fundamentado numa 

indagação racional metodicamente conduzida). Para ele, a “experiência tradicional” se 

alimenta na amnésia da arbitrariedade ou do esquecimento neutralizante dos quadros de 

experiência formados pelos dispositivos de percepção do mundo. Esses campos só 

começam a se definir e a apresentar uma autonomia própria na modernidade quando a 

sociedade passa a experimentar a “experiência moderna”. É a consciência reflexiva que 

vai detonar o desenvolvimento da autonomia dos campos. Esse processo já pode ser visto 

na elaboração do método de Descartes, uma crítica da própria experiência moderna 

espontânea que rejeita a relação enganosa e falaciosa do mundo a partir apenas do

“vivido”. Os campos se formam da necessidade social de se determinar legitimidades aos

grupos a partir da ascensão da razão. 

Para Rodrigues, no entanto, esse processo não é definido apenas na modernidade, é 

uma visão do mundo que atravessa, em graus diferentes, toda a história de qualquer 

cultura. “A modernidade já está presente nas sociedades antigas, mas de forma 

embrionária” (1999:143). Mas é só a partir do século 14 que as sociedades ocidentais 

vêem a aceleração e a intensificação do processo de fragmentação do tecido social numa 

multiplicidade de esferas de legitimidade: o campo religioso vai perdendo espaço para as 

esferas científica, médica, política e jurídica. As universidades começam a produzir mais

estudos sobre tais campos, os quais passam a produzir, cada um, pensadores importantes

que ajudam a legitimar tais espaços (Rodrigues cita Copérnico, Lutero, Da Vinci, Erasmo, 

Maquiavel).

Dessa forma, vemos surgir campos sociais definidos como uma instituição social ou 

uma esfera de legitimidade, que têm nomes específicos: o político, o religioso, o 

econômico, o físico, etc. Cada esfera tem, de acordo com Rodrigues, uma legitimidade

indiscutível que lhe assegura força diante dos outros campos sociais, um discurso próprio 

e um domínio específico de competências. Essa legitimidade é, portanto, fundamental 

para a manutenção desses ambientes organizados socialmente. Referimo-nos aos campos 

de maneira tão legítima que o tomamos como sujeito da enunciação: “a família exige”, “a

economia deve e exige”, “a política impõe” (RODRIGUES, 1999).
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Nem todos os campos, no entanto, são demarcados e, portanto, visíveis. Existem

estruturas não claramente organizadas que se tornam, exatamente por essa característica, 

mais poderosas e legítimas quanto menos visíveis forem. Grande parte das instituições

que orientam a esfera pública age de maneira informal. “É esta complexa rede de 

instituições informais que, intervindo contínua e espontaneamente, nos dita a maior 

parte das normas da conformidade social que constituem o espaço público” (RODRIGUES, 

1999).

A visibilidade necessária para tornar um campo mais definido socialmente é dada

pelo conjunto de detentores da legitimidade que institui determinado campo. Esse 

conjunto é chamado por Rodrigues de corpo social, que, quanto mais formal, mais é 

observado pelos outros campos sociais. Tais organizações podem ser definidas por 

emblemas, fardas, tatuagens. Quem os ostenta são aqueles que têm legitimidade social 

para falar e constituir determinado corpo social. 

Quando tratamos dos campos não demarcados, porém, tais manifestações materiais

tornam-se mais rarefeitas. As instituições informais também têm seu próprio corpo social, 

mas, no lugar de símbolos, sua visibilidade é garantida com seu discurso, seus gestos e 

seu comportamento. É dessa forma que esses atores passam a determinar seu 

pertencimento ao campo social não demarcado visivelmente. Ainda segundo Rodrigues 

(1999), os campos sociais modernos tendem a diluir a visibilidade simbólica de sua

presença.

Essa pertença ao lugar não é, no entanto, sempre claramente 
manifestada, na medida em que uma das maneiras que os corpos 
modernos têm de se manifestar pode se constituir no apagamento
sistemático das suas marcas, sobretudo quando esse apagamento
intervém como estratégia de campo em ordem à sua composição com
outros campos concorrentes (RODRIGUES, 1999:146).

Uma percepção fundamental para entender o funcionamento desses campos sociais e 

principalmente o campo midiático, sobre o qual falaremos a seguir, é não entendê-los

como esferas estanques, e sim dinâmicas e de fronteiras por diversas vezes fluidas. Cada

um deles coexiste com a multiplicidade de outros campos, um fenômeno que estabelece 

ao mesmo tempo mais força e mais conflito a cada um desses campos. A esse fator, 
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Rodrigues (1999) chama de dimensões – reflexos que se projetam em cada um dos campos

e os atravessam.

1.1.1 O CAMPO DOS MEDIA

A mídia está diretamente relacionada à constituição da esfera pública, esfera essa

responsável pela criação e manutenção de regularidades que ditam as normas da

conformidade e da conveniência da linguagem e das ações, ajudando também na definição

dos papéis dos agentes e dos atores sociais. Essa esfera é cena em que se dá o jogo das 

interpretações sociais e em que o movimento dos atores ganha visibilidade social 

(RODRIGUES, 1999). A comunicação inscreve-se no mundo comum: ela o pressupõe,

elabora, restabelece e o desloca. É o processo instituidor do espaço público em que se 

desenvolvem suas ações e os seus discursos e coincide com o próprio jogo dos papéis que 

as instituições lhe determinam.

É a partir desse contexto no qual se vê uma enorme interligação entre mídia e 

espaço público que se estabelecem os conceitos dos campos dos media. Segundo 

Rodrigues (1999), a legitimidade desse campo é por natureza delegada do restante dos 

campos sociais. Ele funciona, assim, de acordo com as estratégias e os interesses desses

diferentes campos, numa relação ambígua que tanto reforça a sua força, como já 

dissemos, quanto promove conflitos e divergências que ameaçam a já frágil autonomia 

desse campo específico.

Rodrigues (1999) esclarece que utiliza a expressão “campo dos media” para dar 

conta da instituição que se autonomiza na modernidade tardia e abarca os campos 

formais ou informais que adquiriram o direito de se organizar dentro do espaço público. A 

esfera da comunicação é, ela própria, dotada de certa autonomia na modernidade e tem

ordem axiológica própria: a dos valores de mediação entre os campos sociais. Essa “certa” 

autonomia tem uma explicação, já que estamos falando de um campo estruturado e 

funcionando de acordo com os princípios e as estratégias de outras esferas de legitimação.

Ou seja: ao mesmo tempo que a mídia influencia e determina comportamentos de outros 

campos, ela também é cerceada por eles. É importante compreender que o autor entende
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o campo dos media sempre a partir da perspectiva do espaço público: os media,

autônomos, estariam se apropriando desse espaço, enfraquecendo-o e dotando-o de novos 

sentidos. Uma das hipóteses do autor é que a sociedade contemporânea estaria inclusive 

perdendo o sentido da privacidade à medida que o campo dos media se institucionalizou. 

Bourdieu (1997) vê o nascimento do campo do jornalismo, a partir do século 19, em 

torno da oposição entre os jornais que ofereciam notícias sensacionalistas e aqueles que 

se diziam mais sérios e objetivos, publicando análises e comentários. Esse campo, segundo 

Bourdieu, é o lugar de um conflito entre duas lógicas e dois princípios de legitimação (a

necessidade de ser reconhecido pelos pares e o reconhecimento da maioria, ou seja, o 

sucesso de vendas). Em outras palavras, na própria gênese da esfera midiática já se dá o

conflito entre campos, que até hoje determina boa parte de sua lógica. 

Essa relação um tanto heterogênea é, para o teórico, percebida num campo repleto

de concorrências e hostilidade. Simultaneamente, os procedimentos comerciais – a busca 

pelo número de leitores e pela maior audiência – tornam esse campo cada vez mais 

dependente de forças externas. É um mundo que, mais do que as esferas jurídica,

científica ou cultural, depende da demanda e está sob a sanção do mercado e do campo 

político.

Ao mesmo tempo, esclarece Bourdieu (1997), algumas das sanções sofridas no 

mundo dos jornalistas não são necessariamente severas: a eles não é exigido o rigor da 

ciência, tampouco a ética do campo jurídico. Além do mais, sendo pressionada pelas leis 

do mercado e por outros corpos sociais, a mídia termina por levar esse constrangimento 

para outros campos. Dominada pela lógica comercial, a esfera midiática impõe limites a 

outros universos. Um exemplo é a própria televisão, que, regida pelo índice de audiência, 

exerce sobre o consumidor supostamente livre e esclarecido as pressões do mercado.

De acordo com Bourdieu, a mídia termina, assim, intervindo em outros campos 

opinando, elegendo, determinando (um exemplo são listas como “os 10 melhores atores 

da atualidade” ou “o que fazer para conseguir um novo emprego”).
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Crítico do ensaísmo jornalístico e do que ele chama de fast-thinkers (intelectuais

que mostram suas opiniões na mídia para assim agregar valores mais elevados aos

produtos de consumo), Bourdieu aponta a intervenção da mídia como um artifício para 

levantar problemas que serão logo depois discutidos pelos próprios intelectuais-

jornalistas. É a arbitragem midiática, na qual o teórico antevê uma das raízes de nosso 

trabalho – a geração de pseudo-acontecimentos. É na relação conflituosa entre os campos

(no caso, entre o jornalístico e o jurídico) que Bourdieu exemplifica essa criação feita 

para gerar mais acontecimentos, realizada pelo campo dos media:

Acontece que os jornalistas, na falta de manter a distância necessária à 
reflexão, desempenham o papel do bombeiro incendiário. Eles podem 
contribuir para criar o acontecimento, pondo em evidência uma notícia 
(um assassinato de um jovem francês por um outro jovem igualmente 
francês, mas ‘de origem africana’), para em seguida denunciar os que
vêm pôr lenha na fogueira que eles próprios acenderam, isto é, a Frente
Nacional, que, evidentemente, explora ou tenta explorar ‘a emoção 
despertada pelo acontecimento’, como dizem os próprios jornais que o 
criaram ao colocá-lo na primeira página, ao reprisá-lo no início de todos 
os jornais televisivos, etc.; e que em seguida podem garantir para si uma 
vantagem de virtude, de bela alma humanista, denunciando com grande
clamor e condenando sentenciosamente a intervenção racista daquilo 
que eles contribuíram para produzir e a que continuam a oferecer seus 
mais belos instrumentos de manipulação (BOURDIEU, 1997:92,93).

A conclusão é que, mesmo sendo constrangida por diversos outros campos – o 

religioso, o político, o cultural, o médico –, a esfera midiática consegue um grau de 

autonomia a ponto de passar ela própria a gerar os acontecimentos que mais tarde serão

refletidos em esferas alheias. É exatamente essa relação que podemos chamar de 

“autonomia constrangida”, ditada pela lógica comercial, para a qual Bourdieu (1997) 

chama atenção, propondo uma análise desse campo, que modifica mais ou menos

profundamente as relações de forma em diferentes campos, afetando a própria estrutura

de sua esfera e exercendo efeitos semelhantes em universos fenomenalmente diferentes.

O processo de autonomia e a emergência desse campo se dão, segundo Rodrigues 

(1999), na segunda metade do século 20. É um “descolamento” gerado a partir do enorme 

avanço tecnológico que caracteriza esse momento histórico (o mundo coberto por 

satélites). Essa autonomia também tem raízes na característica mobilizadora dos campos

midiáticos – organizando a fragmentação típica da modernidade, ele une a sociedade em
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torno de valores comuns e evita assim o que podemos chamar de dispersão social 

(sentimentos, necessidades e idéias são embalados em uma forma comum). 

O campo dos media é, deste ponto de vista, um aliado poderoso da 
pretensão mobilizadora dos outros campos sociais. É que, não podendo 
já contar com os mecanismos da repressão física, em virtude dos ideais 
modernos de emancipação do sujeito, os campos sociais contam 
doravante com os mecanismos retóricos da linguagem para o 
convencimento e a mobilização em torno dos valores e das regras que o 
campo dos media se encarrega de criar, promover e impor ao conjunto 
da sociedade. Mas, por outro lado, o campo dos media gera os
dispositivos de percepção da realidade e constitui, deste modo, a própria 
experiência do mundo moderno, assegurando a sua percepção para além 
das fronteiras que delimitam o mundo vivido das comunidades 
tradicionais (RODRIGUES, 1999).

Ao gerar seus dispositivos de percepção da realidade e constituir sua própria

experiência, esse campo consegue, com essa autonomia, atingir seu grau mais elevado, 

utilizando a função discursiva mais do que a função pragmática (é essa própria gestão de

discursos que caracteriza a sua natureza). Rodrigues afirma que o campo midiático exerce 

efeitos sobre a nossa experiência no mundo e que o mais notável deles são os efeitos 

sobre a realidade.

Esse fenômeno é um processo que segue uma certa lógica: a mídia, ao mobilizar

nossa experiência no mundo a partir de diversos campos sociais, termina por produzir 

uma realidade gerada por esse processo de mediação. Essa realidade torna-se autônoma 

em relação à nossa percepção imediata do mundo e se sobrepõe à percepção espontânea

dos nossos órgãos sensoriais (1999). Finalmente, desse efeito de realidade vem o efeito de 

simulação, que confere um poder não legitimado por nenhum outro campo: os 

dispositivos midiáticos têm capacidade própria de antecipar, modelar e substituir o real. É 

um poder antes de tudo vicário (tem sua legitimidade delegada por outros campos) e 

simbólico, mas poderoso o suficiente para organizar a fragmentação do mundo moderno. 

Assim, os media desenvolvem uma lógica própria, na qual o conceito de realidade ganha 

um novo olhar.
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É sobre esse campo de autonomia vicária que determina nossa visão do entorno e 

nossa noção de real, observando suas características e seus hábitos, que falaremos, 

brevemente, a seguir. 

1.1.1.1  Algumas características do conflituoso campo jornalístico

A esfera jornalística é formada por diversas características, a maioria delas ligada

tanto ao campo técnico quanto ao discursivo e simbólico. Thompson (1995) define quatro 

características que, por si só, mostram a complexidade desse campo de forte legitimidade

e de fronteiras invisíveis, características que dão conta da produção e da popularização

dos bens simbólicos realizados pelos media. A primeira delas é a produção 

institucionalizada e a difusão de bens simbólicos, em que a comunicação de massa é 

entendida como parte de um conjunto de instituições (ou de campos) interessadas na

fixação, reprodução e mercantilização desses bens.

Os mass media também instituem uma ruptura entre a produção e a recepção de tais

produtos simbólicos, ruptura essa causada pelo tipo de relação estabelecida entre quem 

produz o bem e quem o consome. Existe uma espécie de via de mão única: o bem sai das 

mãos do produtor para a recepção sem que se escute o que este quer dizer – ou saber. É

uma forma, segundo Thompson, específica de indeterminação, fenômeno que é suprido 

em parte com pesquisas de opinião e índices de audiência. A partir dessa maneira de se 

descobrir o que “as pessoas querem”, são realizados diversos programas que seguem

fórmulas já testadas e de apelo plausível. Pesquisas de mercado e monitoramento de 

audiência são duas maneiras de diminuir a indeterminação entre a produção e a recepção.

O aumento da acessibilidade dessas formas simbólicas no tempo e no espaço, gerado

a partir do desenvolvimento das telecomunicações, e, conseqüentemente, a circulação 

pública dessas formas são duas das outras características típicas desse campo social.

Da maneira como as instituições de comunicação de massa se desenvolveram até 

aqui, seus produtos circulam dentro de um ‘domínio público’, no sentido de que eles são
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acessíveis, em princípio, a qualquer um que tenha os meios técnicos, as habilidades e os

recursos para adquiri-los (THOMPSON, 1995). 

Esses bens simbólicos são produzidos por um campo que, segundo Bourdieu (1997), 

impõe sobre outras diferentes esferas de produção cultural um conjunto de efeitos que 

estão ligados à sua própria estrutura (a autonomia do jornalista em relação às forças

externas: o mercado de leitores e o mercado de anunciantes). É uma relação por demais 

complexa e heterogênea: dotado de força legítima que confere autonomia aos seus

profissionais, o campo do jornalismo está sob a pressão da audiência e, mais ainda, de

instituições autorizadas a determinar o que se passa dentro dos hábitos da profissão. 

Um exemplo são as instâncias governamentais. Os órgãos oficiais têm o monopólio 

da “informação legítima” e usam esse poder para determinar o próprio andamento de uma

empresa jornalística. Trata-se, para o teórico francês, de uma manipulação dupla: 

enquanto os jornalistas tentam não ser manipulados pela informação que vem de cima,

tentam constranger tais fontes oficiais para que elas guardem informação exclusiva para 

determinado meio. 

Há ainda a patrulha imposta pelos próprios jornalistas, um conflito que se dá no

seio do campo midiático: a concorrência entre os veículos vai fazendo com que eles,

contraditoriamente, tornem-se cada vez mais homogêneos, já que um passa a cobrir o 

assunto que o outro certamente cobrirá. Assim, dá-se, no lugar da originalidade, a 

uniformidade da oferta.

Além do citado cerceamento imposto pela relação entre os órgãos oficiais e a 

imprensa, há também, como uma das mais fortes características do campo, a relação de

ambigüidade estabelecida entre a esfera midiática e a comercial, ambas cada vez mais

entrelaçadas. Localizado entre o serviço público de prestar informação e a necessidade de

gerar lucro como iniciativa privada, o campo do jornalismo é o lugar de uma lógica

específica, propriamente cultural, imposta aos jornalistas por meio das restrições e dos 

controles cruzados (BOURDIEU, 1997).
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O campo jornalístico também está, como citamos anteriormente, sujeito

permanentemente às sanções do mercado por meio dos índices de audiência. Essa

realidade faz com que, a cada dia, suas especificidades tornem-se cada vez mais 

orientadas pelo lucro. 

Os jornalistas são sem dúvida tanto mais propensos a adotar o ‘critério
do índice de audiência’ na produção (‘fazer simples’, ‘fazer curto’, etc.)
ou na avaliação dos produtos e mesmo dos produtores (‘passa bem na
televisão’, ‘vende bem’, etc.) quanto ocupem uma posição mais elevada
(diretores de emissora, redatores-chefes, etc.) em um órgão mais 
diretamente dependente do mercado (...) sendo os jornalistas mais
jovens e menos estabelecidos mais propensos, ao contrário, a opor os 
princípios e os valores da profissão às exigências, mais realistas ou mais 
cínicas, de seus ‘veteranos’ (BOURDIEU, 1997:106).

Somada a essa enorme pressão pelo faturamento está a necessidade cada vez mais 

imperiosa de os meios produzir “o novo”, o “diferente”, o “espetacular”. É o famoso

“furo” perseguido pelos profissionais das redações, que transforma o campo em uma 

esfera de renovação permanente. Bourdieu (1997:107) aponta para o fato de esse tipo de 

fenômeno ser mais valorizado dentro do próprio ambiente jornalístico, mas, ainda assim, 

de ser produzido antes de tudo sob a pecha de um serviço destinado ao leitor/espectador

(“são os jornalistas os únicos a ler o conjunto dos jornais”). Essa realidade que coloca 

toda a prática do jornalismo sob o signo da velocidade e da precipitação termina por

causar o que Bourdieu chama de amnésia permanente, exatamente o avesso negativo da 

exaltação da novidade.

Essa necessidade de produzir a novidade (tão cara aos jornalistas cada vez mais

competitivos), nascida para atender aos critérios comerciais estabelecidos pelo índice de 

audiência, une-se à capacidade de antecipar e modelar o real apontada por Rodrigues, 

fazendo com que o campo midiático ganhe novos contornos. Estes são cada vez menos 

visíveis e mais imbricados em outros campos sociais e, em contraponto, mais 

legitimadores de uma nova forma de se ver o mundo, pautada a partir da geração de 

eventos que vêm suprir demandas comerciais e organizar a agenda dos meios.

Mais do que isso, essa antecipação e esse remodelamento do real passam a ser, a 

partir da segunda metade do século 20, uma necessidade midiática: quase autônomo, esse

CAPÍTULO 1 |  O campo midiático e a capacidade de antecipar, modelar e substituir o real | 33



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DO PSEUDO-EVENTO À NÃO-NOTÍCIA: UM ESTUDO SOBRE A REVISTA CARAS 

campo deixa de necessitar da geração espontânea de fatos e começa a produzir, com o 

auxílio de especialistas e da estrutura da tecnologia, seus próprios eventos.

Esse fenômeno foi percebido por diversos teóricos. Desses, dois estudam as relações

entre o campo jornalístico e o campo político: Molotch e Lester (apud TRAQUINA, 2001), 

que localizaram, dentro da esfera dos mídias, três diferentes atores responsáveis pela

organização do trabalho jornalístico: os new promoters, os new assemblers e os new 

consumers. Os primeiros são responsáveis por transformar certos eventos em fatos 

observáveis para a mídia; os segundos são os produtores do bem maior do jornalismo, a 

informação, e os terceiros são os consumidores desse produto final. Analisaremos a 

atuação desses atores e os efeitos que produzem sobre a chamada realidade objetiva

quando explorarmos logo mais as teorias da notícia.

Alimentando a si próprio nessa geração de acontecimentos, o campo dos media 

ganha uma autonomia inédita, que paradoxalmente o atrela de forma por vezes perigosa à 

esfera do comercial e ainda consegue mantê-lo de certa forma à parte das legitimações de

outras esferas – quando a mídia começa a alimentar a si própria e a produzir seus próprios 

eventos, não há mais uma necessidade clara da aprovação imposta por outros campos,

como o jurídico ou mesmo o político.

É justamente esse “produzir, fazer e acontecer” que caracteriza o campo dos media

como uma das bases da análise dos acontecimentos criados vistos no semanário Caras, 

objeto de nosso estudo neste trabalho. Antes, porém, de iniciarmos essa análise, é 

importante mostrar o que nos dizem algumas teorias da notícia, bem simbólico maior do

campo do jornalismo. Entender o que pensam diferentes teóricos e como se processa seu 

entendimento da realidade cotidiana é uma chave importante para compreender o

fenômeno da não-notícia. 
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1.2 OBJETIVA, PÓS-REAL, CONSTRUÍDA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
SOBRE A NOTÍCIA 

Diversas análises já procuraram dar conta de uma teoria da notícia, levando sempre

em consideração aspectos diversos, como a vida dentro das redações, os tipos de relações 

impostas entre jornalistas e fontes, as pressões sofridas pelos jornalistas – geralmente 

vindas de outros campos – e a análise discursiva dos atores dessa esfera. Na academia ou 

no âmbito dos próprios media, porém, as linhas teóricas muitas vezes deixam de lado 

aspectos sutis, mas importantes para o entendimento do fenômeno notícia, fazendo com 

que diversas abordagens sejam constantemente vistas como insuficientes.

Traquina (2001:44) aponta alguns desafios que devem incentivar os estudos em 

busca de respostas que clarifiquem pontos ainda imbricados para melhor se entender a 

teoria da notícia: a inexistência de uma identificação clara dos fatores que intervêm nas

influências mútuas entre as diversas agendas e o desconhecimento da complexa relação

estabelecida entre jornalistas e fontes, bem como a relação de forças entre agentes 

especializados em torno da informação. 

Outro desafio, ainda mais complexo e que depende muito do entendimento dos dois 

pontos citados acima, é a ausência de uma teoria da notícia elaborada e completa. Essa 

ausência, segundo Traquina (2001), manifesta-se na existência de múltiplas “teorias”, 

algumas contraditórias entre si.

Em seu livro O estudo do jornalismo do século 20, Traquina realiza um apanhado das

teorias noticiosas que marcaram o século em que a comunicação determinou grande parte

dos acontecimentos, detendo-se mais longamente no conceito do agendamento, nas 

teorias que formam a linha construtivista e na polêmica teoria do espelho, que, segundo 

o autor, é quase um dogma entre os profissionais do jornalismo. Tanto a teoria do espelho

quanto a teoria construtivista são dois dos principais paradigmas ainda hoje 

extensamente citados nos estudos noticiosos.

Vamos falar brevemente do início dos estudos do jornalismo – mais especificamente

da notícia – no século 20, lembrando que, logo no começo do século, nomes como Robert 
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E. Park, Walter Lippmann e Max Weber apresentaram importantes contribuições para o

estudo desse campo, até hoje utilizadas por analistas do tecido noticioso. Weber analisou 

o papel social do jornal já em 1918, e os estudos de Park e Lippmann foram apresentados 

em 1922. Foi Lippmann que, no seu livro Public opinion, falou pioneiramente sobre a 

“realidade sintética”, termo usando ainda em estudos midiáticos recentes.

De lá até hoje, diversos estudos surgiram, mostrando que a prática, inicialmente

vista como um mero serviço para a sociedade mais elitizada, havia tomado o mundo, 

numa explosão ocorrida a partir da década de 60, quando o mundo viu surgir nos EUA os 

mandamentos de um jornalismo que bebia na fonte da literatura, o novo jornalismo. Na

década de 50, David White já havia publicado a sua teoria sobre os gatekeepers na revista 

científica Journalism Quarterly, um estudo até hoje clássico entre os estudiosos desse 

campo e que ainda continuou a influenciar diversas abordagens até a década de 90, já 

com menos força. 

Mas foi de fato a década de 60 que determinou os passos de muitos estudos do 

campo midiático e muitas definições de notícia até hoje utilizadas. Por um lado, esses 

estudos se baseavam nas investigações de Katz e Lazarsfeld (1955), que versavam sobre a 

idéia dos efeitos limitados (na qual o papel da mídia servia mais para cristalizar opiniões

do que para formar novas formas de pensamento). A Escola de Frankfurt e a teoria crítica 

também eram estudos de força nas academias: o marxismo e as relações de poder eram a 

tônica para se estudar a mídia.

Nos anos 70, há uma redescoberta dos estudos realizados nos anos 50, e diversos

autores recorrem a análises organizacionais que mostram a relação entre profissionais e 

redações (BAGDIKIAN, 1974; WARNER, 1971). A relação entre jornalistas e fontes também 

passa a ser analisada, o que faz com que o campo jornalístico seja visto tanto de maneira

mais individual (como pregava o gatekeeper), quanto mais globalmente (nos estudos 

realizados sobre as relações entre o jornalismo e o campo econômico, também comuns nos 

anos 70). 
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É nessa década que autores como Tuchman (1976), Darnton (1975) e Bird e 

Dardenne (1988) começam a analisar as notícias como narrativas, observando o jornalista

também como um contador de histórias (Traquina, 2001:58). Essa percepção foi ainda 

mais reforçada devido ao boom do novo jornalismo ocorrido nos EUA a partir da década de 

60, quando autores como Tom Wolf e Gay Talese começaram a mesclar textos jornalísticos

e literatura. As críticas a esses estudos surgiram rapidamente, sobretudo pelo fato de a 

“verdade” e a “realidade” serem duas das bases mais fervorosamente defendidas pelos

profissionais – e mesmo pelos acadêmicos – da época. Diz Tuchman:

Dizer que a notícia é uma ‘estória’ não é de modo nenhum rebaixar a
notícia nem acusá-la de ser fictícia. Melhor, alerta-nos para o fato de a
notícia, como todos os documentos públicos, ser uma realidade
construída possuidora de sua própria validade interna. Os relatos
noticiosos, mais uma realidade seletiva do que uma realidade sintética, 
como acontece na literatura, existem por si sós. Eles são documentos
públicos que colocam um mundo à nossa frente (TUCHMAN, 
1976/1993:262, apud TRAQUINA). 

Pode-se dizer que esse novo olhar sobre o tecido noticioso abriu caminho para um

novo paradigma nos estudos jornalísticos, que até então se baseavam numa objetividade,

numa isenção jornalística só possível a partir de um “desinteressado”, que recebe a 

incumbência de noticiar, de mostrar o mundo real para seu leitor/espectador, e o faz sem

interferir no que será posteriormente noticiado na esfera pública. É uma espécie de

mediação “dura”, na qual o jornalista atua quase que mecanicamente, sem repassar

qualquer traço ideológico e cultural de sua personalidade.

O peso dos valores positivistas de verdade (...), o papel central de 
valores como objetividade, equilíbrio e imparcialidade dentro da própria 
ideologia jornalística e a crescente importância do desempenho dos 
mídias e do jornalismo no tecido social e, em particular, na luta política
contribuíram para uma preocupação com o desempenho dos jornalistas,
em que uma questão fundamental que emerge dentro do estudo do 
jornalismo é se há ou não distorção na informação (TRAQUINA,
2001:58).

Assim, os estudos acadêmicos passam a ver a notícia sob duas formas: elas são

produto da parcialidade dos jornalistas ou são produto da objetividade. É sob essas duas

formas organizacionais que a própria sociedade passa a ver a relação entre profissionais

da mídia e o espaço público. Essas duas posturas, sejam elas acadêmicas ou não, partem 
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da idéia do jornalista como um defensor do cidadão, um profissional a serviço do público 

e que luta contra o abuso do poder. 

Segundo Traquina, o filão de investigação em torno dos estudos da parcialidade

parte do princípio de que as notícias devem refletir a realidade sem distorção – aceitando-

se, portanto, o princípio de que é possível reproduzir a realidade. Há, no entanto, uma 

oposição no que diz respeito aos resultados desses estudos: em A elite midiática (1986), 

Lichter, Rothman e Lichter argumentam que os jornalistas constituem uma nova classe

com claras parcialidades políticas que distorcem as notícias para a propagação das suas 

opiniões anticapitalistas. Já Herman e Chomsky sustentam que as notícias são mera 

propaganda do sistema capitalista. É dentro desse ambiente no qual se discute 

parcialidade, objetividade e distorções, portanto, que emerge a idéia da notícia como 

construção, rejeitando o pensamento predominante, que via o jornalismo como um 

reprodutor da realidade, naquela que ficou famosa como a teoria do espelho.

1.2.1 AS TEORIAS ESTRUTURALISTA E ETNOCONSTRUCIONISTA E O PARADIGMA DE 
UMA PSEUDO-REALIDADE 

Todas as opiniões a respeito da separação entre a objetividade jornalística e a 

ascensão da teoria construtivista no campo acadêmico – e, mesmo que ainda sutilmente, 

no próprio campo profissional – decorrem de duas teorias nascidas, como vimos

anteriormente, durante as décadas de 60 e 70, com mais ênfase nessa última. É

importante observar quais são os aspectos que constituem essas teorias, que hoje, pode-se 

dizer, são hegemônicas dentro das abordagens analíticas da notícia e encaram esse

produto como um processo de construção social.

Segundo Traquina (2001), tanto a teoria estruturalista quanto a teoria 

etnoconstrucionista criticam a objetividade e o empirismo ingênuo dos jornalistas. Em 

ambas, as notícias são classificadas como resultados de processos complexos de interação 

social entre agentes sociais: os jornalistas e as fontes de informação; os jornalistas e a 

sociedade; os membros da comunidade profissional, dentro e fora da sua organização. 
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Também, sendo construção, as duas admitem a notícia como um processo narrativo 

constituído pela ideologia e pelo contexto social dos indivíduos e das sociedades nos

quais eles estão inseridos. Citando Carey (1986), Traquina (2001:87) diz: 

Na perspectiva do paradigma construtivista, embora sendo índice do 
‘real’, as notícias registram as formas literárias e as narrativas utilizadas
para enquadrar o acontecimento. A pirâmide invertida, a ênfase dada à
resposta às perguntas aparentemente simples Quem? O quê? Onde?
Quando?, a necessidade de selecionar, excluir, acentuar diversos
aspectos do acontecimento – processo orientado pelo enquadramento
escolhido – são alguns exemplos de como a notícia, dando vida ao 
acontecimento, constrói o acontecimento e constrói a realidade. 

Existem, no entanto, algumas diferenças entre as duas correntes. A teoria

estruturalista entende os jornalistas – e toda a mídia – como lugar de sedimentação da 

ideologia dominante, um conceito de bases marxistas. Ainda assim, essa corrente,

formada por teóricos como Stuart Hall, Chas Chritcher, Tony Jefferson, John Clarke e 

Brian Roberts, entende a autonomia vicária dos jornalistas.

Queremos chamar atenção para as mais rotineiras estruturas de produção de 

notícias, para observar como é que os mídias vêm, de fato, e em última instância,

reproduzir as definições dos poderosos, sem estar, necessariamente, num sentido

simplista, a serviço destes (HALL et al, 1993). 

Para esses autores, as notícias são produtos resultantes de fatores como a 

organização burocrática dos media (a maneira como cada um seleciona suas atividades

cotidianas), a própria estrutura dos valores-notícia e o momento específico da construção

da notícia, momento esse que arregimenta saberes e identidades inseridas em mapas 

culturais específicos. Vê-se, nesse caso, que a teoria estruturalista da notícia valoriza 

sobretudo uma perspectiva cultural na construção da notícia. 

Dentro dessa teoria, ainda, os mídias não são meros inventores de notícias nem

transmissores da ideologia da classe dominante. Eles são, antes de tudo, subordinados aos 

primary definers (aqueles que detêm posições institucionalizadas privilegiadas). É uma 
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subordinação, vale dizer, estruturada de acordo com as pressões de trabalho e várias

exigências profissionais.

Essa relação de subordinação, lembra Traquina, não é de todo estanque, já que por 

diversas vezes, como vimos, as necessidades dos definidores primários (os new promoters,

de Molotch e Lester) não são as mesmas dos agentes midiáticos (os new assemblers). Ou

seja, os mídias têm seus próprios motivos e lógicas, o que pode causar conflitos nessa 

relação. E mais: as próprias instituições de poder podem entrar em disputa e assim atingir

o campo midiático, que, como outra característica apontada por Hall, é 

institucionalmente distinto de outras agências. Ainda assim, são os primary definers quem

determina o que será levado para a esfera pública pelos mídias.

A teoria etnoconstrucionista, por sua vez, vê como determinante na construção 

noticiosa não os definidores primários, e sim o fator tempo. “O trabalho jornalístico é 

uma atividade prática e cotidiana orientada para cumprir as horas do fechamento”

(TRAQUINA, 2003). É para dar conta dos imediatismos e das limitações geradas pelo

tempo, para dar conta de sua imprevisibilidade, que os mídias passam a se organizar

dentro de uma lógica específica. 

Uma pesquisa feita por Tuchman (1976) dentro de diversas redações norte-

americanas, até hoje bastante utilizada nos estudos de jornalismo, mostra que os media

constroem uma verdadeira rede para capturar os acontecimentos. Assim, para conseguir 

cobrir os assuntos que lhe são interessantes, esse campo termina determinando regras

que o ajudarão a dar conta da imprevisibilidade dos acontecimentos. Primeiramente, as

empresas jornalísticas dividem o mundo em áreas de responsabilidade social. Depois, elas

‘cobrem’ organizações específicas que, do ponto de vista dos valores-notícia, produzem 

acontecimentos entendidos como de maior noticiabilidade. Por último, elas tematizam os

acontecimentos, dividindo os jornais e outros veículos em seções. 

Essa divisão é problemática por diversas vezes: ao mapear o mundo em áreas mais

ou menos noticiáveis, os media fazem com que as notícias “aconteçam” apenas em

algumas localidades, não em outras. Quanto à organização, poucas merecem uma 
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cobertura sistemática, e as que merecem essa atenção são geralmente fontes 

institucionais (órgãos oficiais). Assim, os órgãos que já têm maior poder simbólico,

quando se inserem dentro dos campos dos media, recebem um tipo especial de atenção

que os fortalece e faz sua palavra predominar diante de outros órgãos. 

Para a teoria etnoconstrucionista, a produção de notícias é, assim, um processo 

interativo no qual diversos agentes sociais exercem um papel ativo num processo de 

negociação constante (TRAQUINA, 2001:99). Partilhando dessa visão, Molotch e Lester

dizem que nem tudo o que é noticiado faz parte da realidade objetiva. Segundo eles, os

acontecimentos são ocorrências criativamente usadas na demarcação do tempo de formas 

diferentes e por atores diferentes. “Os indivíduos ou as coletividades têm propósitos

diferentes, enraizados em diversas biografias, estatutos, culturas, origens sociais e 

situações específicas” (MOLOTCH e LESTER, apud TRAQUINA, 2001).

Os autores citam os new promoters como agentes importantes nessa construção

noticiosa e, conseqüentemente, social. Esses agentes são responsáveis por colocar em 

evidência certas ocorrências que terminam tornando-se acontecimentos, eventos esses

carregados de intencionalidade. Essa criação de eventos no campo midiático foi analisada

por Boorstin (1962), que percebeu a ação, entre outras práticas, dos press agents em

locais como a capital política dos Estados Unidos, Washington. Esses acontecimentos

foram chamados de pseudo-evento, fenômeno que analisaremos neste trabalho como 

parte de mais uma categoria dentro da teoria que vê a notícia como construção social. A 

esse fenômeno daremos o nome de não-notícia. 

Antes de mais nada, queremos demonstrar que esse produto inserido no contexto da 

teoria construtivista é um produto da própria autonomização conseguida pelo campo do

jornalismo, como vimos anteriormente. Somando-se a isso, essa prática, já percebida e 

nomeada há décadas, como vemos na análise de Boorstin, torna-se ainda mais visível num

ambiente de crise de paradigma pelo qual passa o jornalismo.

Esses pseudo-eventos dos quais fala Boorstin fazem parte, para Mota (2003), de uma 

crise do jornalismo, que vive nesse momento o paradigma de uma pseudo-realidade e da 
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hipertrofia da palavra. Segundo Mota, paradigmas anteriores, como os de base marxista, o

crítico ou mesmo o construtivista, não conseguiram dar conta dessa realidade.

O jornalismo vem continuamente se omitindo na denúncia do esvaziamento dos

debates das grandes questões da sociedade e se modernizando pelo pior caminho, aquele 

do imediatismo e do entretenimento vulgar (MOTA 2003:163).

Assim, Mota aponta para uma nova tendência jornalística: aquela na qual a diversão

e o empirismo dos agentes dos media ganham cada vez mais espaço, tendência que abre 

um precioso terreno para as notícias planejadas.

1.2.2  O CONCEITO FLUIDO DO QUE É NOTÍCIA: O QUE DIZ A TEORIA DO JORNALISMO 

Como vimos brevemente, a definição do que é notícia já mobilizou diversas escolas

em diferentes épocas, gerando, conseqüentemente, visões diversas e às vezes divergentes

sobre o fenômeno produzido pelo campo noticioso, que tem sua gênese a partir do século

19.

A tentativa de definir o que seria esse produto não é exatamente nova. A título de 

curiosidade, podemos dizer que, já no século 17, Peucer (apud SOUSA, 2004) apresentou à 

banca da Universidade de Leipzig, na Alemanha, um trabalho de doutoramento intitulado 

Relações e relatos de novidades, no qual realizava um estudo sobre as notícias veiculadas

numa sociedade que via a ascensão burguesa e, conseqüentemente, as relações baseadas

no mercado tornar-se cada vez mais fortes. Em contraponto, a moral instituída pela igreja 

católica perdia espaço após a reforma protestante. Nesse trabalho, Peucer classifica os 

artigos noticiosos dessa época, repleta de grandes mudanças sociais, com uma curiosa 

similaridade em relação aos autores de hoje. Como observa Sousa, sua noção de notícia é 

essencialmente descritiva, mas também atual e universal. 

Segundo Peucer, os jornais contêm a notificação de coisas diversas acontecidas 

recentemente em qualquer lugar como acontece na vida diária, coisas novas que têm certa 

utilidade e atualidade e que também satisfazem a curiosidade humana. Para Sousa, nessa 
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forma de descrever os jornais, Peucer evidencia cinco características ainda comuns nas

notícias atuais: pode haver notícias sobre tudo; as notícias referem-se a acontecimentos 

atuais; as notícias trazem novidades; as notícias são úteis; muitas notícias têm sucesso

porque satisfazem a curiosidade humana. Podemos, de fato, encontrar algumas dessas

características em autores contemporâneos. Por exemplo: em suas classificações sobre os 

componentes vitais a uma notícia, Warren Breed e Fontcuberta (1993) também destacam 

a atualidade como fundamental. Fontcuberta também cita o interesse público (as “coisas 

da vida diária”) como outra característica da notícia. A atualidade é um fator-base 

evocado nas análises de Martini (2000) e Canavilhas (2001). Este ainda elege a surpresa (a 

novidade) como um fator que torna o acontecimento mais propenso a ser noticiável.

Existem hoje diversas maneiras de se conceituar uma notícia: há teorias que a 

classificam como uma mera mercadoria voltada para defender os interesses da elite e 

outras que a vêem como um necessário instrumento democrático que pode combater os 

interesses dessa citada elite. Dentro da vasta oferta de conceitos, escolhemos aquelas

teorias que mais dizem respeito à nossa idéia sobre o pseudo-acontecimento e a não-

notícia, sabendo, de antemão, que algumas interessantes visões, dada a enorme 

diversidade teórica, ficaram de fora.

Um dos conceitos mais complexos, e por isso mesmo amplo e rico, sobre a notícia 

parte de Alsina (1996:185), que, a partir de uma visão mais construtivista e baseada da 

semiótica, diz: “Notícia é uma representação social da realidade cotidiana produzia

institucionalmente que se manifesta na construção de um mundo possível”. Para entender 

melhor essa conceituação, é necessário perceber o que o autor entende por representação 

social, produção institucional e mundos possíveis. O primeiro item refere-se à “atividade

de reprodução das propriedades de um objeto, efetuando-se em um nível concreto, 

freqüentemente metafórico e organizado ao redor de uma significação social”. O segundo,

por sua vez, dá conta da teoria da construção social em Berger e Luckmann (1979), que

assim definem a institucionalização e a legitimação, dois processos da construção da 

realidade social: a institucionalização é a tipificação recíproca de ações habituadas por

outros atores e a legitimação torna a objetivação da primeira ordem, já institucionalizada,

objetivamente disponível e socialmente plausível (ALSINA, 1996).
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Por último, Alsina nos leva a entender a sua diferenciação entre o mundo real, o 

mundo de referência e o mundo possível. Este o próprio ambiente criado pelo jornalista a 

partir do suporte dos dois primeiros. “O jornalista é autor de um mundo possível que se 

manifesta em forma de notícia”, diz o teórico sobre a relação entre esses três mundos. O 

primeiro, o mundo real (sem levar em conta questões filosóficas sobre o termo), é a fonte

que produz os acontecimentos que o jornalista vai usar para confeccionar a notícia. Ele 

corresponde, assim, ao mundo dos acontecimentos, de onde são retirados os fragmentos

noticiosos (no caso do pseudo-evento, como veremos, a existência desse mundo torna-se 

mais complexa). 

O mundo de referência é aquele no qual “se pode enquadrar os acontecimentos do 

mundo real”. Ele é uma estrutura na qual está montado o modelo social do que é o

mundo de referência. É a partir desse mundo que se estabelece o valor das notícias, o que 

deve ou não ser levado ao conhecimento de um grande público. Sua atmosfera está

carregada de juízos de valores e expectativas sociais. O mundo possível é aquele 

determinado pelo jornalista a partir de sua experiência nos dois outros mundos 

anteriores.

Alsina resume essa relação entre esses três fatores que compõem a teoria da notícia:

O mundo que denominamos real corresponderia aos acontecimentos,

dados e circunstâncias reconhecidos pelo jornalista. Acontecimentos, por 

assim dizer, sem qualificação. A partir desses mundos de referência será

como o jornalista poderá determinar o tipo de acontecimento que tem 

de relatar (ALSINA, 1996:189). 

Outra teoria noticiosa que utilizamos neste trabalho é a de Fontcuberta (1993), para 

quem a subjetividade é um item fundamental, embora a autora seja uma defensora de 

alguns fatores que ainda sustentam a noção do jornalismo cânone. Uma notícia, diz 

Fontcuberta, é antes de tudo uma forma de ver, perceber e conceber a realidade, e sua 

análise dentro do campo social nos diz bastante sobre o mundo que nos cerca.
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Essa forma de encarar o jornalismo como uma função carregada de subjetividade,

como dissemos anteriormente, não distancia a autora de algumas características do

paradigma da objetividade. A atualidade, a novidade, a periodicidade e o interesse 

público e, mais particularmente, os próprios acontecimentos (valores-notícia, sobre os 

quais falaremos adiante) vão deixando de compor o universo noticioso, modificando assim

o conceito mais tradicional do jornalismo. O apelo ao novo, ao rápido, assim como a 

necessidade de ganhar novos públicos e ainda assim conseguir sobreviver num ambiente

cada vez mais especializado, vai modificando estruturalmente o que entendemos como

jornalismo tradicional.

O objetivo básico de interessar a um público cada vez mais amplo 
contrasta com a busca de audiências cada vez mais específicas, incluindo 
meios tão maciços quanto o rádio ou a televisão, até o ponto em que se
coloca em questão o próprio conceito de sociedade de massas. A 
informação noticiosa compartilha espaço com uma oferta generalizada 
de informação de serviços e as senhas de identidade dos diferentes
meios de comunicação vêm modificar seus perfis ao invadir o que até
agora eram campos à parte: os diários parecem magazines, os semanários
de informação geral se assemelham às revistas “do coração”, os 
informativos radiofônicos produzem informação em profundidade e os
informativos televisivos seguem pautas da imprensa diária
(FONTCUBERTA, 1993:16/17. Tradução nossa). 

Apesar dessa realidade de “mudanças e contradições”, Fontcuberta diz que o 

acontecimento, a atualidade e o período continuam sendo fundamentais na costura de 

uma notícia, uma afirmação que ganha novos sentidos quando posta diante da ideologia 

do infoentretenimento.

Nas suas observações sobre as conceituações da notícia, Gomis (1991) se aproxima 

muitas vezes dessa nova realidade heterogênea apontada por Fontcuberta, que dá duas 

definições de notícia: notícia é a expressão jornalística de um fato capaz de interessar até 

o ponto de suscitar comentários; notícia é o que dará o que falar. Mas um fato que reúna 

tais condições provocará não só comentários, como também novos fatos. Para Gomis

(1991:35), a notícia é a definição jornalística de um fato:

Mas não de qualquer fato, porque nem todo fato serve como notícia. (...)
Averiguar que condições há de reunir um acontecimento para ser notícia 
e que traços têm em realidade os fatos que os meios tomam e vendem
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como notícia é importante, porque nos permite compreender como 
trabalham os meios e como usamos todos os fatos que são notícia. 

De forma mais sintética, porém, Gomis afirma que a notícia é uma interpretação, já 

que ela é feita de ações nem sempre evidentes e claras, cabendo ao jornalista mostrar essa 

ambigüidade (um fator que levará conseqüentemente a notícia a ser comentada). O 

comentário é, aliás, um dos pontos fortes na teoria do autor espanhol. Sem repercussão 

não há notícias e, quanto mais ecos um fato noticioso encontrar na sociedade, mais

notícia ele será. As notícias que impressionam o leitor são aquelas que logo se comentam.

Os fatos mais dramáticos sobre acidentes, terrorismo e tragédias pessoais são os que

têm maior coeficiente significativo de atenção, gerando assim uma grande proporção de 

falas. E são os comentários gerados pelas notícias, conclui Gomis, que formam nosso

presente.

Esse presente construído pelas notícias também é analisado de forma mais profunda 

pelo teórico, que vê nesse eterno “hoje” definido pela mídia uma forma de reorganização

de nossa experiência social. “O que importa não é quando passam as coisas, e sim quando 

as dizemos. É isso que forma o presente social (...). As notícias de hoje são as que se 

dizem hoje” (1991:39).

A partir dessa afirmação, pode-se dizer que é o próprio jornalismo que determina 

sua temporalidade. Apesar do imediatismo e da tradicional característica perecível do

tecido noticioso, é possível afirmar que diversos meios pautam seu “hoje” de acordo com 

sua própria periodicidade (um exemplo são os cadernos suplementares vistos nos jornais 

impressos). Charles A. Dana diz de forma sintética, talvez um tanto empírica, mas

bastante reveladora, como a notícia é tratada nesses tempos comandados pelo 

entretenimento: “Notícia é qualquer coisa que fará com que as pessoas falem” (apud

GOMIS, 1991:92). Essa definição de notícia consegue traduzir a lógica adotada por 

diversos meios noticiosos atuais, que buscam divertir primeiramente, para depois, se for 

julgado necessário, informar.
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1.2.3  TUDO – OU NADA – PODE SER NOTICIÁVEL 

A noticiabilidade, segundo Wolf (2001), é constituída pelo conjunto de requisitos 

que se exigem dos acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos 

órgãos de informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas – para

adquirir a existência pública de notícia. Tudo o que não corresponde a esses requisitos é 

“excluído”, por não ser adequado às rotinas produtivas e aos cânones da cultura 

profissional.

A heterogeneidade que hoje caracteriza o jornalismo torna cada vez mais

problemática a separação entre o que pode ou não ser noticiável. Segundo Traquina 

(2001), as notícias são o resultado de um processo de produção definido como percepção, 

seleção e transformação de uma matéria-prima – os acontecimentos – num produto – as

notícias. Como, no entanto, se define esse processo de seleção? De acordo com análises

como a realizada por Tuchman (1983) a partir da experiência com jornalistas nos EUA, 

esse poder de decisão é muitas vezes realizado a partir de valores subjetivos, na

percepção do profissional, não obedecendo, portanto, a uma estrutura fechada.

No entanto, apesar dessa maneira relativamente aleatória que o jornalismo das 

redações (que ainda, contraditoriamente, se baseia na objetividade para defender seu 

produto) utiliza para conferir existência pública aos fatos, existem diversas características 

que tornam um acontecimento mais ou menos propenso a ser noticiável.

O conceito de valor-notícia varia em cada autor da teoria do jornalismo, e entre

eles, alguns conceitos, apesar de não serem nomeados da mesma forma, se repetem

teoricamente.

Para Martini (2000), são primordiais fenômenos como a novidade e, por tabela, a 

originalidade, o ineditismo dos fatos; a evolução futura dos acontecimentos; a 

importância e a gravidade; a proximidade geográfica do acontecimento na sociedade; a 

magnitude pela quantidade de pessoas ou lugares implicados; a inclusão dos 

deslocamentos; a hierarquia dos personagens implicados.
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Canavilhas (2001) diz que sobressaem fatos que tenham acontecido naquele 

momento (o “agora”, a imprevisibilidade), que também serão mais ou menos importantes 

de acordo com sua intensidade, clareza, proximidade, surpresa e continuidade. O autor 

ainda cita os custos, o valor das imagens e os valores socioculturais como preponderantes

nessa separação. Em relação aos custos, ele acredita que as reportagens que oneram mais

as despesas de um veículo de comunicação facilmente ganharão destaque em detrimento

de outras matérias. 

Warren (apud ALSINA, 1996) se aproxima da noção de noticiabilidade dos autores 

anteriormente citados, enumerando oito elementos básicos que devem estar contidos em 

um acontecimento para que ele vire notícia: atualidade, proximidade, proeminência,

curiosidade, conflito, suspense, emoção e conseqüências.

Autores como Galtung e Ruge (apud TRAQUINA, 2001), por sua vez, abordam os 

critérios noticiosos de maneira mais contextual, apontando a força de suas subjetividades

na determinação do que é um acontecimento noticiável. Segundo eles, para ser notícia 

um acontecimento deve ser significativo ao contexto cultural do leitor e sua importância 

estará sempre relacionada ao sistema de valores ideológicos e aos interesses dos países

envolvidos. Se um país não é capaz de satisfazer tais critérios, pode ser considerado um

não-produtor de notícias. A “proximidade” deve ser considerada quer como vizinhança 

geográfica, quer como afinidade cultural. As notícias, assim, podem ser entendidas como

fenômenos culturalmente próximos, que dizem respeito tanto ao cotidiano de quem as

produz – os jornalistas – quanto ao dia-a-dia de quem as recebe – o público.

Molotoch e Lester (apud TRAQUINA, 2001:100) também dizem que os critérios do 

que é ou não noticiável para os indivíduos ou as coletividades têm propósitos diferentes,

enraizados em diversas biografias, estatutos, culturas, origens sociais e situações

específicas. Existem utilizações diferentes para as ocorrências, ou seja, diversos agentes 

sociais têm diferentes necessidades de acontecimentos.

A percepção dos critérios subjetivos da noticiabilidade é um fenômeno analisado já 

a partir de estudos considerados clássicos na teoria da notícia. Um dos mais famosos é o
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estudo realizado por David M. White, que analisou as práticas jornalísticas de um 

profissional das redações, chamado por ele de Mr. Gates (apud TRAQUINA, 2001:69). 

Durante uma semana, White observou que fatores levavam Mr. Gates a descartar ou não as

notícias que lhe chegavam às mãos. Esse processo foi descrito por White como baseado

antes de tudo nos valores pessoais de cada jornalista: o “descartável” era rejeitado por

sua experiência, suas atitudes e expectativas. Dessa forma, como assinala Traquina, o 

processo de seleção é “subjetivo e arbitrário”.

Como se vê, a idéia do que é ou não noticiável, apesar de ser regida por alguns

critérios comuns, está ligada a fatores externos ao campo noticioso, tornando a idéia do 

que pode ser entendido como notícia ainda mais complexa.

Essa questão foi abordada por Gomis (2001), que, percebendo as dificuldades de se 

conceituar o que torna um fato noticiável ou não, questiona se há uma resposta única e 

satisfatória para saber que acontecimento é mais notícia do que outro. “A resposta está 

relacionada ao uso que os leitores fazem da notícia e sua função social”. A idéia de 

noticiabilidade em Gomis está embasada em três matrizes (2001: 93): supõe-se que toda 

notícia faz pensar (nos perguntamos quais as suas repercussões); é mais notícia aquela 

que fica mais tempo gravada na mente do leitor; é notícia aquele fato que abre um leque 

de outros acontecimentos (repercussões). Para o autor, é mais notícia para o leitor, 

resumidamente, aquilo que melhor lhe sirva para entender o que se passa e inteirar-se 

sobre o que vai passar. É claro que essa afirmação ganha diferentes sentidos de acordo

com o universo de cada usuário. 

Podemos dizer que o enfoque do que é noticiável também está relacionado à linha 

jornalística de cada veículo. Assim, torna-se mais difícil dizer o que é exatamente notícia.

A resposta imediata seria: depende de a qual tipo de veículo se faz referência. Um

acidente de avião, apesar de grave, não é notícia para um repórter de uma revista 

teenager, a menos que um ídolo pop ou demais celebridades estivessem a bordo. Uma 

matéria sobre a fome na Somália dificilmente será objeto de uma reportagem de um 

semanário de fofocas, a menos que, novamente, um famoso apareça no local da tragédia.
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Uma matéria sobre uma análise da política internacional da União Européia não vai ser

publicada em um jornal para crianças.

A partir desse ponto de vista, podemos nos arriscar a dizer que tudo – ou nada – 

pode ser noticiável. Deve ser levado em conta que tipo de evento estamos relatando, para 

qual veículo esse evento se destina e para qual tipo específico de público estamos

falando.

1.2.4 BREVE PASSEIO PELAS TIPIFICAÇÕES NOTICIOSAS 

Apesar da mudança paradigmática no próprio conceito do jornalismo, apontada

principalmente por teóricos que refutam a objetividade, tão cara à teoria do espelho, 

existem algumas características que continuam sendo utilizadas por analistas da notícia. 

Os meios publicam ou mesmo se especializam em notícias duras, notícias leves, notícias 

de interesse humano, notícias seqüenciais (categorias vistas em Tuchman), etc. Em cima 

dessa estrutura determinada, diversos teóricos realizam suas classificações, modificando

algumas vezes a terminologia do tipo de notícia, mas geralmente dando o mesmo sentido. 

É interessante observar como as categorizações podem ser questionadas de acordo

com a própria linha do veículo noticioso. Um jornal diário entende como “notícia dura” 

um grave acidente automobilístico, enquanto uma notícia leve pode ser a festa de

comemoração do aniversário da cidade (desde que ela ocorra dentro do previsto, é claro). 

Uma revista de celebridades, por sua vez, também vai ter seu próprio conceito de notícias 

leves e notícias duras: a notícia de uma celebridade que é pega em ato ilícito (o famoso 

caso entre o ator inglês Hugh Grant e a prostituta Divine Brown, por exemplo) recebe 

uma enorme cobertura desses semanários (seriam suas hard news). Uma aparição da 

cantora Madonna em uma praça nova-iorquina com os filhos, apesar de render uma boa 

fotografia para as revistas, não passa de uma notícia leve, uma soft news (levando-se em 

consideração, igualmente, que a cantora seja apenas fotografada por paparazzi num 

momento doméstico, não dando nenhuma declaração ou aparecendo com um affair).

CAPÍTULO 1 |  O campo midiático e a capacidade de antecipar, modelar e substituir o real | 50



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DO PSEUDO-EVENTO À NÃO-NOTÍCIA: UM ESTUDO SOBRE A REVISTA CARAS 

Nesse momento de nossa análise, veremos como três importantes teóricos da notícia 

– Tuchman, Fontcuberta e Gomis – realizam suas categorizações.

Com base em entrevistas feitas em diversas redações norte-americanas, seguindo um

método organizacional, Tuchman (1983) realizou uma das classificações até hoje mais 

utilizadas dos tipos de notícia.

Assim como os informadores pretendem que existam critérios específicos de

conteúdo segundo os quais se valoriza uma notícia (por exemplo, quantas pessoas são 

afetadas pelo sucedido), assim também os informadores insistem que a categorização da 

notícia depende do relato (TUCHMAN, 1983:59).

A partir dessa realidade, Tuchman extraiu das redações o ponto de vista dos 

profissionais sobre as notícias que eram colhidas e onde elas deveriam se encaixar de 

acordo com as suas categorias: notícias duras, brandas, súbitas, em desenvolvimento e 

notícias de seqüência. É claro que, segundo a própria autora, muitas vezes essas

distinções se confrontam e mesmo se mesclam. “Sem dúvida, o mesmo acontecimento

pode ser tratado como relato de uma notícia dura ou como relato de uma notícia branda” 

(1983:61).

Outra realidade observada pela autora em sua pesquisa é a dificuldade de 

classificação dos profissionais de redações, que muitas vezes inserem elementos subjetivos 

para diferenciar uma notícia de outra. Um exemplo disso são as similaridades entre

notícias de seqüência, notícias súbitas e notícias em desenvolvimento, que são 

diferenciadas tendo como base um elemento externo: o entendimento que a chefia do

meio noticioso terá do material recebido. Os acontecimentos são assim processados de 

diferentes maneiras de acordo com quem os trabalha. Por causa disso, a autora prefere 

chamar essa sistematização de tipificação, em lugar de categorização, o que pediria uma 

análise mais formal e mesmo científica dessas denominações.

Outra autora a quem recorremos é Fontcuberta (1993), que sistematizou as notícias 

utilizando elementos vistos na teoria de Sheenan. De acordo com essa linha, as notícias 
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podem ser de sumário, cronológicas, de situação, complementares, de colorido e de 

interesse humano. Percebe-se rapidamente que as categorias mostram denominações um 

pouco diferentes das comumente vistas nos manuais de jornalismo, não só pelos nomes,

mas também, como veremos mais à frente, pelas próprias especificidades. A autora dá 

destaque também a outras duas categorias noticiosas: a notícia direta e a notícia de 

criação.

Por fim, Gomis mostra uma forma mais inovadora de organizar a complexa produção

noticiosa do jornalismo, organização que, ressaltamos, é mais resultado de suas 

impressões sobre o que é noticiado do que propriamente uma sistematização. Sua visão,

porém, nos ajuda a entender como um conceito inicialmente visto de forma marcada 

(como em Tuchman) passa a ser mais fluido e complexo a partir de variantes sutis.

O autor divide assim o fenômeno noticioso: explosões, resultados, descolamentos e 

aparições. Ao reduzir um conceito tão rico e variável a apenas quatro tópicos, Gomis 

avisa, como já dissemos, que não está classificando esse material, e sim explicando suas 

características relevantes.

A seguir, mostramos as categorizações (ou tipificações) da notícia a partir desses

três autores. 

Classificações em Fontcuberta

NOTÍCIAS DE SUMÁRIO | Informam diferentes temas que provêm de uma única 

fonte informativa. De acordo com Fontcuberta (1993:82), são utilizadas para 

entender, por exemplo, as diferentes decisões de uma só instituição. Seu uso 

depende de fatores como espaço, política de redação ou do próprio estilo do meio. A 

notícia de sumário serve para facilitar a tarefa do receptor, que vê ali agrupados 

distintos tipos informativos no contexto em que se produziram. 

NOTÍCIAS CRONOLÓGICAS | Explicam dados biográficos de uma pessoa, rememoram 

situações anteriores para apoiar o texto principal (se acontece um acidente de 
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avião, por exemplo, que é abordado na matéria maior, a notícia cronológica vem

servindo de apoio, relatando acidentes de avião anteriores). Os jornalistas também

recorrem a esse artifício para narrar acontecimentos de maneira mais

cinematográfica ou mesmo para explicar, por ordem de exposição, pontos mais 

importantes de um discurso, uma conferência, um debate, etc. Segundo 

Fontcuberta, é o que Sheenan denomina “a ordem do um, dois, três”.

NOTÍCIAS DE SITUAÇÃO | Não são de extrema atualidade, mas fazem parte de

temários comuns à sociedade. Drogas, prostituição, imigração, fome e aborto são

alguns exemplos de assuntos que recorrentemente voltam à mídia. “Pode-se tratar a 

qualquer momento porque são notícias por si mesmas, à margem de múltiplos

acontecimentos que continuamente certificam sua permanência” (1993:84). 

Matérias dominicais ou vistas em revistas são diversas vezes constituídas por esse 

tipo de notícia, que mescla estilo informativo e de narração. 

NOTÍCIAS COMPLEMENTARES | São notícias que complementam a matéria principal 

(comumente chamadas no ambiente jornalístico de matéria vinculada ou retrancas).

Mostram informações que dizem respeito à matéria principal, mas podem ser

separadas para que o texto maior não se alongue demasiadamente, e ainda porque a 

notícia complementar pode trazer um elemento que pode ser analisado em separado.

Uma notícia principal pode contar com várias notícias complementares.

NOTÍCIAS ESPACIAIS | Dizem respeito a um acontecimento que se desenvolve 

simultaneamente em locais diversos. Podem dar conta de eventos de porte, como as

Olimpíadas (em que as competições acontecem em diferentes ambientes

geográficos), ou de temas únicos que tratam de diferentes lugares (como a questão

do tráfico de órgãos, que envolve diversos países).

NOTÍCIAS DE INTERESSE HUMANO | Têm o objetivo de atingir a emotividade do 

leitor, de forma mais sutil ou mais declarada. A lágrima, a voz embargada, o suor no 

rosto: informações dessa natureza colocadas no contexto de outras notícias, mesmo 

das consideradas hard news, dão toques, ainda que suaves, de interesse humano aos
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textos. Mas existem aquelas que transformam o leitor em uma espécie de co-

participante das reportagens, como as de evidente apelo emocional (o resgate de 

uma criança, o encontro de dois irmãos que há anos estavam separados, etc.). Para 

Fontcuberta, esse tipo de notícia está na fronteira entre as notícias diretas e as

notícias de criação, já que mesclam a informação mais seca com o estilo narrativo.

NOTÍCIAS DIRETAS | A definição dessa categoria, em Fontcuberta, não é 

trabalhada de maneira mais profunda. De acordo com ela, a notícia direta tem o

objetivo de informar, transmitir um acontecimento atual suscetível de interessar a 

um público maciço. Essa abordagem abarca diversos tipos de notícia, já que a 

maioria delas objetiva informar fenômenos que estão na pauta social do dia, o que 

se está falando, o que se está vendo. Como esse trabalho é feito (levando-se em 

consideração questões como a temporalidade, por exemplo) é o que diferencia uma 

notícia de outra. Neste trabalho, entendemos como notícia direta a própria noção de 

hard news ou mesmo hot news, ambas analisadas anteriormente.

NOTÍCIAS DE CRIAÇÃO | O conceito de periodismo informativo de creación (PIC) – 

o jornalismo informativo de criação – foi postulado por Albert Chillón e Sebastián

Bernal, ambos da Universidade de Barcelona. É dentro desse tipo de jornalismo, que 

tem como objetivo entreter o leitor, complementar a informação da notícia direta e 

incorporar novas formas de narração e linguagem ao jornalismo, que estão inseridas

as notícias de criação. De acordo com Fontcuberta, esse tipo de notícia rompe com

as estruturas da notícia direta e realiza-se com mais liberdade narrativa, utilizando 

anedotas, descrições, diálogos, etc. Se antes esse tipo noticioso era visto como 

componente da chamada imprensa de entretenimento, hoje, graças ao chamado 

novo jornalismo, surgido nos EUA, ela faz parte do campo da notícia direta e pode

ser utilizada para abordar todos os temas. Chillón e Bernal, aliás, defendem a 

prática como uma das melhores maneiras de se trabalhar o jornalismo impresso.
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Classificações em Gomis 

RESULTADOS | A partir desta característica noticiosa até a última, que são 

notícias provocadas pelo que Gomis chama de “explosões”, seguiremos as

tipificações criadas pelo pesquisador espanhol, que já passa, como veremos logo

mais, a trazer para dentro de sua classificação das notícias elementos do pseudo-

acontecimento. As notícias provocadas pelos resultados são, de acordo com ele,

“notícias inatacáveis”, pois estão baseadas em números, em pesquisas de opinião,

no “absolutamente certo”, o que as torna já reconhecidas publicamente graças ao

prestígio do valor numérico (1991:116). Um exemplo fácil que encontramos no 

Brasil são os números de pesquisas divulgadas por órgãos como o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, que apresenta resultados que serão seguidos pela maioria 

dos veículos noticiosos. Raramente esses resultados serão contestados, e muitas 

vezes o próprio número é a notícia em si. Os resultados são realmente notícias

universais e neutras, por isso se ajustam admiravelmente aos princípios básicos que 

precedem à difusão da notícia. A aceitação tão marcada dos mídias em relação a 

esses resultados também tem outra explicação: eles organizam e dão estabilidade

aos meios, além de mostrar números oficiais, geralmente apaziguadores.

Também são classificadas como notícias baseadas em resultados aquelas que 

tratam de leis parlamentares, decretos governamentais, ordens ministeriais,

assinaturas de convênios, etc. Segundo Gomis, os governos são grandes fabricantes 

de resultados, por isso a sua influência na mídia se dá de maneira tão poderosa. 

Essa força, aliás, transforma diversos desses atos no que Boorstin chama de pseudo-

acontecimento: um governo pode fazer com que um ato seja notícia várias vezes, 

reunindo em todas elas um grupo de jornalistas que vai divulgá-las em seus meios.

Assim, ele transforma esse mesmo ato em notícia várias vezes, formando um modelo

clássico de pseudo-evento.

APARIÇÕES OU PRESENÇAS ELOQÜENTES | Traço jornalístico que tem muito 

comentário com pouca inversão (ou mesmo variação no sistema), as aparições, tão

caras ao tipo de jornalismo que tem como principal função divertir, são usadas 

geralmente, segundo Gomis, pelo jornalismo barato, gratuito, com bom rendimento
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(“hace hablar la gente”). Essas aparições, que não poupam exatamente quem será 

enfocado, seja um político, um atleta, uma modelo ou uma atriz de novela, basta 

que seja famoso, são diversas vezes pseudo-eventos. Basta que o personagem 

conhecido diga algo, mesmo que esse algo não contenha nada relevante. Elas, ao 

contrário dos resultados, que servem como o esqueleto da notícia, lhe dão cor e 

chamam atenção. “É o comentário transformado em notícia, a palavra considerada

como acontecimento, a subjetividade acolhida com atenção e respeito e difundida 

amplamente” (1991:126). Uma aparição curiosa apontada pelo teórico se dá quando 

uma personalidade famosa morre. Nessas notícias que falam sobre o falecimento, o 

famoso renasce, tem sua história evocada, sua vida e obra são veiculadas por 

diversos meios. Essa mesma característica se observa nas efemérides: o aniversário 

de morte de Carmen Miranda, os 10 anos do assassinato de John Lennon, etc. A 

aparição ainda tem diversos traços: pode estar nos acontecimentos que unem vários 

famosos em locais específicos (lançamento de peças, de livros, etc.), gerando ainda

mais “eventos” noticiosos. Voltaremos a abordar as aparições como característica da 

notícia em nossa categorização das não-notícias, no capítulo seguinte. 

DESLOCAMENTOS | São notícias geradas a partir de agrupamentos significativos,

mudanças de lugar, reuniões de pessoas, alterações de grupos ou costumes

(coincidem com aparições ou completam-se jornalisticamente com elas). Podem ser

protestos, seqüestros, mudança de partido político, assembléia, greves, reuniões de 

chefes de Estado e até mesmo a previsão do tempo, uma espécie de deslocamento

continuado. “É uma trajetória intencional que significa ou quer dizer algo”, ou seja, 

traços ou perfil de atos que se convertem em um fator noticioso. De acordo com os

teóricos, os media geralmente noticiam os deslocamentos anunciados, e esses

ocupam cerca de 25% da superfície redacional. Assim como os resultados, os 

deslocamentos anunciados são convenientes para os media, já que dessa forma é 

permitida uma organização melhor em torno do evento. Esses deslocamentos, aliás,

oferecem inúmeras aparições, sendo também grandes geradores de pseudo-eventos. 

Às vezes pode não acontecer nada, mas ninguém duvida de que aquela é uma 

informação que precisa ser coberta, e até uma informação importante, que precisa

de destaque. “Alguém ou algo há se movido, e essa trajetória tem um sentido ou
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significação” (1991:136). Esses deslocamentos também serão analisados num 

segundo momento, ao tratarmos das não-notícias, já que eles também asseguram,

como diz Gomis, a presença de desconhecidos na mídia. 

EXPLOSÕES | Enquanto os resultados asseguram a face positiva das notícias, as

explosões denotam seu lado negativo: são os crimes, as catástrofes, os desastres.

Notícias como “trem descarrila e faz 5 mortos” ou “vulcão explode em Jacarta” são

exemplos desse tipo noticioso, que é mais comum nos jornais que fazem a linha

popular sensacionalista (1991:145). As explosões são o término imprevisto de 

processos secretos e inesperados. Percebidas como alarme, incomodam socialmente e 

circulam de maneira rápida, gerando muitas repercussões. 

Classificações em Tuchman 

NOTÍCIAS DURAS (HARD NEWS) | Referem-se a sucedidos potencialmente

disponíveis para análise ou interpretação e são baseadas em acontecimentos que se 

consideram noticiáveis. Segundo Tuchman, ao pedirem a um diretor de televisão

uma definição de notícia dura, ele disse: “Notícia dura é uma mensagem do

governador à legislatura, uma mensagem sobre o Estado para o Congresso, um

assassinato ou um acidente entre um trem e um caminhão, um assalto a um banco, 

uma proposta de lei... e um incêndio pela manhã”. 

NOTÍCIAS BRANDAS (SOFT NEWS) | A principal distinção entre a notícia dura e a 

notícia branda (ou leve) é que a primeira interessa aos seres humanos, enquanto a 

segunda é fundamentalmente interessante por tratar da vida dos seres humanos

(MOTT, apud TUCHMAN). As notícias leves são lidas em cadernos dominicais, em 

revistas voltadas para diversos públicos (e não apenas para o feminino, como 

comumente se diz), em noticiários dos horários nobres e ainda mais fortemente em

telejornais matutinos, que produzem matérias sobre receitas gastronômicas, roteiros 

turísticos, histórias de vida, etc. Os informadores dizem que a notícia dura se refere 

à informação que teriam que ter as pessoas para serem cidadãos informados, e as 
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notícias brandas se referem a fraquezas humanas e à “textura de nossa vida 

humana” (MOTT, apud ALSINA).

NOTÍCIAS SÚBITAS (HOT NEWS) | Distinguir notícias súbitas (tratadas como uma

subcategoria das notícias duras) e a classificação que veremos a seguir, as notícias 

em desenvolvimento, é, de acordo com Tuchman, um problema, já que os próprios

jornalistas abandonam parcialmente suas próprias categorizações sobre os

acontecimentos que se transformam em notícia (1983:61). Tomando essa realidade 

como certa, a autora faz uma distinção entre as duas categorias. Notícias súbitas 

seriam os incêndios, os assassinatos, um tremor na terra. Conflitos com a natureza,

a tecnologia ou o código penal são os temas mais citados pelos jornalistas nessa

categoria.

NOTÍCIAS EM DESENVOLVIMENTO (SPOT NEWS) | A dificuldade em estabelecer

critérios entre as notícias súbitas e as em desenvolvimento, também uma 

subclassificação da notícia dura, mostra-se quando os jornalistas citam os exemplos

anteriores para tematizar essa categoria noticiosa. O único elemento que 

diferenciaria um tipo do outro seria a quantidade de informações sobre o 

acontecimento entendido como notícia súbita: a partir do momento em que essa 

passa a ser melhor entendida e novos elementos são inseridos em sua narrativa, ela 

passa a ser uma notícia em desenvolvimento.

NOTÍCIAS DE SEQÜÊNCIA (RUNNING STORIES) | São uma série de relatos sobre o 

mesmo tema baseados em acontecimentos que estão ocorrendo durante um período. 

Processos jurídicos, campanhas eleitorais e guerras são exemplos de temas que são 

comumente cobertos pelos media e que recebem tratamento mais apurado.

Como pudemos observar, as categorias de notícia em Tuchman, Fontcuberta e Gomis 

diferenciam-se primeiramente pela forma como os próprios autores percebem o fenômeno.

Fontcuberta traz algumas categorias noticiosas que nos dão ferramentas para 

perceber como a notícia vai passando a ser entendida muitas vezes dentro de contextos 

CAPÍTULO 1 |  O campo midiático e a capacidade de antecipar, modelar e substituir o real | 58



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DO PSEUDO-EVENTO À NÃO-NOTÍCIA: UM ESTUDO SOBRE A REVISTA CARAS 

específicos e se apoiando em elementos subjetivos, como as notícias de interesse humano. 

Apesar dessa característica, porém, esse fenômeno pode se confundir com outros tipos de 

notícia, a exemplo das hard news, levando-a a uma heterogeneidade que torna suas 

fronteiras pouco delimitadas. Exemplo: uma hard news pode conter elementos de uma 

notícia de interesse humano e, pensando um pouco mais à frente, ser entendida como

uma notícia interessante e, portanto, como uma notícia leve. 

Ao demonstrar em seu estudo a existência do que Chillón e Bernal classificam como

notícias de criação, Fontcuberta já abre caminhos mais definidos para o entendimento da 

não-notícia baseada em pseudo-eventos. No entanto, segundo ela, os textos dessa linha 

são eminentemente informativos, confeccionados com o objetivo maior de informar os

acontecimentos da atualidade jornalística, assemelhando-se, assim, aos textos 

informativos convencionais (1993:87/88).

Essa aproximação entre os dois tipos se dá, por exemplo, na tentativa de ambos 

responder às seis perguntas primordiais de uma notícia (o quê, quem, quando, onde, 

como e por quê). A subjetividade também é outro elemento de comunhão entre os dois

tipos de notícia, mas, no caso da notícia de criação, esse fenômeno é mais explicitado,

enquanto a notícia direta ainda se guia por um subjetivismo menos aparente. “Não é que 

o PIC seja ‘subjetivo’, diferentemente do jornalismo informativo convencional,

supostamente ‘objetivo’, já que a subjetividade é uma qualidade comum a todo o 

jornalismo” (CHILLÓN e BERNAL, 1985:101, apud FONTCUBERTA). Mesmo assim, para os 

autores, o PIC continua sendo mais praticado em cadernos de cultura, espetáculos e 

suplementos dominicais, e não em cadernos em que se oferece a informação considerada

fundamental, como política e economia.

As classificações de notícia de Gomis (1991) baseadas em aparições e deslocamentos

nos levam a perceber de forma mais clara o conceito de notícia que já se apropria dos

eventos criados para se realizar. Ao considerar, por exemplo, que as notícias podem

nascer inclusive quando não existe um acontecimento – no caso dos deslocamentos e das 

aparições –, ele nos dá ferramentas para nomear um tipo noticioso que merece ser

analisado mais profundamente dentro do campo do jornalismo: a não-notícia.
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As classificações em Tuchman (1983) trazem um certo ar da “objetividade”

jornalística, inclusive as contradições apontadas pela autora, que, no entanto, entende a 

notícia como uma construtora do real.

O que nos chama atenção nas classificações da autora, até hoje utilizadas em

diversos trabalhos que procuram estudar o conceito de notícia, é a inexistência de uma 

categoria que se aproxime de uma prática comum das redações, a criação de eventos

noticiosos. Em Tuchman, apenas a noção das notícias leves se aproxima do fenômeno da 

informação como entretenimento, elemento-chave para se entender a categoria da não-

notícia que defendemos neste trabalho. Queremos mostrar que o interesse humano 

presente nesse tipo noticioso é, sem dúvida, uma das idéias mais recorrentes do 

jornalismo desde seus primórdios. Se a notícia dura é importante, a notícia leve é antes 

de tudo interessante. Ainda assim, no conceito de notícia leve de Tuchman, essa noção

não nos ajuda a entender como se forma o fenômeno do pseudo-acontecimento dentro do

campo jornalístico, embora já mostre um tipo noticioso (a notícia leve) em que por 

diversas vezes esse evento criado vai ser observado. É sobre esse fenômeno jornalístico,

mais utilizado pela indústria do entretenimento, que falaremos no próximo capítulo.
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DO ACONTECIMENTO AO PSEUDO-EVENTO 

The responsibility for making news was entirely God’s – or the Devil’s.
Boorstin

Hay individuos que son noticia hagan lo que hagan,
incluso aunque no hagan nada.
Fontcuberta
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2.1  O ACONTECIMENTO

Partimos do princípio de que a notícia é uma construção social e que essa

construção está carregada de subjetividade. Logo, para afirmar que um evento é 

verdadeiro ou falso, é necessário recorrer a diversas questões culturais, ideológicas, etc.

Podemos dizer, ao determinar algumas notícias precedidas pelo “não”, que não se trata de

notícias falsas, e sim de notícias criadas a partir de eventos gerados pela própria mídia. A 

elas, damos o nome de não-notícia.

Os termos que diferenciam uma notícia espontânea de uma notícia criada são dados

por diversos autores (Fontcuberta, Martini, Gomis, Alsina, Canavilhas, etc.). Para eles, 

como vimos anteriormente, fatores como a imprevisibilidade, a proximidade (geográfica 

ou ideológica), o uso das fontes, a possibilidade de provocar variação no sistema, a 

continuidade no tempo e a geração de desdobramentos futuros determinam o que

podemos chamar de notícia.

Apesar de nem todos os termos serem compartilhados pelos teóricos, há um 

fenômeno específico que surge em diversas definições sobre o maior produto do 

jornalismo: é a necessidade do acontecimento, fundamento do tecido noticioso. Para que 

exista notícia, é preciso que exista acontecimento, um feito que irrompe no sistema social 

e provoca variação no sistema (ALSINA, 1996:96). Partindo dessa afirmação, abordaremos 

a questão do acontecimento antes de iniciarmos nossa análise sobre a não-notícia, já que 

esse fenômeno, no nosso entendimento, está baseado justamente no campo dos 

acontecimentos criados. 
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Em seu livro Teoria del Periodismo, Gomis (1991) esclarece que a matéria-prima da

notícia é o acontecimento, uma questão, de acordo com o autor, que não pode ser posta 

em dúvida. Como definir, no entanto, o que é exatamente um acontecimento? Para 

Gomis, seria “qualquer coisa que ocorre: algo que se sucede em alguma parte. Pode ser 

uma frase, um gesto, um ato físico, um conjunto de palavras, gestos ou atos que o 

observador interpreta como uma unidade de sentido” (2001:51). A classificação 

demonstra, por si, como é difícil estabelecer um critério exato para o fenômeno, que, na 

ampla definição do autor, é determinado pela interpretação do observador. Poderíamos 

afirmar, a partir de Gomis, que um acontecimento só o é a partir do entendimento que 

cada sujeito detém sobre ele. É o seu nível de comprometimento e o seu interesse com o 

ocorrido que vão definir se aquele evento é ou não um fato relevante.

Para Gomis (1991:92) uma teoria do jornalismo tem que se perguntar se há uma 

resposta única e satisfatória para saber que acontecimento é mais notícia do que outro: a

resposta “está relacionada ao uso que os leitores fazem da notícia e sua função social”. 

Com base nessa consideração sobre o uso da notícia na vida cotidiana, perguntamo-nos:

Qual uso o leitor faz do material semanal publicado em Caras? Qual seria a função social 

das revistas de celebridades, se é que elas existem? Satisfazer, divertir e entreter são

respostas mais rápidas, já que grande parte das matérias não traz em si um 

acontecimento, mas uma produção de momentos que relatam a vida de celebridades. Essa

“informação”, como sabemos, só o é por estar sendo protagonizada por um famoso. Passar

um fim de semana na praia ou andar no calçadão são tarefas comuns a milhares de

pessoas, mas não são ações igualmente relatáveis. 

Jorge Pedro Sousa (2000) classifica os acontecimentos (que ele denomina de 

“ocorrências atuais”) como imprevistos (fazendo questão de enfatizar o uso das aspas, 

aqueles que seriam “verdadeiros”); evento midiático; pseudo-acontecimentos; não 

categorizados e não-acontecimentos. Como falaremos sobre a questão dos eventos criados

mais adiante, nos deteremos aqui no que o autor chama de evento “real”. Para conceituar

um evento como “verdadeiro”, Sousa se apóia em uma das mais antigas premissas do

jornalismo, a qual vê o acontecimento a partir de uma ótica mais histórica: a de que um 

fato precisa ser imprevisto (ou, como já vimos em Alsina, “produzir uma variação no
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sistema social”). Entre esses “acontecimentos-verdade” estariam incluídos os acidentes, as

catástrofes, as decisões políticas tomadas de sobressalto (um golpe de Estado, por 

exemplo), etc. É uma definição que vemos também ser usada no conceito de hard news.

Morin (1972, apud ALSINA) também estabelece a noção de acontecimento a partir da 

singularidade do fato, do improvável.

Em relação aos objetos que afeta, o acontecimento, em sentido lato, é toda

modificação que vem afetar um sistema dado. Em sentido estrito, é o efeito profundo e 

duradouro surgido de um encontro (destruição ou atração). Adriano Duarte Rodrigues 

(1998) analisa os acontecimentos a partir também de sua imprevisibilidade, à luz do

acidente, do inesperado.

De acordo com o ponto de vista de Gomis, como vimos no início deste texto, 

entendemos que fato e acontecimento são eventos sinônimos comuns ao ambiente

jornalístico. Mouillaud (apud ALBUQUERQUE) diz que ambos têm a mesma idéia no uso 

midiático. Ainda assim, alguns autores diferenciam fato e acontecimento. O primeiro seria

os fenômenos da vida cotidiana, dos quais não temos controle nem determinamos seu

aparecimento. O segundo, por sua vez, seria justamente a seleção jornalística de tais fatos

com base no valor-notícia.

Ou seja: o acontecimento seria um fato de natureza especial, distinguindo-se do

número indeterminado dos acontecimentos possíveis em virtude de uma classificação ou 

de uma ordem ditada pela lei das probabilidades (RODRIGUES, 1993:27). No entanto, 

entendemos que todo acontecimento é a percepção do fato em si, como dizem Alsina e 

também Gomis, sendo bastante complexo afirmar que um fato só se transforma em 

acontecimento de acordo com seu valor-notícia (até mesmo porque os valores-notícia são 

dinâmicos e mudam de acordo com tempo, cultura e contexto). Resumindo, no nosso 

entendimento, qualquer fato pode vir a ser um acontecimento, e não só aquele de

aparente valor midiático. Avessa a qualquer aparente valor-notícia, a mídia pode 

transformar um fato aparentemente banal em um curioso acontecimento. Um exemplo 

dessa afirmação é o filme A Montanha dos Sete Abutres (Ace in a Hole), em que um 

ocorrido (fato – um homem fica preso num buraco) transforma-se num verdadeiro show 
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(acontecimento) a partir da intervenção de um jornalista. Vamos usar um exemplo de 

nosso objeto de estudo, a Caras:

WILMA MOTTA ABRE A SUA CASA EM SP2

Viúva do ex-ministro das comunicações Sergio Motta mostra rotina

Há quase sete anos, Wilma Motta (60) perdeu seu marido, Sergio Motta, ex-
ministro das Comunicações, e também o chão. "Perdi meu amigo, meu cúmplice,
meu companheiro de 35 anos de convivência, meu grande amor", conta. Na
época, os dois viviam em um casarão no Alto de Pinheiros, em São Paulo, e,
ficando sozinha, Wilma preferiu mudar-se para um apartamento. Depois de um
tempo procurando, fixou-se na Vila Madalena.

Foi o início de nova etapa para a mãe de Fernanda (36), psicóloga, Juliana (34),
que faz trabalhos sociais, e Renata (33), arquiteta. Militante política desde 
quando cursava Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e 
atuava na União Estadual dos Estudantes de SP - onde conheceu Sergio, na épo-
ca estudante da faculdade de Engenharia e também militante -, Wilma conti-
nuou a defender causas políticas, presidindo o Secretariado de Mulheres do 
PSDB São Paulo, entre 2001 e 2003, do qual hoje é vice, e participando da cria-
ção do Instituto Sergio Motta e do prêmio homônimo (...).

Retiramos apenas o primeiro e o segundo parágrafos de uma pequena matéria

seguida de uma entrevista da viúva do ex-ministro das Telecomunicações Sérgio Motta,

Wilma Motta. Esse material nos ajuda a entender por que um acontecimento é apenas 

uma percepção de um fato (ALSINA, 1996), e não necessariamente o seu valor-notícia

ditado pelo jornalismo. A matéria mostra Wilma, uma desconhecida do grande público, 

mostrando nada menos do que a sua rotina em sua nova casa.

Arriscamo-nos a dizer que, para se interessar pela rotina (como diz o sutiã) de um

personagem visto em Caras, o leitor espera, ao menos, que aquele seja famoso. Não é o

caso de Wilma. Outro aspecto que nos chama atenção: o ex-ministro Sérgio Motta morreu 

há sete anos, mas só agora a revista traz a esposa dele para suas páginas. Na época do

2 Disponível em: http://caras.uol.com.br/DestaqueInterna12_106.vxlpub.
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falecimento, ou pouco tempo depois, o semanário poderia aproveitar-se do fato de Motta 

ter morrido para gerar notícias a partir de comentários, entrevistando a mulher dele. É

claro que ela não surgiria sorridente ou mostrando a casa e regando flores, o que nos leva 

a pensar que a revista, com a sua ideologia de mostrar o positivo e o belo, tenha preferido 

deixar para explorar essa personagem sem grandes apelos públicos apenas num momento 

mais distante da dor (e a tristeza não combina com o estilo proposto por Caras). E o que 

era apenas mais um fato, a viúva de um ex-ministro já falecido passando um dia em sua 

casa, virou acontecimento. Um acontecimento dotado, antes de tudo, de um valor 

subjetivo da percepção daqueles que o elegeram notícia. 

Para Fontcuberta, o aparecimento dos meios de comunicação de massa modificou

substancialmente o conceito de acontecimento histórico, já que, citando Pierre Nora, se

antes era o historiador quem definia o que era ou não um acontecimento, hoje, esse papel 

cabe aos media. Historicamente, percebe-se o acontecimento (AUBERT, apud

FONTCUBERTA, 1993) como uma mudança social que provoca modificações na estrutura ao 

seu entorno. Esse acontecimento também dura pouco, já que é considerado um acidente, 

e seu processo é seqüencial (crise política, revolução, batalhas, etc.). O desenvolvimento

tecnológico, porém, é um dos fenômenos que vão mudando essa percepção histórica, já 

que permite a multiplicação de acontecimentos em níveis espetaculares. 

Alsina (1996) dá três características para um acontecimento: a variação no sistema,

a comunicabilidade do fato e a implicação dos sujeitos.

A primeira, como já vimos anteriormente, é a ruptura de uma norma preexistente,

que se dá de acordo com cada sociedade que a ambienta (uma garrafa de Coca-Cola é 

notícia numa tribo fechada e sem contato com o mundo, como já vimos em uma produção

de cinema). Essa variação pode ou não ser previsível (o que reforça nossa categorização

de não-notícia), mas, quanto mais espetacular, mais jornalística ela é.

A segunda característica, a comunicabilidade do acontecimento, diz que são os 

meios de comunicação que criam os acontecimentos jornalísticos para dar publicidade a 

um fato preexistente ou previsto, que se transforma então em notícia.
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A terceira, a implicação dos sujeitos, é uma constatação um pouco mais simples: os

acontecimentos-notícia têm diferentes graus de intimidade com o seu consumidor, que, a 

partir dessa realidade, se relaciona mais proximamente ou não do que foi lido ou visto. 

Essa implicação pode ser direta ou pessoal (notícias que afetam diretamente a vida do 

leitor/espectador); direta e não pessoal (afeta de maneira ideológica ou emotiva);

indireta (afeta o indivíduo, mas apenas como algo que se sucede em outro tempo e 

lugar); e pode ser também uma não-implicação (o consumidor da notícia sente-se

indiferente em relação à informação recebida).

Propositalmente, não exploramos a segunda característica de Alsina, pois é a partir 

dela que vamos começar a abordar o segundo momento da análise sobre o acontecimento

jornalístico, quando trataremos dos eventos criados. Segundo o autor, a comunicabilidade

do fato é essencial para a existência da notícia, e não se trata apenas de uma percepção

do fato, e sim a publicidade feita pelos mass media dele. Se um evento deixa de ser 

percebido e se mantém na esfera do secreto, do individual, sem ganhar o espaço público, 

então pode-se entender que ele deixa de ser um acontecimento. O desconhecimento social 

de um fato o desqualifica como acontecimento jornalístico (ALSINA, 1996:100/102).

A partir dessa premissa, o autor faz uma reflexão: se os media são capazes de criar o 

acontecimento-notícia, eles também podem destruí-los (estando sob pressão política, sob 

um regime ditatorial ou mesmo por causa da influência de anunciantes). Mesmo assim,

alguns eventos, sustentando-se pelo extraordinário, conseguem romper mesmo com essas 

barreiras e ganhar a praça pública. Segundo Alsina, alguns dizem “que o acontecimento 

deve ser extraordinário, mas aqui se questiona se o extraordinário faz o acontecimento ou 

se o acontecimento faz o extraordinário”.

E como a mídia realiza esse fenômeno? Ao publicar os acontecimentos, a mídia

termina por reconstruí-los em um ambiente específico (o que Rodrigues, como vimos

anteriormente, chama de metacontecimento), podendo, assim, transmiti-los com 

diferentes cores, que podem ser da ordem do espetacular, do aparentemente sigiloso ou 

do popularesco, para citar alguns possíveis exemplos. A mídia também pode tornar os 

acontecimentos extraordinários por mera sobrevivência, já que eles são a condição de sua 
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existência: “Se não há acontecimentos suscetíveis de ser transformados em notícias,

aparecem outros acontecimentos que se convertem em notícia por causa da falta de 

acontecimentos” (ALSINA, 1996:101).

Ao entender que a mídia transforma eventos que não teriam eco nem seriam 

extraordinários para primeiramente se alimentar e garantir sua existência, Alsina vai a 

um dos pontos-chave para entender o evento criado. É certo que jornais, revistas, rádio,

televisão e internet, além de outros meios, podem, como vimos no exemplo da matéria 

sobre Wilma Motta, eleger e assim construir acontecimentos (e essa eleição depende 

muitas vezes de fatores exteriores ao próprio jornalismo). De qualquer forma, entendemos

que esse evento, apesar de ter recebido relevância por sua inserção nos meios de

comunicação, foi retirado de um ambiente possível, ou, como disse Alsina, “apareceu”

para depois de converter em notícia. 

Mas nem todos os eventos que aparecem podem ser aproveitados pela mídia, que vai 

se especializando cada vez mais e formando públicos mais específicos. Essa especialização,

conseqüentemente, diminui o campo noticioso a ser trabalhado, tornando ainda mais

difícil a eleição de assuntos aleatórios. Como resolver então a falta de eventos, mesmo 

daqueles programados, ou mesmo a falta de matérias em que estejam presentes

características que traduzam a ideologia do meio noticioso? É simples: basta criar os

próprios acontecimentos. E é a partir da adoção dessa estratégia que sobrevivem diversos

meios, entre eles semanários como a revista Caras. Em suma, se um acontecimento não 

acontece, basta criá-lo. E fazê-lo acontecer.

Essa idéia da criação de um acontecimento é mostrada por Gomis (1991:66), que 

afirma: “É necessário esperar que um acontecimento favorável se produza? Não seria 

natural adiantar-se e provocá-lo?”

Antes de iniciar nossa abordagem sobre os acontecimentos criados, porém,

falaremos do infoentretenimento no campo dos media, um fenômeno jornalístico 

importante de ser observado por trazer em si uma maneira declarada – e por isso

transgressora – de encarar o acontecimento. Nesse setor midiático, a prioridade é divertir,
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entreter, e a informação é apenas mais um componente para que esse objetivo seja 

atingido – quando não é, de fato, descartada. Dentro desse grande referencial que é o 

infoentretenimento, também abordaremos o fait divers e o novo jornalismo, dois

fenômenos midiáticos que fazem da subjetividade sua maior aliada no momento de

realizar sua existência na esfera pública. 

2.1.1  O INFOENTRETENIMENTO OU A NOTÍCIA TRANSFORMADA EM ESPETÁCULO

A explosão de sites que associam informação (que acabam não
diferenciando notícia, curiosidades, banalidades) e entretenimento
soma-se a essa mesma tendência verificada nos tradicionais
ambientes do jornalismo, como telejornais e programas de rádio.
Mozahir Salomão 

Apesar de bastante teorizado, o conceito de notícia sempre deixou aberturas para 

interpretações dúbias ou mesmo mostrou-se insuficiente e contraditório. Uma das causas 

desse fato reside na própria mudança na noção de realidade pela qual vem passando a 

sociedade nas últimas décadas, mudança essa baseada principalmente, como escreveu 

Gabler (1999), no desejo de entretenimento.

Para ele, o noticiário se tornou um fluxo constante daquilo que poderíamos chamar

de lifies – uma fusão de life e movie, ou seja, vida e filme – inseridos no veículo vida, 

projetados na tela e na vida e exibidos pela mídia tradicional, cada vez mais dependente

do veículo vida (1999:12). Seja no julgamento de O. J. Simpson, na cobertura da morte de 

Diana, na bomba na repartição em Oklahoma City ou nas aventuras sexuais do ex-

presidente Bill Clinton, a mídia se ocupa de casos que se tornam “sucessos de bilheteria”.

Citando Boorstin, Gabler diz que a aplicação deliberada de técnicas teatrais em 

política, religião, educação, literatura, comércio, guerra, crime, em tudo, converteu-os

todos em ramos da indústria do entretenimento, na qual o objetivo supremo é ganhar e 

satisfazer uma audiência. A afirmação dos dois teóricos encontra apoio no clássico texto 

de Debord (2003) sobre a sociedade espetacularizada, que passa a estabelecer suas 
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relações a partir da representação. “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, midiatizada por imagens.”

Outro teórico que já nos anos 60 apontava para esse domínio da realidade pela 

representação é Morin. Para ele, apesar da existência do romance folhetim já no século

19, é apenas no século 20 que o imaginário irrompe nos mass media.

A partir de 1930, o novo curso da cultura de massa introduz no setor informativo,

com insistência cada vez maior, determinados esquemas e temas que ele faz triunfar no 

imaginário. Em outras palavras, a cultura de massa extravasa o imaginário e ganha a 

imaginação (MORIN, 1977:98). 

Para Patterson (2003), à medida que a competição entre organizações noticiosas se 

intensificou, as notícias modificaram-se, na forma e no conteúdo, no sentido do 

entretenimento. Segundo ele, é o que o acadêmico e antigo jornalista televisivo Marvin 

Kalb chama de “as novas notícias” (KALB, 1998; FRANK, 1991; GAMSON, 1995). São elas: o

jornalismo centrado no mercado, o infotainment (definição em inglês para

infoentretenimento) e as notícias leves. Foi no âmbito dessa luta por audiência que o 

jornalismo se aproximou cada vez mais do que é diversão, criando (ou sofisticando, 

muitas vezes) uma modalidade informativa que prioriza o espetacular.

Talvez um dos grandes fenômenos que sintetizem essa modificação da necessidade

da notícia como diversão seja o aparecimento, em meados dos anos 80, nos Estados 

Unidos, da idéia do infoentretenimento, terminologia que une a idéia de informação e 

espetáculo num mesmo pacote. De acordo com Albertos (1992), é a notícia como uma 

modalidade concreta dentro do mundo espetáculo, a idéia de entreter o público simulada 

dentro do ambiente do jornalismo, que vai se tornando mais carregado de subjetividade.

O conceito do infotainment está cada vez mais presente nos jornais, revistas e 

outros meios.

Essa mescla entre um termo que até então era considerado constituído por “parte 

objetiva da realidade” e outro cujo objetivo principal é divertir uma platéia resulta numa 
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das grandes questões, hoje mais do que nunca: a definição do que seria notícia. A 

respeito do conceito de infoentretenimento, diz Bertrand (apud ALBERTOS, 1992:5):

La infodiversión, o sea, hechos diversos, escándalos, conflictos, 
desastres; es decir, espectáculos, interesantes ciertamente, llenos de 
personajes pintorescos que a menudo carecen de importancia, informa
muy poco sobre el mundo que nos rodea. 

Bertrand fez essa definição em 1989, referindo-se ao que acontecia no meio televiso 

norte-americano. Dez anos depois, ele observava que o fenômeno, até então de 

propriedade da televisão, havia migrado também para jornais considerados de qualidade,

como o The New York Times e o Los Angeles Times, além de semanários de informação

como a revista Time e a Newsweek. Mas essa transformação da notícia em produto 

palatável para ser digerido em frente à televisão ou durante a leitura do jornal no café da

manhã já havia sido constatada por Maury Green (apud ALBERTOS), num estudo sobre o 

processo de espetacularização do jornalismo televisivo dos EUA em 1969.

De acordo com ela, ali já se percebia a transformação da figura do jornalista em uma 

espécie de estrela. Era o culto à personalidade, que, anos mais tarde, intensificando-se,

tornaria âncoras de telejornais de todo o mundo integrantes do star system. Segundo 

Green, a simples apresentação visual tendia a converter o jornalista em uma estrela ou, ao 

menos, em uma celebridade.

Um pequeno e recente exemplo dessa transformação do jornalista em uma espécie

de mestre-de-cerimônias de um show de espetáculos pode ser lida no seguinte trecho de

uma matéria publicada na revista Observatório da Imprensa sobre a repórter Ashleigh 

Banfield, que se tornou famosa nos Estados Unidos ao trazer elementos do espetacular

para suas reportagens baseadas em grandes hard news:

Com os ataques de 11 de setembro, Ashleigh ganhou ainda mais 
projeção. Coberta de poeira, continuou reportando do World Trade
Center durante todo o dia. A jovem é atualmente a jornalista mais 
visível da nova geração da TV americana, com um estilo leve, voltado 
para espectadores despreocupados com as autoridades e interessados 
mais em “infoentretenimento” do que em acordos de paz no Oriente
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Médio. A fórmula, pelo que indicam os índices de audiência, está 
funcionando.3

Um estudo realizado em 1998 pelo Project for Excellence in Journalism e pela 

Faculdade de Jornalismo da Universidade de Columbia (apud ALBERTOS, 1992) mostra 

dados surpreendentes a respeito do crescimento do infoentretenimento dos EUA entre

1977 e 1997:

En esos veinte años, las noticias puras y duras (política, administración, 
análisis e historia) bajaron del 32% al 25%. Sin embargo, las 
relacionadas con famosos, calidad de vida, seguridad ciudadana e interés
público pasaron del 15% al 43%. En el análisis de los telediarios se ha 
advertido todavía más los efectos colaterales de esta tendencia: la 
explosión de las noticias sobre los famosos y sus escándalos, así como el 
crimen a escala local. El peligro de que los informativos se conviertan en 
un medio de entretenimiento se observa cuando el nombre de Bill 
Clinton genera más atención al relacionarse con Monica Lewinsky que 
con el debate sobre la Seguridad Social. 

Una de las explicaciones para este fenómeno registrado en los últimos 
veinte años podría ser el siguiente, a juicio del citado estudio: A la 
prensa y a la televisión de EE.UU. ya no les interesa tanto como antes
"lo que pasó ayer". Ahora Internet pone el dato al alcance de cualquiera, 
y el periodista debe aportar un valor añadido. Entre los valores añadidos
más apreciados en el momento actual figura, el infotainment, nuevo
género que presenta la información como un producto para pasar el 
rato.

Segundo Gitlin (2003), para quem as mídias não são apenas representações, mas 

também promessas, esse campo transformou-se num grande palco onde gerar e vender

sensações é a grande oferta para os consumidores ansiosos por sentimentos mais

palatáveis. A mídia, diz ele, é um conduto para um modo de vida que é identificado com a 

racionalidade, a conquista tecnológica e a busca da riqueza. Mas ela, hoje, desempenha

um papel ainda mais poderoso dentro das organizações sociais: algo que chamamos de

diversão, conforto, conveniência ou prazer. 

Dessa maneira, a mídia é na verdade um meio para a obtenção de estímulos, e é por 

isso que, buscando mais diversão, convidamos esses meios a participar de nosso cotidiano,

que, assim, se torna mais fácil de ser vivido. “Nosso negócio principal não é informação,

3
Disponível em: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/qtv071120015.htm.
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mas satisfação, o maior dos sentimentos, ao qual damos todo o tempo que conseguimos,

não só em casa como no carro, no trabalho ou andando pela rua” (2003:14). 

Boorstin (1992) também percebe que os media foram, cada vez mais, tornando-se

veículos para a obtenção da satisfação e do prazer social, numa relação que termina, 

curiosamente, nascendo de uma fonte indefinida: foram as pessoas que inicialmente

procuraram satisfação nos media, ou foram os media que procuraram criar novas 

necessidades de satisfação nas pessoas? Diz Boorstin:

Quando lemos nossos jornais no café da manhã, esperamos que eles nos 
tragam eventos acontecidos desde a noite anterior. Nós ligamos o rádio 
do carro enquanto seguimos até o trabalho e esperamos as notícias que
tenham ocorrido a partir do jornal do café da manhã. Retornando à 
tarde, nós esperamos não apenas nos manter quentes no inverno e
frescos no verão, mas queremos relaxar, dignificar-nos, ouvir música 
suave e ter hobbies interessantes, ter um playground, uma sala de TV, 
um bar. Nós esperamos duas semanas de férias para sermos românticos,
exóticos (...) Nós esperamos novos heróis todas as temporadas, uma
obra-prima literária a cada mês, um espetáculo dramático toda semana, 
uma sensação rara todas as noites (1991:3/4. Tradução nossa). 

É nessa sociedade que, como já apontava Boorstin nos anos 60, a mídia vem

procurando realizar-se vendendo uma enorme possibilidade de sensações que passam a se 

distanciar do propósito cânone de transmitir informações voltadas para a construção de 

um ser antes de mais nada político perante a sociedade que o envolve. Dentro dessa 

realidade do infoentretenimento, modalidade de notícia que procura tornar nossas

experiências mais divertidas, chocantes ou apaixonadas, está o fenômeno fait divers, que

estudaremos a seguir. 

2.1.1.1 O ordinário extraordinário: o fait divers 

Vaca mergulha na piscina da vizinha e nada por quatro horas até o resgate.
 Uol Tablóide em 22/11/2004, às 15h49

O universo do sensacional, do inexplicável e do contraditório, sempre com base no

elemento humano, é o tecido que compõe a estrutura do fait divers (fait = fato, do latim
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factum; divers = diversos, também do latim diversus). Para Barthes (1999:58), o fait divers

é o refugo desorganizado das notícias; é a informação monstruosa, inominável, embalada 

atualmente sob o título de variedades.

Esse tipo de notícia, apesar de ser bastante recorrente nos media atuais, que apelam

em sua maioria para o fait divers, não importando necessariamente se o veículo é 

considerado “sério” ou não, tem suas origens da Idade Média, quando trovadores e 

menestréis cruzavam reinos e condados cantando músicas que eram, na verdade, relatos

de tragédias, romances, guerras e fofocas das cortes. “Nascido no século 16, o fait divers

era o relato de escândalos e crimes via oral nos campos” (SERRANO, 2001). Segundo 

Agrimani (1994:27, apud PINHO, 2002), já em 1631 existem registros desse fenômeno nos 

veículos impressos franceses. “A Gazette de France lançou edições extraordinárias, de

grandes tiragens, consagradas aos fait divers sensacionais”. Pinho diz que escritores como 

Balzac, Flaubert e Stendhal também recorreram ao fenômeno na literatura francesa, 

buscando os romances policiais para embasar suas histórias.

Cornu (1994:285) também fala dessa gênese do fait divers na Idade Média, quando

“os aedos, os trovadores, os autores de baladas, os quimbandas, em tempos e locais

diversos, indicam em seus auditórios os caminhos da evasão”. Nessa época, circulam na

Europa folhas volantes usadas para divulgar assuntos que “não relatam acontecimentos 

daqueles que ficam nos arquivos da história”. Neles, eram lidos assuntos que versavam

sobre o sobrenatural, crimes e catástrofes, além de histórias sanguinolentas ou 

maravilhosas.

Se o fait divers cumpria uma importante função social na Idade Média, por ser um

dos únicos meios que a empobrecida e dispersa população feudal tinha para se manter 

informada sobre o que acontecia na corte e em outros reinos mais distantes, hoje o 

fenômeno é uma das âncoras de um importante braço do jornalismo - aquele que trata de

variedades, das celebridades e do espetacular.

No artigo A estrutura da notícia (1999), Barthes traça uma diferença entre aquilo

que pode ser chamado de notícia/informação e a notícia/fait divers. Para ele, no primeiro
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caso, é notícia todo aquele acontecimento em que o fato não se explica em si: é preciso

recorrer a elementos exteriores à notícia para que ela seja apreendida em sua totalidade.

“As notícias vindas de um horizonte nomeado, de um tempo anterior: elas nunca podem

constituir um fait divers” (1999:59). É interessante observar como Barthes (1999:58) 

diferencia até mesmo as notícias que enfocam o cotidiano das celebridades, que nem 

sempre podem ser vistas como fait divers. “Os fatos que pertencem ao que se poderia 

chamar de ‘gestos’ de estrelas ou personalidades nunca são fait divers, porque implicam,

precisamente, uma estrutura de episódios.”

Desta forma, pode-se tomar como exemplo o título da notícia publicada na coluna 

Ooops!, do site Uol, em 18/11 de 2004: ”Ronaldo adia casamento pela segunda vez e 

Daniella Cicarelli aplica botox de novo”. Apesar de ser uma informação que consta 

normalmente nas seções de fofocas e variedades dos jornais, eletrônicos ou não, a 

informação, para ser compreendida, requer do leitor uma memória anterior ao fato em si:

é necessário, primeiramente, ter a memória de quem são o jogador de futebol e a modelo,

“olimpianos” (termo usado por Morin) por excelência no País.

Depois, ter conhecimento do affair e do namoro que se tornou posteriormente um 

noivado. Mas, antes mesmo disso, para que, por exemplo, a ligação entre a modelo e o

botox seja encarada como um fato “noticiável”, é importante ter a informação de que 

aquela personagem situa-se no Olimpo das belas mulheres do País e de que seu noivo é 

um dos mais celebrados jogadores de futebol do mundo. Dotada de um sentido mítico e 

mesmo assim pouco importante ao trâmite social-histórico, a notícia, à primeira vista um

fait divers, constitui, para Barthes, uma informação. 

O que caracterizaria, então, um fait divers? Ele tem caráter imanente, se basta em si, 

detém na sua própria estrutura todo o seu saber. “Não é preciso conhecer nada do mundo

para consumir um fait divers; ele não remete a nada além dele próprio” (BARTHES, 

1999:59).

Todo fait divers é, portanto, uma estrutura fechada. É no interior dessa estrutura 

que ocorre uma relação entre pelo menos dois termos: no fait divers, não são tais termos 
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em si que importam, e sim a relação entre eles. Não existe fait divers simples, sem 

espanto, porque o simples não é notável (BARTHES, 1999:59). Essa característica pode ser

exemplificada com um título também extraído do site Folha Online no dia 9/11 de 2004: 

“Garoto de 11 anos processa a mãe por não ganhar computador”. Não é exatamente o fato 

de uma mulher estar sendo processada o que importa, mas que essa ação esteja sendo

realizada pelo próprio filho, um garoto de 11 anos. É essa informação que traz o espanto,

que transforma o acontecimento em um fait divers. Mas, como se vê, essa notícia se basta 

em si mesmo, é uma profecia que se cumpre ao se pronunciar, como diz Gomis (1991). 

Num artigo em que responde a um leitor que reclamava da profusão de fait divers no 

jornal português Diário de Notícias durante o verão europeu, Serrano (2001) diz, citando 

Annik Dubied e Marc Wits, que o termo é “uma pequena história do cotidiano, sem

alcance”. Em suma, o que tanto Barthes quanto Dubied, Wits e Serrano dizem é que um

fait divers, desprovido de historicidade, passado, memória, é um fato que não tem 

“importância política, econômica ou social das grandes notícias da atualidade. Os fait

divers confirmam-se a um espaço de significação menos global, mais próximo da vida das 

pessoas”.

Para Barthes, as relações que o fait divers estabelece com o social estão baseadas

tanto na casualidade quanto na coincidência. No primeiro caso, temos, de acordo com o 

autor, o drama passional, o crime. É uma enunciação de fechamento até mesmo esperado, 

mas que se torna um fait divers por seu ineditismo, sua inversão de valores. No caso da 

casualidade, o enfoque não é exatamente a relação entre um termo e outro, e sim o seu

lado dramático, humano, o drama personae, “essências emocionais encarregadas de

vivificar o estereótipo”. É a representação do dilema, da vida cotidiana de pessoas comuns 

ou famosas. Para Serrano, é uma representação do extraordinário ordinário (2001).

E é justamente por ser um acontecimento de final esperado, um estereótipo, um

extraordinário sobre o qual se detém certo poder, até mesmo pela possibilidade de se 

prever o final, que o fait divers cria espanto ao não confirmar seu provável destino. “Os 

fait divers são ricos em desvios causais; por ser estereótipo, esperamos dele uma causa e 

nos chega outra” (BARTHES, 1999:62). Por causa desse fenômeno, é possível afirmar que, 
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por transformar um fato comum em extraordinário, o fait divers está carregado de certa

ficção: ele termina se mostrando numa representação do mundo real em seu último

patamar, o cúmulo. Na sua causalidade, o acontecimento prosaico é que dá vida ao

extraordinário. (“Vaca mergulha na piscina da vizinha e nada quatro horas até o resgate” 

é um exemplo.)

A segunda relação é a coincidência, quando a repetição nos faz imaginar que, por 

trás do fenômeno, há alguma causa mística, uma aura desconhecida por demais sedutora 

para que a mídia não a explore. “A repetição leva a imaginar uma causa desconhecida”,

comenta Barthes, acrescentando que o acaso deve variar os acontecimentos e, se ele os 

repete, é que quer significar qualquer coisa atrás deles (1999:64).

Nesse caso, tanto a repetição quanto a aproximação (ou paradoxo) são dois fatores 

para formar um fait divers. Realidades paradoxais (que por isso mesmo ganham tônus 

espetacular), situações em que dois diferentes caminhos se cruzam, são ideais para essa

construção jornalística. Uma notícia na qual se lê “Juiz é preso por portar maconha”, por 

exemplo, determina duas diferentes situações – o juiz representando a legalidade, e a 

maconha o seu oposto – o que torna a situação algo extraordinário. “São dois percursos 

diferentes em um único discurso” (BARTHES, 1999:64). Acrescente-se a isso a afirmação 

de Barthes de que todo signo soa falso quando se apresenta como espontâneo, e a 

antítese é justamente a conversão do acaso em signo.

Para Cornu (1994:287), o fait divers é um condensado de emoções, traduzido no 

relato que o solta na realidade social: uma sobreimpressão acidental da vida corrente. Ele 

analisa a exploração do fait divers pelos media realizando um bom questionamento sobre 

a sua aparição nos meios noticiosos.

Que lugar atribuir aos fait divers? Serão testemunhos do mundo vivido, carregados 

de símbolos, pedaços de vida em estado bruto que vêm perturbar o quadro 

excessivamente organizado da atualidade do dia? Contribuirão, ao contrário, pela 

exploração que deles é feita, para um desvio do espaço público para o domínio privado, 

para um singular desprovido de qualquer significação social autêntica? (CORNU, 1994:284)
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O autor entende o fait divers como um fenômeno midiático que, apesar de estar

ligado geralmente aos jornais, revistas e outros meios ditos sensacionais, vem ganhando 

espaço na imprensa dita séria, de aura intelectual. Mas há uma contradição: se a imprensa 

de massa os glorifica, a imprensa “objetiva” sente-se desconfortável em assumi-los. Há 

um julgamento severo daqueles que vêem o fait divers como um elemento de menor

prestígio dentro do campo jornalístico. Ainda assim, a própria concorrência entre jornais 

vem obrigando-os a reservar mais espaço para a diversão, um dos propósitos mais caros 

aos fait divers.

Com isso, vai se tornando cada vez menos marcada essa separação entre os veículos 

“sérios” e aqueles que exploram “algo do real e impelem seus leitores para o sonho e o 

imaginário”. Para Auclair (apud CORNU, 1994:287), a diferença entre as duas imprensas, a 

de massa e a de elite, reside no fato de a primeira se referir mais vezes ao destino, à 

fatalidade, confirmando assim a irracionalidade básica do fait divers.

Mas qual a razão de o fait divers ganhar mais espaço – e ser o motivo da existência –

dos jornais dirigidos à grande massa, aquela que geralmente não busca informações nos 

jornais que tratam dos chamados importantes assuntos sociais? Para Auclair, o fait divers

representa o pensamento natural, pois seu entendimento não precisa arregimentar a 

racionalidade – sua compreensão é dada com base numa intervenção da fatalidade.

Essa referência ao destino é freqüente nas populações, nos meios ou entre os 

indivíduos dados aos jogos de azar, e que são mais pobres ou mais frustros que os outros. 

Porque a sua condição obriga-os a “desejar a sorte e amar o destino – se não quiserem a 

sua existência para sempre acantonada no fundo de um atoleiro (AUCLAIR, apud CORNU, 

1994:290).

A partir desse ponto de vista, poderíamos afirmar que o fait divers é um fenômeno 

social necessário, já que a sua existência provoca o imaginário, realiza a comunhão entre 

o homem e o “mundo natural”, do qual ele não faz parte – mas poderá fazer um dia, 

ainda que seja pela “inevitabilidade da morte”. O fait divers é, antes de ser uma negação

da normalidade, uma negação da norma: está fundamentado na relação entre o bem e o 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DO PSEUDO-EVENTO À NÃO-NOTÍCIA: UM ESTUDO SOBRE A REVISTA CARAS 

CAPÍTULO 2 |  Do acontecimento ao pseudo-evento   | 79

mal, e sua existência expõe a textura da normalidade. Para Cornu, o fait divers pertence 

ao mundo vivido que hoje é redescoberto. É como se o homem, ao entrar em contato com 

esse fenômeno explorado pelos mídias, voltasse a um pensamento mais espontâneo, que 

não está ligado ao campo político, ao econômico, ao cultural – o fait divers expõe a “vida 

em si”, seu entendimento é automático, não requer explicação nem necessita da 

legitimidade de outros campos para ter força própria. 

Segundo Cornu (1994:291), os historiadores modernos restauraram a vida cotidiana, 

os modos de existência, os fatos e os gestos, as crenças do povo miúdo, até aqui 

ignorados a favor dos atos dos poderosos e das grandes doutrinas filosóficas e políticas.

Há ainda um componente político no seio desse fenômeno jornalístico: sua 

presença, para Cornu, incomoda a elite, o poder, já que ele ofusca, à sua maneira, os 

grandes problemas sociais. 

Cornu também divide os acontecimentos dos media, além do complexo fait divers,

em fatos institucionais e do momento. Vamos explicar brevemente cada um deles, já que 

ambos explicam a diferenciação básica entre os acontecimentos explorados pelos jornais

classificados como sérios e os fait divers explorados pelas massas. 

O primeiro está ligado aos acontecimentos que vêm de esferas políticas, econômicas 

ou culturais, esferas que estão, pode-se dizer, no centro da atividade jornalística: os 

grandes jornais se baseiam no “cotidiano” dessas instituições para pautar suas matérias.

Apesar disso, lembra ele, nem sempre os fatos ligados a tais campos são realmente

importantes (podendo mesmo constituírem-se em fait divers ou em não-acontecimentos).

A parte do hábito, que pretende, por exemplo, que um jornal regional relate os

debates de uma assembléia municipal, não deve ser desprezada: por ter “feito sempre

assim”, o jornal continua a fazê-lo, mesmo quando a dita assembléia não tem nenhum 

valor informativo (CORNU, 1994).
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Já os temas dominantes surgem durante certo período no âmbito social e é a partir

deles muitas vezes que o jornalismo se aproxima do espaço público num sentido mais

normativo, já que atua como uma arena de discussão da sociedade. Enquanto o fato

institucional pode ser apreendido como um setor mais específico de leitura, apesar de ser 

o cerne dos periódicos, podemos dizer que os temas dominantes referem-se às “vozes do

mundo vivido”. O jornalista deixa de se relacionar com esferas mais institucionais para se 

aproximar do homem comum e dos fatos que acontecem no cotidiano (um bom exemplo 

são os cadernos de comportamento, geralmente publicados aos domingos).

Se os temas institucionais e os temas dominantes utilizam-se da vida pública 

(levando-se em consideração que as instituições existem com a finalidade de atender a 

requerimentos sociais), o fait divers utiliza-se da individualidade, do homem comum, para 

construir-se.  Há uma certa inversão da lógica do jornalismo como espaço público, porque 

aqui o que interessa é “satisfazer uma curiosidade puramente privada, útil para a 

antropologia, mas não para o viver-juntos do político” (1994:293). 

Morin, assim como Cornu e como vimos inicialmente em Barthes, também vê nos

fatos variados uma espécie de anti-historicidade, uma negação ao viver em sociedade e à 

celebração do indivíduo. Eles não são acontecimentos que informam o andamento do 

mundo; são, em comparação com a história, atos gratuitos. Mas esses atos afirmam a 

presença da paixão, da morte e do destino, para o leitor que domina as extremas

virulências de suas paixões, proíbe seus instintos e se abriga contra os perigos (CORNU, 

1994). Ainda seguindo a mesma linha de Barthes, que afirma a impossibilidade de um fait

divers sem espanto, Morin vê no sensacionalismo dos fatos diversos um grande 

legitimador de fenômenos que interrompem a vida normal: a catástrofe, o crime, a 

paixão, o ciúme, o sadismo.  E é a imprensa que seleciona – construindo aí uma realidade

apaixonada e maravilhosa – situações de grande intensidade afetiva. No fato variado, diz

Morin, a situação é privilegiada, e é a partir dela que os personagens afetivamente

significativos são “vedetizados”.

É essa mesma “vedetização” que termina por criar uma relação mais intensa e 

afetiva com o imaginário do leitor: a notícia-entretenimento diverte, aterroriza,



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DO PSEUDO-EVENTO À NÃO-NOTÍCIA: UM ESTUDO SOBRE A REVISTA CARAS 

CAPÍTULO 2 |  Do acontecimento ao pseudo-evento   | 81

impressiona, faz chorar, numa função que, além de informar – ou desinformar –, também 

consegue modificar as estruturas do imaginário do leitor. 

2.1.1.2 O novo jornalismo e a liberdade narrativa nas redações 

Capote estava a bordo, na condição de enviado especial de New Yorker, em
companhia, segundo a ordem de importância da sua lista, de “cinqüenta e 
oito atores, sete auxiliares de bastidores, dois maestros, diversas esposas e
funcionários administrativos, seis crianças e a respectiva professora, três
jornalistas, dois cachorros e um psiquiatra”.

Sobre a reportagem Ouvindo as musas, de Truman Capote

A mescla de ficção com realidade iniciada no próprio nascimento do jornalismo

popular do século 19, que muitos chamaram de novo jornalismo, também causou espanto

quando, em 1956, o jornalista Truman Capote escreveu para a revista New Yorker um 

artigo sobre o ator Marlon Brando, então no auge de sua carreira. Capote, enviado até o 

Japão, onde Brando atuava em um novo filme, não respeitou as tradicionais

recomendações jornalísticas de então: uso do lide da pirâmide invertida ou, ainda, a 

distância provocada pelo uso da terceira pessoa. No texto O duque e seus domínios, o 

jornalista utilizou a primeira pessoa e adotou elementos completamente subjetivos na 

construção de seu texto.

No mesmo ano, a New Yorker publicaria outra reportagem de Capote, intitulada 

Ouvindo as Musas, que relatava a viagem de uma companhia teatral norte-americana, 

acompanhada pelo jornalista, até a União Soviética em 1955.

Defendendo-se das críticas que o acusavam de criar notícias, Capote alegou: “O novo 

jornalismo, embora possa ser lido como ficção, não é ficção. É, ou deveria ser, tão verídico 

como a mais exata das reportagens, buscando embora uma verdade mais ampla que a 

possível através da mera compilação de fatos comprováveis”. A adoção desse estilo que 

une o jornalismo à ficção literária ganha força nos anos 60 nos Estados Unidos, já 

historicamente interessados em tratamentos ficcionais em textos jornalísticos, quando 
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jornalistas como Gay Talese e Tom Wolfe migraram para a literatura, escrevendo textos 

baseados em suas experiências jornalísticas.

No Brasil, a revista Realidade, o Jornal da Tarde e o semanário Movimento foram os 

destaques, também nos anos 60 até meados de 70, desse estilo narrativo de se fazer

jornalismo. Um dos fundadores da Realidade, o repórter José Hamilton Ribeiro, é 

considerado um dos expoentes dessa linha, e sua matéria sobre a sua experiência na

Guerra do Vietnã é um dos textos clássicos publicados na linha do novo jornalismo da

revista:

Com a máquina em posição de ataque, corri para os feridos, Henry ao
meu lado. A cinco metros do local, vejo uma bota com um pé dentro, 
minando sangue. Ouço uma explosão fantástica. É um tuimmm 
interminável que me atravessa os ouvidos de um para o outro lado, dá-
me uma sensação de grandiosidade. Sinto-me no ar, voando.(...) Uma
cortina espessa de fumaça bloqueou-me toda a visão. Um segundo após
me senti no chão, sentado. A cortina de fumaça se esgarçou e vi
aproximar-se de mim Shimamoto, o fotógrafo japonês. Pergunto-lhe: 
– Shima, você está bem? 
Sem responder ele continuou caminhando para mim. Foi aí que senti a
perna esquerda. Os músculos repuxavam para a coxa com tal intensidade
que eu não me equilibrava sentado. Para não cair, rodopiava sobre mim 
mesmo, em círculos e aos saltos. Instintivamente, levei as duas mãos 
para “acalmar” a minha perna esquerda, e foi então que a vi em pedaços.
(...) De repente, ganhando espaço, devagar, mas implacável, veio a dor. 
Uma dor aguda, sufocante, que me fazia suar aos borbotões. Gritei: 
Ajudem-me, ajudem-me. Preciso de morfina...

É importante lembrar, no entanto, que é famosa a conjugação – bem antes de o

jornalismo nacional apresentar seus textos com carregadas doses narrativas – de literatos 

com jornais. Gonçalves Dias, Olavo Bilac, Graciliano Ramos, Mário Quintana e Érico

Veríssimo são alguns dos nomes lidos em diversas reportagens nacionais. O livro Os 

Sertões, de Euclides da Cunha, foi realizado depois de o autor ser enviado como 

correspondente de guerra para a comunidade de Canudos. Uma série de cinco reportagens 

foi enviada para o Estado de S. Paulo, mas o livro só seria lançado cinco anos após o fim 

da batalha que dizimou Canudos, em 1897. Para escrever Grandes Sertões Veredas,

Guimarães Rosa acompanhou durante semanas uma comitiva de boiadeiros pelo Sertão de 

Minas, apropriando-se de uma maneira jornalística de pesquisa – suas impressões e 
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entrevistas eram, inclusive, anotadas em pequenos cadernos – que terminou gerando a 

obra.

Segundo Amaral (1996:71/72), os escritores imprimiram ao jornalismo brasileiro a 

marca do saber, dando-lhe a tradição literária, da qual se orgulham tanto ter, por 

exemplo, as imprensas portuguesa e francesa. 

Para Alsina (1996:167), esse fenômeno jornalístico pôs em crise, nos anos 70, o 

próprio conceito da objetividade jornalística:

Esse é um jornalismo muito mais subjetivo. Na estrutura narrativa o
anedótico se converte em leitmotiv, se inverte a pirâmide da notícia. 
Aumenta o interesse pelos acontecimentos pequenos no lugar dos
grandes acontecimentos. O cotidiano abre caminhos no objeto do
interesse jornalístico. A imaginação recobra importância jornalística.

2.1.2  AS CELEBRIDADES E A DEMOCRACIA DO PSEUDO-EVENTO 

The hero, like spontaneous event, gests lost in the congested traffic
of pseudo-events.
Boorstin

Na variada oferta de não-notícias oferecidas pelos media, pode-se dizer que as 

celebridades são um dos temas de maior recorrência para a realização do fenômeno. Mais:

arriscamo-nos a afirmar que os famosos, sejam ele atrizes, políticos, jogadores de futebol 

ou chefs de cozinha, são o ingrediente preferido na confecção dos acontecimentos criados 

na esfera do infoentretenimento.

É na combinação entre essa fama e a criação de eventos que se baseia a existência

de diversas publicações voltadas para a intimidade, os amores e as impressões de vips.

Tais publicações recebem uma enorme atenção cada vez que trazem novas “revelações”

sobre o cotidiano de uma celebridade. E um dos principais veículos voltados para a vida

dos vips do País é a revista Caras, objeto de estudo de nosso trabalho. 
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Quem são os rostos que surgem semanalmente na publicação? O que trazem para 

nossa vida e o que demonstram de nosso cotidiano a partir dos relatos e revelações de

suas intimidades? 

Para Herschmann e Pereira (2003), mais do que as respostas mais recorrentes que

apontariam para a simples diversão e o escapismo, os famosos fielmente seguidos e 

noticiados pelas revistas semanais não produzem apenas distração – suas aparições

prestariam uma espécie de serviço psicológico inestimável e atenderiam a demandas por 

referências de indivíduos dispersos numa sociedade fragmentada.

Segundo os autores, é claro que há a pura bisbilhotice, mas existe também uma 

preocupação em produzir referências num mundo cada vez mais desterritorializado.  Por

esse motivo, os autores alertam: é preciso reconhecer a crescente importância desses

relatos pessoais protagonizados pelos famosos, essas biografias espetacularizadas que são

cada vez mais buscadas como referência pelo homem comum.

Quando a mídia oferece mais espaço para noticiar o nascimento da filha de Xuxa – 

Sasha – do que o leilão da privatização da Telebrás, devemos tentar analisar tal atitude de

forma menos simplista, evitando apenas acusar as editorias de jornalismo de práticas

maniqueístas (HERSCHMANN e PEREIRA, 2003:43).

Essa crescente aparição de famosos torna-se ainda mais complexa e com maior

impacto social quando percebemos que o próprio conceito do que é uma celebridade foi se 

modificando através dos tempos. Hoje, tornar-se famoso depende mais de boas estratégias

de marketing, de boas relações com a mídia e, sem dúvida, de um padrão de beleza

determinado “midiaticamente” do que propriamente do talento natural daquele que visa

ter seu nome no espaço público. O número de “famosos” nunca foi tão grande como hoje:

existem os famosos jogadores de futebol, os famosos chefs de cozinha, as famosas

dançarinas, os famosos políticos, os famosos participantes de reality shows, os famosos 

apresentadores de telejornais. Enfim, ser – ou tentar ser – famoso tornou-se uma espécie 

de profissão em quase todo o mundo. E a mídia é, sem dúvida, o caminho e ao mesmo 
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tempo o grande palco para essas realizações. Essa mudança de “paradigma” na construção 

de uma celebridade foi apontada também por Herschmann e Pereira:

Certamente temos hoje mais celebridades construídas a partir de uma
engenharia mediática do que celebridades que alcançam o estrelato pela
sua genialidade, pelo seu talento. O sucesso, mesmo dos heróis ou das
celebridades talentosas, depende tanto de uma avaliação meritocrática
quanto de um processo publicitário bem-sucedido. É difícil precisar o
que teve peso decisivo neste processo de consagração, na medida em que
as celebridades são na sua maioria construções que se articulam com a
indústria do entretenimento (2003:38). 

Um dos estudos pioneiros sobre essa construção das celebridades foi realizado por

Boorstin (1992) já nos anos 60, quando sua análise sobre a relação entre os norte-

americanos e aqueles que se tornaram famosos demonstrou que estava sendo gerado um 

novo tipo de herói no país, herói esse cuja maior façanha era trazer consigo o signo da 

fama. Nossa era, disse o autor, foi responsável pela produção de um novo tipo de 

eminência: a celebridade, “aqueles que são notórios por causa de suas notoriedades”.

Boorstin já via nessa “engenharia midiática” apontada por Herschmann e Pereira a 

fabricação dos famosos que ele classificou como pseudo-eventos humanos, produzidos 

com o propósito de satisfazer nossas expectativas exageradas de grandezas humanas. Esse 

personagem que vinha atender a nossas demandas pessoais substituía, numa pioneira 

análise do autor, a figura do herói e estabelecia uma nova espécie de democracia – a 

democracia do pseudo-evento. Antes, se o senso comum apontava que, para ser uma

celebridade, era necessário apenas reconhecimento, hoje, graças ao novo sentido dado

pelos media, ser uma celebridade significa ser antes de tudo conhecido.

É dentro dessa democracia baseada nos eventos criados que o comum pode mais 

facilmente tornar-se célebre, é nesse ambiente que a figura ordinária passa a receber 

atenção legitimada dentro da esfera pública. “Na democracia dos pseudo-eventos,

qualquer um pode tornar-se uma celebridade, basta que ele esteja na mídia – e permaneça

nela” (BOORSTIN, 1992:60). A partir da revolução gráfica, quando o conceito de grandeza 

ficou para o passado e foi substituído pelo conceito da fama, essas celebridades

inundaram nossas experiências mostrando as suas qualidades – ou a falta delas. Boorstin, 
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no entanto, diferencia de maneira marcada esses novos modelos sociais em relação

àqueles que ele chama de heróis. O famoso, criado pela mídia, é um grande nome. Mas o 

herói, que cria a si mesmo, é antes de tudo uma grande pessoa: 

Nós podemos fabricar a fama, nós até podemos - apesar de custar caro - 
fazer um homem ou uma mulher tornar-se conhecidos; mas nós não 
podemos fazê-los grandes. Nós podemos criar a celebridade, mas nós
nunca podemos criar o herói. Num conceito hoje quase esquecido, todos
os heróis são criados por si mesmos (1992:48). 

A tomada dos famosos dentro do espaço midiático e sua conseqüente transformação 

em heróis fabricados também foi analisada em outra obra que, décadas depois de ser

escrita, ainda mantém-se atual. Morin (1977) chama esses novos e espetaculares 

integrantes do espaço público de “olimpianos”, termo que ele toma emprestado de Henri 

Raymond.  Eles se constituem, dentro da perspectiva midiática, de acordo com o autor, 

em vedetes da atualidade: 

Príncipes, reis, playboys, exploradores, artistas célebres, Picasso, 
Cocteau, Dali, Sagan. O olimpismo de uns nasce do imaginário, isto é, de
papéis encarnados nos filmes (astros), o de outros nasce de sua função 
sagrada (realeza, presidência), de seus trabalhos heróicos (campeões, 
exploradores) ou eróticos (playboys, distels). Margaret e Brigitte Bardot, 
Soraya e Liz Taylor, a princesa e a estrela se encontram no Olimpo da 
notícia dos jornais, dos coquetéis, recepções, Capri, Canárias e outras 
moradas encantadas (MORIN, 1977:105).

Esses pseudo-eventos humanos também são, de acordo com o teórico, legitimados 

pelos media para adentrar a esfera pública inscrevendo-se no cotidiano social através dos

jornais e televisões. É pelo fato de serem informação que eles se transformam em vedetes

da atualidade, e é a mídia que consegue alterar a noção de acontecimento ao transformar 

suas ações destituídas de qualquer significação política em fatos históricos. Divórcios e 

partos de famosos recebem uma atenção dos jornais que termina dignificando-os e os 

elevando à categoria de notícia. 

Há uma característica especial nesses novos olimpianos que os difere dos heróis de

Boorstin ou das estrelas de cinema que Morin diz já terem se constituído, antes do 

nascimento do Olimpo pós-moderno, em divindades. Nessa nova democracia promovida 
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pelos pseudo-eventos, em que todos podem ser celebridades, há uma espécie de 

comunhão entre famoso e público, a conexão, ainda que pelas revistas, entre celebrities e 

desconhecidos. As estrelas de cinema de antes se tornam humanizadas. Na cultura de 

massa, o star system desce a terra: a partir do momento em que reis, políticos e estrelas

de cinema passam a ocupar o espaço midiático mostrando suas casas, suas impressões,

desilusões e delícias cotidianas, estabelece-se uma ligação com o público, que passa a se 

identificar com o famoso: ele também sente medo, passa por momentos difíceis, toma 

café da manhã lendo o jornal, cozinha para os filhos. Morin utiliza exemplos, às vezes

mordazes, para mostrar a aproximação entre os olimpianos e o homem comum que 

acompanha a vida desses seres míticos pelos jornais:

O príncipe Philip, a princesa Margaret e o entourage real; esse mistério 
que nos mergulha no tempo mítico dos nascimentos fabulosos, o in illo 
tempore, situa-se ao mesmo tempo na cronologia da atualidade e nos
mostra que a rainha de flancos augustos participa dos estremecimentos, 
das angústias e das servidões carnais de todas as mulheres (MORIN, 
1977:106).

Assim, os olimpianos, muitos deles pseudo-eventos humanos, têm uma dupla

natureza: são sobre-humanos ao encarnar seus papéis de celebridades, mas humanos 

como nós quando assumem sua existência privada (principalmente quando essa 

privacidade é fotografada pelas revistas). Segundo Morin, eles realizam os sonhos que os 

mortais não podem realizar e chamam os mortais para realizar o imaginário (1977:107). 

Boorstin também havia observado essa conexão estabelecida entre as celebridades e 

aqueles que as buscam nas revistas e jornais: ao contrário dos heróis, inacessíveis, esses 

atores da fama possuem o chamado common touch, hoje uma característica muito mais 

forte do que a grandeza mítica dos heróis. Ao serem perfeitos, inatingíveis do alto de sua 

fortaleza, os heróis distanciam-se daqueles que os querem mais engraçados, mais 

amorosos e até mesmo mais imperfeitos. Nós reverenciamos os olimpianos não porque eles 

possuem carisma ou um talento divino, mas porque eles possuem qualidades comuns, 

populares. Os admiramos não porque eles nos mostram Deus, mas porque eles mostram e 

elevam a nós mesmos (1992:50).
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Analisando as notícias que mostravam o embarque de vários integrantes das famílias

reais européias na embarcação Agamenon, Barthes (2003), no entanto, mostra que essa 

aproximação possibilitada pelos media entre integrantes do Olimpo e o homem comum

traz em si uma falsa impressão que garante a todos serem da mesma natureza. Ao 

protagonizar uma vida ordinária nos noticiários, esses olimpianos estão, na verdade,

fazendo uma condescendência: eles podem, por alguns momentos, prestar-nos o favor de

ser iguais a nós e assim, como disse Boorstin, elevar nossas experiências.

Se nos surpreendemos com príncipes – ou, num exemplo nosso, com modelos ou 

apresentadores de TV – “brincando como homens”, é porque essa situação traz uma 

contradição. E é justamente por nos surpreendermos com a possibilidade de os olimpianos

encarnarem papéis que nós encarnamos que eles se afastam cada vez mais de nossa 

realidade.

Se nos divertimos com uma contradição, é porque pensamos que os seus 
termos estão muito afastados, isto é, os reis são de uma essência sobre-
humana. (...) O rei Paulo vestia uma camiseta de mangas curtas, e a
rainha Frederica, um vestido estampado, isto é, não exclusivo, mas cujo 
desenho pode se reencontrar no corpo de simples mortais: antigamente,
os reis fantasiavam-se de pastores; hoje, o signo da fantasia consiste em 
vestirem-se durante quinze dias com roupas compradas no supermercado 
(BARTHES, 2003:36).

Mas talvez seja essa ilusão da proximidade o grande trunfo que as revistas de 

famosos nos ofertam: é, ao ver e ler os momentos de concessão das celebridades e ao 

encará-las como espécies de parentes ricos e distantes que nos abrem as portas de suas 

casas, que estabelecemos uma conexão com elas. Somos apresentados ao seu cotidiano:

não há nada mais íntimo do que tomar café da manhã e limpar a piscina com um astro,

aqui tão humano quanto nós mesmos.

Assim, depois de garantirem uma quantidade cada vez maior de celebridades que 

são maiores do que nós todos por trazerem em si o elemento fama, as revistas passam a 

transformá-las em pessoas comuns e exploram ao máximo seu “common touch” em 

momentos familiares, jantares com amigos, fazendo assim com que o próprio cotidiano do 

famoso seja simulado.  O signo, como diz Barthes (2003), sempre soa falso quando tenta 
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ser espontâneo. No final, o pseudo-evento humano desdobra-se em si mesmo: ele é 

primeiramente realizado quando a mídia estabelece e insere novos rostos, big names, na 

esfera pública. Garantida essa visibilidade, a mídia então se ocupa de mostrá-los como 

seres “normais” e assim nos oferta a vida íntima daqueles que conhecemos muitas vezes 

há apenas 15 minutos. É o pseudo-evento humano se inserindo em nossas experiências e 

garantindo a todos nós experimentar um pouco da vida que dificilmente vamos levar um 

dia.

2.1.3  O PSEUDO-EVENTO

No conceito de notícia não está inserido o conceito de verdade.
Alsina

Numa sociedade cada vez mais “acontecedora” (TUDESCQ, apud ALSINA), onde a 

necessidade de novos eventos é quase um dogma gerado pelo próprio campo midiático, o

uso do pseudo-acontecimento tornou-se legítimo para produzir notícias classificadas como 

verdadeiras, ou, num termo mais preciso, já que a separação entre verdade e ficção torna-

se cada vez mais fluida, espontâneas. Partimos do princípio de que toda a não-notícia 

está baseada em um pseudo-evento: é nos acontecimentos criados justamente para 

surgirem na mídia que observamos notas, reportagens ou mesmo matérias que não 

necessariamente precisam seguir os preceitos do jornalismo cânone.

Nelas, a produção cede lugar ao conceito de espontaneidade ou mesmo de 

“verdade”, este há tempos deixado de lado quando falamos de semanários como a Caras, 

em que a ambigüidade é muitas vezes o grande teor do que está sendo publicado. De 

acordo com Bagdikian (apud GOMIS), “o pseudo-evento se converteu em um instrumento

racional e necessário”. Já para o próprio Gomis, os acontecimentos, verdadeiros ou falsos, 

são, primeiramente, necessidades técnicas (2001:69).

A não-notícia, categorização proposta por este trabalho, é um fenômeno previsto 

dentro da própria teoria da notícia conforme a análise de diversos autores (Gomis, Cornu, 

Alsina, Jorge Pedro Sousa, Boorstin, Moles, Bagdikian), que identificam diferentes
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maneiras (não-acontecimento, pseudo-evento, antiacontecimento). Neste trabalho,

estudaremos esse fenômeno especificamente no contexto da produção do material 

jornalístico publicado numa revista de celebridades, a Caras, que traz, segundo nosso

ponto de vista, não-notícias em suas edições semanais de grande repercussão nacional.

Uma não-notícia tem características semelhantes àquelas vistas no campo do jornalismo 

dito objetivo, ainda cânone, no qual se devem seguir diversos dos valores-notícia aqui 

abordados anteriormente. Ainda assim, sua presença no País continua sendo pouco

estudada, muito embora seja um dos grandes fenômenos midiáticos dos últimos anos.

O termo pseudo-evento foi cunhado primeiramente por Boorstin (1992), que 

analisou a fabricação de eventos nos Estados Unidos após a década de 50. Até o início do 

século 19, a sociedade norte-americana contentava-se em ler notícias publicadas com

maior espaço de tempo, e estas vinham de acordo com a geração espontânea de fatos. Se 

não houvesse nada intrigante ou espantoso acontecendo, não era falha do repórter. Ele 

não poderia reportar algo que não existia (1992:7). 

Essa realidade, no entanto, mudou bruscamente com a chegada dos jornais

sensacionalistas, que, no entanto, atuaram muito mais como um fenômeno do que 

acontecia na sociedade como um todo do que como propriamente os “criadores” de um 

novo comportamento social. O que havia mudado, na verdade, era o modo como as 

pessoas observavam o que acontecia no mundo, o que era surpresa e o que era de fato 

importante (1992:9).

O próprio avanço tecnológico é um dos grandes motores para essa nova postura – 

em 1870, o The New York Tribune’s instalou uma impressora que conseguia rodar 18 mil 

páginas por hora. Afora o rápido crescimento do maquinário voltado para os media, os

acontecimentos sociais, como a Guerra Civil norte-americana e a contenda entre a 

Espanha e os EUA, também determinaram uma maior demanda por notícias mais rápidas, 

que informassem quase simultaneamente (para os padrões da época) o que acontecia no 

mundo. Boorstin também cita a competição entre os editores dos jornais sensacionalistas,

que brigavam para estampar em suas capas as mais fantásticas notícias, como outro fator 

para o avanço da produção de notícias. Somado a isso, estava o aparecimento da máquina 
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fotográfica, cada vez mais fácil de manusear e acessível a um maior número de pessoas. O 

rádio, o telefone e a televisão (já no século 20) criaram uma nova maneira de falar, ouvir

e pensar. “A verossimilhança ganha um novo sentido”, aponta Boorstin.

A facilidade e a demanda por notícias fizeram com que houvesse mais espaço para

informar o “novo”, e essa tarefa tinha que ser feita rapidamente pelos repórteres. O jornal 

The Philadelphia Evening Bulletin imprimia sete edições diárias, programas eram 

interrompidos para a informação das “últimas”, às vezes de hora em hora, às vezes a cada 

meia hora. Diz Boorstin: “Como evitar a repetição, a impressão de que nada estava

acontecendo?” Ele responde: a própria pressão do novo fez com que os pseudo-eventos se 

tornassem cada vez mais fortes. A partir do século 20, a sociedade apresentava uma maior 

demanda de ilusões.

Essa demanda, no sentido noticioso, foi atendida em parte com o aparecimento e o

crescimento de dois, como classifica o teórico, pseudo-eventos: a entrevista e a coletiva 

de imprensa. No caso do primeiro, que tem seus primórdios na Grécia Antiga, Boorstin 

relata que um jornal de 1719, o The Boston News-Letters, apresentou uma espécie de 

entrevista do pirata Barba Negra. Isso após a sua morte. Outro caso é a entrevista 

realizada por Gordon Bennet à empregada da prostituta assassinada, numa forma de

manter “quente” um caso que levou o seu jornal a vender milhares de exemplares.

Apesar de a empregada ter afirmado que não havia concedido a entrevista a Bennet,

os jornais foram às ruas e as palavras da empregada foram tidas como reais pela 

população nova-iorquina. Apesar de a forma primitiva da entrevista ser “tão velha quanto 

Sócrates”, Boorstin afirma que seu primeiro aparecimento no sentido moderno se deu com

a publicação, em 13 de julho de 1859, da conversa entre o líder mórmon Brigham Young e

Horace Greely (jornalista), que foi às ruas no dia 20 de agosto de 1859. Era a primeira vez 

que uma figura pública concedia uma entrevista a um periódico.

Essa realidade começava a mostrar o próprio poder do jornalista, que passava a ser 

visto como a ponte entre o poder e o povo, como um instrumento para garantir uma 

cidadania até então pouco representada. Com a primeira conferência ou coletiva de 
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imprensa, realizada por volta de 1933, esse poder ficou ainda mais claro: era dada ao 

newsman a possibilidade de questionar, de realizar perguntas e até de “alfinetar” figuras 

públicas como o presidente dos EUA. Mesmo quando essa figura pública simplesmente 

afirmava que não havia nada a declarar, a própria afirmação já se configurava em uma

notícia. É, como Boorstin vai classificar, o sentido de ambigüidade presente nos 

acontecimentos não noticiosos. 

Um dos berços da criação do pseudo-acontecimento é a capital política dos EUA,

Washington DC, que, em 1947, tinha duas vezes mais press agents para preparar releases

do que jornalistas para selecioná-los.

A pressão do tempo e a necessidade de produzir novas informações para publicação

nos media fizeram com que os correspondentes de Washington, além de outros, 

utilizassem a entrevista e outras técnicas para produzir pseudo-acontecimentos de forma 

cada vez mais engenhosa e agressiva (BORSTIN, 1992:24). 

Boorstin cita o aparecimento do release como uma das maneiras de 

institucionalização do evento criado e vê certa “perversidade” na utilização do termo: 

“Seria mais apropriado descrever o news release como news holdback (notícias específicas,

restritas), já que a sua proposta é oferecer algo que não será publicado até uma data

futura” (1992:18). O release oferece ao jornalista uma notícia pré-cozida, e, muitas vezes, 

é escrito no tempo passado relatando um evento que ainda não aconteceu. Seu 

aparecimento, porém, cria uma nova prática jornalística, e sua utilização torna-se

indispensável para os profissionais da notícia que brigavam por “novos fatos” na 

concorrida arena política de Washington.

Para garantir espaço nos jornais, os newsmen passam a mesclar ficção e realidade: os

acontecimentos são narrados de forma dramática, quase teatral. As histórias relatadas nos

releases adquirem uma autenticidade que compete com o que realmente aconteceu na 

data prevista. Gomis (2001:69) exemplifica essa antecipação de fatos que ainda não 

sucederam, mas, ainda assim, têm espaço garantido na mídia, principalmente quanto a 

fonte geradora do pseudo-evento é governamental: 
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Um meio interpreta mais facilmente acontecimentos que se sucedem em 
um dia que processos que se prolongam ao largo de um ano. A 
inauguração de uma barragem é notícia, entre outras razões, porque é a 
obra – o pseudo-evento, se preferir – de um dia; a construção de uma 
barragem não é notícia enquanto se realiza lentamente, porque a obra 
dura de um a dois anos. Porém, terá sido notícia antes de começar, no 
dia em que se anunciou se seria construída ou se votaram os créditos 
para que a obra fosse começada, e de novo no dia em que se colocou – 
outro pseudo-evento – a primeira pedra da construção. Assim, uma
barragem é notícia várias vezes antes que chegue a ser uma barragem. 

É a partir dessa necessidade de os jornalistas garantirem suas pautas utilizando os 

novos “recursos ficcionais” de então que diversos políticos, voltando ao crescimento do 

pseudo-evento nos EUA, passam a construir uma imagem favorável de si mesmos, muitas 

vezes para atacar desafetos ou mesmo para se “aproximar” dos eleitores. Franklin Delano 

Roosevelt (de acordo com Heywood Brown, o melhor jornalista que foi presidente dos

EUA) criava pseudo-eventos todas as vezes que surgia algum tipo de oposição a ele. “É 

possível que Roosevelt tenha construído toda a sua carreira apenas com pseudo-eventos”,

diz Boorstin (1992:21), lembrando que, entre os profissionais que trabalhavam com o 

presidente, estavam jornalistas, escritores, poetas e até dramaturgos.

Outro político que utilizou bem as técnicas para a fabricação do evento criado foi o 

senador Joseph R. McCarthy, que sabia exatamente o que os jornalistas queriam: notícias

menores, caseiras, hoje chamadas de factóides. Richard Rovere (apud BOORSTIN), um 

repórter de Washington, relatou que o senador costumava convocar coletivas de imprensa

pela manhã para anunciar que revelaria novos fatos políticos logo mais, na coletiva de 

imprensa da tarde. Dessa forma, ele garantia sua presença nas diversas edições diárias dos

jornais da cidade, realizando um jogo de ditos e não ditos, acendendo a imaginação dos 

repórteres, que tinham como saída especular sobre os acontecimentos revelados ou não, 

criados ou não. “Ele tinha uma relação diabólica e um poder quase hipnótico sobre os 

repórteres famintos por notícia” (ROVERE, apud BOORSTIN, 1992:22). 

Além do já citado release, Boorstin nos dá outro exemplo da notícia irreal: o leak,

que ele chama de “o pseudo-evento por excelência”. O termo, que em português significa

pingar, gotejar, escapar, é uma espécie de “gíria” jornalística e significa “notícia 
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encoberta”, mas, no caso, uma notícia falsamente encoberta, elaborada justamente para 

ser divulgada pelos jornalistas mais próximos às suas fontes.

Um exemplo é o presidente Theodore Roosevelt, que se deixava entrevistar por um 

repórter enquanto se barbeava. Era em momentos como esse, numa espécie de bastidores 

por trás da coletiva de imprensa, que diversas notícias eram “plantadas”, ditas como

forma de espalhar justamente ambigüidade e, por conseguinte, novos pseudo-eventos. “O 

leak, mais do que um anúncio direto, escondia atrás de si um propósito maligno” 

(BOORSTIN, 1992:30). Esse artifício, assim como o release, é uma das mais poderosas 

armas dos media atuais.

Além da informação por trás dos bastidores da coletiva, o leak é o produto de 

jantares, almoços e encontros marcados entre fontes e jornalistas, geralmente colunistas 

ou comentaristas, que abastecem seus meios de publicação com negações ou contradições 

que se tornam notícias carregadas de ambigüidade. Podemos afirmar que, hoje, o leak

ganhou uma importância extrema dentro do universo dos media, sendo vital para a 

sobrevivência de colunas e mesmo levando à fama diversos jornalistas especializados

nesse meio, geralmente os mais bem pagos das redações. “Em nossa sociedade, os pseudo-

eventos fazem com que simples fatos sejam mais sutis, mais ambíguos e mais 

especulativos do que eles realmente são” (BOORSTIN, 1992:35). Porém, Boorstin realiza 

uma separação, que consideramos tênue, entre o que é pseudo-evento e colunas de

fofocas, jornalismo local sensacionalista, a vida sexual das estrelas famosas ou notícias

sobre o último assassinato.

Na sua opinião, o que é considerado soft news (como ele classifica as notícias

citadas) não pode ser meramente confundido com pseudo-acontecimentos. A afirmação do 

que diz o autor pode ser exemplificada com a própria Caras: sua produção jornalística é 

dividida em matérias como a separação de uma celebridade ou o nascimento do bebê de 

uma estrela (soft news) e as não-reportagens ambientadas em locais como o Castelo de

Caras, quando essas mesmas celebridades são levadas até um determinado ambiente para 

falar de seus projetos de vida (pseudo-evento). 
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Os pseudo-eventos têm características próprias (BOORSTIN, 1992:11), algumas delas 

muitas vezes se relacionando diretamente com as outras, como é visto a seguir. 

1 | Não são espontâneos, e sim planejados, plantados ou incitados. Jamais seriam 

possíveis num terremoto ou num acidente de trem, e sim numa entrevista. 

2 | São plantados para imediatamente serem reportados e reproduzidos, e essa 

reprodução é organizada de forma conveniente para ser reportada pela mídia. A grande 

pergunta “isso é real?” é menos importante do que “vale a pena ser publicado?”

3 | Sua relação com o conceito de realidade é ambígua. Na verdade, o interesse pelo

material cresce à medida que ele é de fato ambíguo.

4 | Geralmente se auto-realiza ao cumprir sua própria profecia. Tem o mesmo

conceito que um fait divers: seu sentido termina nele mesmo.

Ao longo de seu estudo, Boorstin vai mais além e enumera oito fatores também

presentes nos acontecimentos criados: eles são mais dramáticos que os eventos casuais;

preparados para a divulgação, são mais fáceis de disseminar; podem ser repetidos e sua 

impressão ser reforçada; custam dinheiro para serem criados e quase sempre seu objetivo 

é gerar mais dinheiro ou poder; são planejados e, por isso, afirmativos; são mais sociais,

mais manipuláveis e mais convenientes para serem testemunhados; o conhecimento dos 

pseudo-eventos é como um teste de estar informado sobre algo, o que foi dito, o que foi 

representado; geram novos pseudo-eventos em uma ordem geometricamente progressiva.

Toda a sistemática que envolve um pseudo-evento como o descrito por Boorstin, no 

entanto, não torna a não-notícia menos legítima: ela possui, apenas, valores diferentes

das demais. Um dos maiores defensores dessa afirmação é Alsina (1996), para quem a

noção de “verdade” não pode ser aplicada no que diz respeito ao processo de feitura de 

uma notícia (181/182). Ele critica a teoria de Albertos (1977), que afirma ser a notícia um

feito verdadeiro, inédito ou atual, de interesse geral, que se comunica a um público que 
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pode considerar-se maciço. Alsina, numa visão bastante atual do que representa hoje a 

informação para o público, questiona:

O que significa um fato verdadeiro? Em primeiro lugar, a notícia não é 
um fato, e sim mais propriamente uma narração de um fato. Em segundo
lugar, a veracidade da notícia é um tema absolutamente questionável. 
Há notícias falsas, e não por isso deixam de ser notícias.

A teoria do autor se aproxima bastante do que diz Moles (1975, apud ALSINA,

1993), segundo a qual notícia é a narração de um sucesso, de uma parcela da vida

individual ou coletiva, de algo verdadeiro ou fingido, provado ou não (rumor). Essa 

postura em relação às narrativas, aliás, tem algumas raízes no chamado novo jornalismo,

que já analisamos anteriormente.

O pseudo-evento descrito por Boorstin também é visto no conceito de notícia de 

Jorge Pedro Sousa, que, na sua classificação de acontecimentos, como já vimos, prevê a 

existência de eventos midiáticos, pseudo-acontecimentos, acontecimentos não 

categorizados e não-acontecimentos. Sousa entende, porém, que esse apoio para separar 

um evento real de um “não real” é frágil, daí se aspear o termo verdadeiro.

Citando Boorstin e Katz, ele nos lembra dos acontecimentos programados 

justamente para serem notícias, ou mesmo daqueles eventos que em si são notícias, mas 

não precisam necessariamente da presença dos meios (eleições, assinatura de tratados,

jogos olímpicos). 

Alsina assinala que a imprevisibilidade não é, de fato, um fator imprescindível para

definir um acontecimento jornalístico. Existem acontecimentos absolutamente previsíveis:

visita de uma autoridade, coroações, bodas de personalidades, etc., que nem por isso 

deixam de ser notícia. Gomis (1992:77) compartilha a mesma teoria: para ele, de acordo 

com o princípio da neutralidade, as notícias não são classificadas como boas ou más,

favoráveis ou contrárias, e sim simplesmente como notícias ou coisas que não são

notícias, e entre as notícias existem aquelas que são mais ou menos, que podem ganhar 

uma capa ou um espaço nas páginas interiores. O valor da notícia é moralmente neutro. 
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Duas das bases para uma construção da notícia – e da não-notícia,

conseqüentemente – propostas por Gomis são perfeitas para entender o fazer jornalístico

de semanários de celebridades como Caras ou mesmo jornais diários considerados mais

sérios. Tanto as aparições quanto os deslocamentos são dois dos artifícios mais utilizados

pela mídia ou pelos produtores de eventos para garantir espaço nas publicações.

As aparições são uma característica jornalística que produzem muitos comentários

com pouca inversão, um recurso fácil para quem quer transmitir uma mensagem,

aumentar um feito ou amortizá-lo. A aparição é geralmente jornalismo barato, inclusive 

gratuito, com o qual se obtém bom rendimento – faz as pessoas falar – com uma inversão 

muito reduzida. As aparições consistem muitas vezes em pseudo-eventos (GOMIS, 1991: 

125).

Da mesma maneira, os deslocamentos, outro termo presente tanto no significado de 

uma notícia quanto no de uma não-notícia (outra demonstração teórica de que uma

muitas vezes está inserida no campo da outra) podem ser utilizados a favor da produção 

de não-eventos noticiosos. São agrupamentos de vips, famosos, políticos, artistas, etc.

Eles muitas vezes acontecem simultaneamente a uma aparição ou completam-se 

jornalisticamente com elas. A maior parte dos deslocamentos que detectam, registram ou

difundem os meios são, em geral, deslocamentos anunciados, viagens, visitas e reuniões 

de chefes do Estado ou de governo e dos ministros de uma comunidade, grupo ou aliança

(GOMIS, 1991). Da mesma forma, deslocamentos de celebridades ou não tão famosos 

também acabam ganhando tratamento diferenciado da mídia, que toma como evento

noticioso muitas vezes a simples ida de um famoso à praia num domingo de sol.

Martini (2000:95), em sua classificação sobre os acontecimentos jornalísticos,

também reconhece os deslocamentos como fatores que podem ser noticiosos, mas também 

apropriados para a construção do pseudo-evento, já que são conhecidos antecipadamente. 

“São úteis para a prática jornalística porque são feitos anunciados, previstos, com uma 

organização detrás, e resultam mais facilmente abordáveis, e são muito adequados para a 

televisão pelo seu caráter visível, notório e espetacular.”
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Outra característica da noticiabilidade que pode facilmente transformar-se em um

evento criado é a hierarquia dos personagens implicados em um acontecimento (aqui, o 

mesmo sentido que as aparições em Gomis). A presença de um personagem conhecido

gera comentários garantidos pela popularidade dele. Mas, apesar de um famoso garantir

geralmente uma notícia em diversos meios noticiosos, também o cidadão comum pode

despertar o interesse ou a simpatia do público, ganhando publicidade no espaço público e 

garantido sua fala, ainda que ela tenha fim em si mesma (fait divers, pseudo-eventos, 

não-notícia).

Fontcuberta (1993:26) já acrescenta de maneira mais clara o não-acontecimento 

jornalístico em seu conceito de notícia e aponta a maneira cada vez mais comum de a 

mídia romper as regras clássicas do jornalismo cânone, lembrando que esta é uma 

primeira tentativa de descrever um fenômeno dos media atuais. Tudo pode ser notícia.

Fatos que há algum tempo não seriam considerados noticiáveis ocupam as páginas dos

diários e os espaços informativos do rádio e da televisão. A teórica defende a mesma idéia 

que defendemos neste trabalho: a de que uma parte das notícias veiculadas pelos meios 

de comunicação não está baseada em acontecimentos jornalísticos, e sim em não-

acontecimentos.

Denomino não-acontecimento jornalístico a construção, produção e
difusão de notícias a partir de fatos não sucedidos ou que supõem 
explicitamente uma não-informação no sentido jornalístico. Considero
que a produção de notícias baseadas no não-acontecimento é uma clara
tendência no jornalismo atual, que significa, em parte, minar as bases
sobre as que foram edificadas tradicionalmente o discurso jornalístico: a 
realidade, a veracidade e a atualidade (FONTCUBERTA, 1993:26).

Segundo essa preposição, o jornalismo realizado na atualidade vem desvirtuar a 

própria essência da prática, como crê Fontcuberta (1993), já que sua missão é informar 

acontecimentos que nem sequer foram previstos, ou seja, trata-se de uma inversão do 

próprio conceito da notícia, que tem como pedras fundamentais a comunicação de um 

fato que acaba de ocorrer (ou que tenha sido recentemente descoberto) ou que tem 

previsão para acontecer em um futuro mais ou menos próximo. Para a teórica, a tendência 

a informar os não-acontecimentos pode supor uma tarefa perigosa para os media que põe 
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em dúvida a própria razão do jornalismo e mina a identidade da própria existência, das

próprias funções. 

Observando que a autora prevê como notícia acontecimentos antecipadamente 

divulgados (que poderiam ser coletivas de imprensa ou pronunciamentos oficiais, dois 

tipos de não-eventos para Boorstin), notamos que já existem, no próprio conceito do não-

acontecimento, algumas variações teóricas (Boorstin utiliza o termo pseudo-evento, 

enquanto a autora categoriza como não-acontecimento). 

No jornalismo há um tipo de notícias que o são apesar de ainda não 
terem se produzido. Podemos citar, por exemplo, as informações sobre 
os futuros campeonatos mundiais de futebol ou as próximas eleições
gerais. São acontecimentos previstos ou previsíveis. Não me refiro a esse
tipo de notícia quando falo do não-acontecimento, nem tampouco as 
que se difundem com um enunciado negativo, mas que implica a 
presença de outro positivo (BOORSTIN, 1992:27). 

No entendimento de Fontcuberta, o não-acontecimento jornalístico se dá quando se

publica uma notícia de um fato que não se produziu, nem sua produção está prevista. Ou

seja, esse não-acontecimento se dá nos eventos ainda não ocorridos. A autora realiza uma

sistematização de tais eventos, que segue a seguinte tipologia: notícias inventadas 

(construídas a partir de elementos que não existem na realidade, são publicadas e não

recebem retificação posterior dos meios); notícias errôneas (construídas com dados que 

inicialmente são tidos como verdadeiros, mas depois se mostram falsos; são reconhecidos 

como errôneos, posteriormente) e notícias baseadas em uma especulação (construídas

sobre rumores ou hipóteses).

Na primeira tipologia, a notícia errônea, Fontcuberta dá o exemplo de uma notícia 

sobre um atentado publicada no jornal espanhol El País em 6 de março de 1988. Em sua 

primeira versão, a notícia dava conta de que três membros do IRA, o Exército Republicano 

Irlandês, haviam sido mortos por policiais britânicos em Gibraltar. Posteriormente, a 

polícia desativaria um carro-bomba, um Renault, com 200 quilos de explosivo a 600 

metros do palácio do governador, sir Peter Terry. No dia seguinte, o El País informava que 

o carro não continha explosivos e que o carro era um Ford, onde apenas documentos

haviam sido encontrados.
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No dia 10 de março, outra notícia sobre o assunto, desta vez tendo como fonte a

polícia, dizia que, na verdade, os terroristas do IRA pensavam em manter, a cada dia, um

dos três automóveis de que dispunham estacionado perto do lugar onde todas as terças se 

apresentava a guarda do governador: 

A polícia estima que os três ativistas (...) estacionaram um Renault 5 no 
domingo, reservando o lugar onde na terça pretendiam deixar o carro-
bomba. Segundo a hipótese policial, na segunda eles o trocaram por um 
Ford Fiesta vermelho para ‘não levantar suspeitas em um lugar tão 
significativo e tão perto da residência do governador’ (FONTCUBERTA,
1993:29/30).

A princípio, a notícia inventada descrita parece trazer elementos que caracterizam

tanto a notícia errônea quanto aquelas baseadas em uma especulação. Ela poderia, num 

primeiro momento, ser vista como errônea, já que posteriormente o jornal publicou 

correção sobre a não-existência de explosivos e sobre o tipo correto de carro. Mesmo

assim, em lugar de ouvir diversas fontes, a reportagem pautou-se unicamente pelas 

hipóteses levantadas pela polícia, criando uma notícia baseada em especulação (ainda que 

oficial, mas uma especulação). Ao responder ao equívoco com outro equívoco, o El País, 

dessa forma, produziu uma notícia inventada.

As notícias errôneas, por sua vez, são mais comuns no ambiente jornalístico e se 

dão geralmente por falta de informações suficientes ou mesmo por informações

incorretas. Hoje esse tipo de variação ocorre mais comumente em meios em que a

atualização de notícias ocorre em curtos espaços de tempo, como a internet. Para Ferre, a 

informação incorreta tem o mesmo sentido que desinformação, “técnica que consiste em 

proporcionar a terceiros informações gerais errôneas, levando-os a cometer atos coletivos

ou a difundir opiniões errôneas que correspondam às intenções do desinformador”

(FERRE, apud FONTCUBERTA, 1993:31).

A última das tipologias de um não-acontecimento é a notícia baseada em uma

especulação, o mais comum entre eles, principalmente em meios que noticiam a vida de 

celebridades e vips, além de ser uma constante também nas editorias políticas, em que a 

especulação e o boato são plantados pelas próprias fontes. Segundo Fontcuberta, esse 
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fenômeno também se repete com facilidade em seções como Nacional, Internacional e 

Economia. Esse tipo de evento se dá sem nenhum tipo de fato objetivo para embasar a 

notícia. Uma das características mais comuns das notícias baseadas no não-acontecimento 

é que elas se nutrem de informações infiltradas, ou seja, informações que chegam a um 

meio em troca de que este mantenha em segredo a pessoa que a repassa.

Um exemplo recente dessa estratégia utilizada nos media é extraído, mais uma vez, 

de nosso objeto de estudo, o semanário Caras. Não veremos o assunto de forma 

aprofundada, já que ele será tratado no momento em que categorizaremos a não-notícia 

publicada na revista. 

ANA MARIA BRAGA: PAIXÃO NO MAR
Feliz com o novo iate, Shambhala, ela passeia com o Capitão Dancini

A conhecida paixão de Ana Maria Braga (55) pelo mar fica ainda mais óbvia 
quando ela explica a origem do nome com que batizou seu novo iate. "De acor-
do com uma lenda da Indonésia, Shambhala é o lugar onde todos os sonhos se
realizam", diz a apresentadora, referindo-se ao belíssimo trawler de 85 pés com-
prado em novembro.

Equipado com seis luxuosas suítes, TVs de tela plana no salão principal e no 
quarto da apresentadora, banheira de hidromassagem no convés passadiço, dois 
sistemas de comunicação via satélite e internet, o Shambhala veio se juntar aos 
dois outros barcos de Ana - de 47 e 52 pés - e tem mesmo sido cenário de um
verão inesquecível, que pode ficar marcado também por um novo amor, justa-
mente o capitão do Shambhala, Fernando Dancini. (...) 

Durante os dez dias que permaneceu na capital baiana, notaram-se sinais de 
que o romance iria de vento em popa. No último dia 7, o casal foi visto jantan-
do no restaurante Trapiche Adelaide, projetado pelo arquiteto David Bastos,
com seis metros de pé direito e vista para a Bahia de Todos os Santos. Os dois
desembarcaram juntos no píer vizinho ao restaurante, mas fizeram separados o 
caminho até ele. Ana e Dancini comeram escalope de filé e, mostrando-se bem
íntimo, o capitão chegou a servir a apresentadora na boca. Na saída, dirigindo-
se para o bote do Shambhala que os levou de volta ao iate, caminharam de 
mãos dadas.

Ana - solteira desde que terminou um romance de dois meses com o publicitário
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Rui Gregolim, em novembro de 2004 - foi indagada por CARAS se Dancini seria
seu novo namorado. Negou. "Não, ele não é meu namorado. Estou sem namora-
do", respondeu, sorrindo. (...) Em sua passagem pela Ilha de CARAS, onde a 
apresentadora deu a entrevista a seguir, foi ela quem tomou a iniciativa de
incluí-lo nas fotos da proa.

Você está solteira?

- Estou, sim. E não estou procurando, não tenho ido à balada. Acho que o que
tem que acontecer, acontece, no tempo certo. Sou uma pessoa que gosto de es-
tar com amigos, com a família. (...) (Segue entrevista).

Apesar de ter afirmado diversas vezes que não estava namorando o capitão de seu 

barco, a apresentadora global Ana Maria Braga é alvo de uma matéria que discorre sobre 

seu possível mais novo affair. A base para a desconfiança é a proximidade entre ela e o

capitão, que não surge textualmente na matéria da revista, mas é vista numa foto que 

mostra os dois de mãos dadas após um jantar. A revista, num esforço para decifrar quem é 

o novo par da olimpiana Ana Maria, uma das figuras mais vistas nas páginas do 

semanário, descreve seus passeios, as características de sua cara embarcação e mesmo o 

menu do jantar.

A expectativa de Caras de estampar o novo amor, no entanto, é frustrada quando a 

apresentadora anuncia que está solteira. Sem querer mostrar uma consideração por 

demais empírica, sabemos que uma celebridade solteira (a menos que ela tenha acabado

de se separar) é bem menos notícia do que uma celebridade que vive um affair ou 

apresenta um novo amor. Por isso, Ana Maria é mais notícia caso de fato esteja com um 

novo namorado. Se essa informação não é confirmada, a revista, assim como diversas 

outras, lança mão de um artifício cânone nesse tipo de publicação: a especulação.

Além de basear suas notícias em suposições – uma prática comum tanto no 

jornalismo de celebridades quanto no jornalismo diário político ou econômico –, Caras vai 

buscar em outros artifícios elementos para a construção de suas não-notícias. Como disse

Boorstin, a entrevista é um desses recursos: fala-se sobre a vida, os projetos, os amores, 

geralmente nos ambientes idílicos da revista. A felicidade é outro mote para a construção

de eventos criados, assim como a relação entre a revista e seus patrocinadores. Cada um

desses fenômenos que caracterizam as não-notícias em Caras será analisado no próximo 

capítulo, em que abordaremos algumas das reportagens publicadas na revista. 
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CAPÍTULO 3
A NÃO-NOTÍCIA EM CARAS 

A promoção de um fato banal ao estatuto de notável é a conseqüência
direta de uma instrumentalização dos media.
Cornu
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3.1 PRODUZINDO OS PRÓPRIOS ACONTECIMENTOS

Escolhemos a revista Caras para exemplificar nosso conceito de não-notícia por 

diversas razões. A primeira delas é que a publicação é a primeira revista nacional a tratar 

de celebridades de forma específica, sem ligá-las necessariamente aos seus personagens

televisivos ou ao seu campo de atuação profissional. O semanário se propôs, desde a sua 

chegada ao País, há 12 anos, a nos mostrar famosos em situações peculiares, falando

sobre suas vidas, seus projetos, seus amores. Ficava de lado a estética dos paparazzi (que

Caras utiliza, porém de forma esporádica) e nasciam as entrevistas em locais determinados

e criados pela publicação.

Desta forma, Caras passava a produzir uma forma de notícia pouco ortodoxa no 

jornalismo nacional: enquanto revistas como a Contigo!, que foi obrigada a mudar de 

linha para não se distanciar tanto em termos de venda da Caras, recorriam ao imaginário

das telenovelas para garantir suas capas, Caras trazia esses mesmos personagens em seus

apartamentos em momentos caseiros, íntimos. Esses personagens, além de surgirem em

suas moradias, também eram levados a locais construídos pelo semanário, como a Ilha de

Caras.

A que tipo de produto estamos nos referindo? Quais suas características maiores? O 

que se percebe, numa análise mais empírica, é que a revista passou, desde a sua criação, a 

oferecer um produto próprio da indústria do infoentretenimento: uma notícia 

homogênea, repleta de imagens de patrocinadores, uma notícia baseada nos eventos 

criados e em ambientes bancados pela própria publicação. Resumindo, uma não-notícia. 
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Como vimos, a teoria do jornalismo prevê a existência dos pseudo-eventos na

fabricação de notícias: eles geram coletivas, declarações, aparições, deslocamentos. Nessa

realidade autônoma dos mídias, esses eventos criados transformaram-se, como disse

acertadamente Bagdikian (apud Gomis, 1991), em um instrumento racional e necessário

ao jornalismo atual: os eventos criados organizam o tempo e, mesmo não sendo 

espontâneos, não deixam de ser notícia e até de trazer fatos relevantes à organização

política e social diária. É impossível hoje pensar na mídia, seja ela voltada à imprensa 

diária ou aos semanários de celebridades, que não se utilize de artifícios como as coletivas

ou os releases das assessorias de imprensa. 

O conceito de não-notícia que defendemos neste trabalho está ancorado em alguns

teóricos que já previam em suas análises a presença dos acontecimentos criados como

fenômeno de geração de notícias. Apesar de já termos comentado os conceitos em alguns 

deles, vamos abordar rapidamente suas idéias para ampararmos com mais clareza nosso

entendimento desse fenômeno do infoentretenimento.

Para Boorstin (1992), o “leak” (a informação plantada), as coletivas de imprensa e 

as declarações previstas constituíam-se em acontecimentos criados para ganhar 

ressonância nos mídias. Esses pseudo-eventos geradores de notícias, feitos sob medida 

para serem veiculados, possuem diversas vantagens sobre os acontecimentos imprevistos:

são facilmente assimilados, são mais fáceis de divulgar, oferecem temas para conversas e 

são mais cômodos para o olhar (Cornu, 1994:298). Assim, nos alerta Boorstin, esses 

eventos inundam, cada vez mais, nossa consciência. Simplesmente porque eles existem

cada vez mais e mais. 

Podemos já afirmar que todas as características do pseudo-evento apontadas pelo 

teórico há mais de quatro décadas são vistas com clareza na produção realizada pela

revista Caras, que, no nosso entendimento, potencializou algumas das classificações de

Boorstin, elevando-as ao seu último estágio. Sobre isso, falaremos mais adiante.
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A existência das notícias baseadas em eventos criados também foi analisada por

Cornu (1994), que pede uma apreciação crítica da produção do notável pelos media. Ele 

define esses fatos plantados e sem ressonância social como antiacontecimentos:

Fatos de uma total futilidade ou com interesse limitado a um 
pequeníssimo número de pessoas são levados ao conhecimento do 
público, só porque valorizam as atividades de uma instituição, de um 
político, de uma empresa da praça (...) Tudo isso constitui aquilo que 
chamamos de antiacontecimentos (CORNU, 1994:295).

Cornu também recorre a Pierre Nora e a sua noção de acontecimento monstro para 

abordar as notícias realizadas no seio do jornalismo atual. Para ele, a maneira como os 

media apreendem o real e o organizam como espetáculo fez da história uma agressão e 

tornou o acontecimento monstruoso: ele fabrica permanentemente a novidade e alimenta 

a fome de acontecimentos.

Assim como Boorstin, Cornu também nos dá a chave para o desenvolvimento de uma

teoria sobre uma não-notícia: usando nosso objeto de estudo, a Caras, veremos em 

diversas ocasiões (em nossas categorizações) não-matérias que existem para 

primeiramente valorizar a própria publicação ou patrocinadores. 

Outro teórico que integra a noção do pseudo-evento em sua análise é, como vimos, 

Gomis (1991), que inclui dentro de sua noção de noticiabilidade as aparições e os 

deslocamentos, dois fenômenos-chave para se entender o acontecimento criado. 

Mas, enquanto Boorstin vê como pseudo-eventos as entrevistas, coletivas,

declarações de políticos; enquanto Gomis percebe a realização do fenômeno em

deslocamentos e aparições e Cornu chama a futilidade transformada em informação de

antiacontecimento, preferimos, neste trabalho, tratar esse fenômeno sob o nome de não-

notícia, conceito que traz em si todas as características vistas nos teóricos citados. Ela, no 

entanto, ultrapassa a própria idéia de um acontecimento criado, como veremos a seguir. 

A produção de Caras, nosso objeto de estudo, já se traduz como uma não-notícia a 

partir da afirmação primeira de Boorstin sobre o pseudo-evento (todo o evento criado 
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para ganhar ressonância na mídia, um evento não espontâneo). Produzido pela revista 

para ser posteriormente comentado, o material que o semanário traz é facilmente 

enquadrado nessa idéia.

Caras, no entanto, se baseia tanto no que podemos chamar do pseudo-evento 

cânone visto em Boorstin e Gomis quanto num pseudo-evento mais específico, próprio da 

indústria do infoentretenimento, no qual os meios passam a produzir notícias para

consumo próprio. Assim, sai de cena o evento criado por agentes que reclamam espaço no

campo do jornalismo, como assessores de imprensa, políticos (grandes produtores de 

pseudo-eventos), etc. Ou as matérias nas quais as empresas falam de si mesmas, mas com 

certa ligação (mesmo que ambígua) com o campo da informação.

Ao pautar-se de acordo com matérias produzidas por si mesma, Caras vai mais além 

na produção dos não-eventos e passa a construir acontecimentos que ela própria 

patrocina para publicar em suas edições semanais. Por isso, em nossas categorizações, 

apontamos formas de pseudo-eventos percebidas em Caras, que certamente se utilizam

das estratégias vistas pelos dois teóricos, mas que, com a sofisticação e o crescimento da 

indústria do infoentretenimento, apresentam novas formas.

Mas que formas são essas? Caras produz grande parte das notícias que publica,

arregimentando para isso espaços criados para servir de cenários para receber seus

convidados, que têm sua fala transformada em acontecimento. Essa ocorrência – a 

fabricação de eventos da mídia para a mídia - já havia sido descrita por Cornu (1994), que

mostrou como a mídia recorre à geração de eventos para valorizar a si mesma. O sistema

midiático é capaz de criar conteúdo e sentido pelos seus próprios meios,

independentemente de sua atividade de observação do importante.

Em sua análise desses eventos criados, Cornu cita, como exemplo da mídia se 

alimentando e gerando fatos para si, as famosas sondagens pesquisas de opinião e 

debates, todos temas que, mesmo criados, servem de apoio à informação e contribuem

para a formação da opinião. 
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Mais importante do que isso, o acontecimento criado faz falar do media.
Outros media farão relatos do debate, se o tema for suficientemente 
apelativo. Os resultados da sondagem serão recuperados por outros 
meios, com citação automática da fonte (...) Assim se introduz um certo 
embaraço no seio dos confrades, obrigados a difundir a notícia junto do 
seu público, fazendo deste modo publicidade de um concorrente
(CORNU, 1994:297). 

Como vemos, esse estratagema do pseudo-evento realizado pelos veículos noticiosos

para falar de si mesmos ganha outro vulto em Caras. A revista tem por característica 

produzir matérias que falam do próprio veículo, cria entrevistas, aparições, declarações,

festas, reuniões, etc., com o propósito de que vips e famosos apareçam e ainda teçam 

elogios à revista. Ou seja, é um pseudo-evento que não traz, ao contrário das pesquisas e 

sondagens vistas em Cornu, nenhum valor informativo em si. A idéia é criar locais de 

descanso, aparições, falas e, finalmente, notícias. 

3.1.1  ALÉM DOS VALORES-NOTÍCIA 

A não-notícia possui diversas características que a aproximam do entendimento de

Alsina (1996) sobre os acontecimentos excepcionais, fatos que, segundo ele, se impõem à 

complexa burocracia instituída pelos valores-notícia jornalísticos. Esses acontecimentos,

diz o teórico, aparecem na mídia dado seu caráter de excepcionalidade. Citando Grossi, e 

apontando a incidência do social nesse tipo de acontecimento, ele explica:

Não é só o simples acontecimento excepcional, o puro fato-ruptura, e 
sim um tipo particular de acontecimento que é politicamente relevante
para a dinâmica social de um determinado país, enquanto que por sua 
gravidade ou centralidade implica o problema do controle social, da luta
política, da legitimação das instituições, da identidade e das imagens
coletivas (1996:108).

De acordo com nossa análise da não-notícia, não apenas os acontecimentos 

excepcionais conseguem “driblar” os valores-notícia para se inserir na esfera social. A 

não-notícia realiza a mesma proeza e também ultrapassa a complexa burocracia da 

noticiabilidade apontada por Alsina. Uma não-notícia não precisa trazer um umbral de 

noticiabilidade (termo de Galtung e Ruge que pode ser aplicado aos acontecimentos 

excepcionais ou mesmo às chamadas hard news, como catástrofes e seqüestros), nem 
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muito menos, como prevê a própria definição do pseudo-evento, ser dotada de 

imprevisibilidade.

Além de não necessitar de acontecimentos realizados espontaneamente, a não-

notícia também dispensa outras estruturas jornalísticas arregimentadas no momento da 

produção noticiosa. Uma delas é a falta da necessidade de fontes externas: o próprio 

veículo midiático pode muitas vezes ser o próprio personagem da matéria. No caso, surgir

como uma celebridade em suas próprias páginas é uma das características da não-notícia 

em Caras, como veremos em nossas categorizações, a seguir. 

Mesmo quando se utiliza de fontes externas, Caras consegue realizar um pseudo-

evento. Elas também têm suas falas elevadas ao posto de comentários e daí em 

acontecimentos. O que diferencia essas fontes, porém, é que elas ganham espaço para

surgir na mídia a partir de um convite realizado pela revista para visitar seus espaços

criados. Dentro do ambiente de Caras, a fonte é levada a falar sobre sua vida e seus

projetos, sempre tendo como pano de fundo a imagem da ilha, do castelo, de espaços

outros, além dos patrocinadores de temporadas específicas.

A não-notícia também tem temporalidade própria (assim como as matérias das

revistas, dos suplementos semanais dos jornais diários), determinada de acordo com suas

necessidades. Um acontecimento que perdura por muito tempo deixa de ser notícia? Não

para a não-notícia: em Caras, a ida de famosos ao Castelo e a outros locais é noticiada 

durante várias edições, sem que haja necessidade de novos personagens. Basta produzir 

festas, torneios, sorteios, um show e se têm novas não-matérias baseadas em novos 

pseudo-eventos. Em Caras, o pseudo-acontecimento pode durar muito tempo, sem que

haja danos à embalagem noticiosa que a revista quer construir. Segundo Gomis, a imagem 

jornalística da realidade se converte em referência geral do presente social que nos 

envolve. Mas de que presente nos fala Caras? “Graças aos meios, não percebemos que a 

realidade é um instante, e sim um período constante e objetivado” (1991). As notícias 

atemporais de Caras nos dão a impressão de constância, de eternidade e, ao mesmo

tempo, de não-pertencimento a um período específico. Essa atemporalidade vista tanto 

nas fotos quanto nos textos da revista nos dá a impressão de que aquela realidade poderia 
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ter acontecido em qualquer momento. Gomis diz que a realidade nos media é ajustável às 

necessidades do tempo e espaço. O ajuste visto nas páginas do semanário é a retirada do

“ontem”, do “hoje” e do “agora”.

Há outras características que afastam a revista e sua produção dos valores-notícia 

cânones: uma não-notícia não precisa mostrar necessariamente a evolução futura de 

acontecimentos – e nesse ponto se assemelha muito à imanência de um fait divers.

Usando um exemplo de Caras, vê-se que a não-matéria sobre uma atriz iniciante, realizada

dentro da piscina da Ilha, basta por si mesma. O leitor não espera mais daquela aparição; 

sua presença única como acontecimento é limitada. Para Martini (2000), a evolução 

futura dos acontecimentos marca a significatividade que o acontecimento adquire em

relação às expectativas da sociedade: é um fato que precisa resolver-se e que tem um 

desenvolvimento seqüencial.  Esse princípio nos leva ao postulado de que uma notícia é 

mais notícia quando mais ressonância produz, gerando novos fatos midiáticos. 

Para Fontcuberta (1993), a proeminência de um fato é um dos elementos-chave do 

jornalismo atual. Essa característica, no entanto, está mais ligada à prática jornalística

(chamada de informativa) que teve auge durante a Primeira e a Segunda Guerras, na qual 

a notícia vinha delimitada fundamentalmente pelo acontecimento (1993:45). Ou seja: à 

pergunta “o que aconteceu?” se sucedia a pergunta “quem foi o protagonista?” 

Atualmente – e a revista Caras é um exemplo máximo dessa mudança de conceito - é o

“quem” (a categoria do personagem) que representa, em muitas ocasiões, a categoria de 

notícia, e não o “o quê”.

Para visualizar com mais clareza como se dá a não-notícia em Caras, selecionamos

seis categorias não-noticiosas nas quais estarão descritas as marcas desse fenômeno do 

infoentretenimento visto no semanário. Antes, porém, falaremos de algumas 

características da revista. 
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3.1.1.1 Visita ao reino de Caras: a revista 

A revista Caras, editada pela editora Abril, chegou ao Brasil em novembro de 1993, e 

sua fórmula de sucesso é importada da Caras Argentina. A revista, após o sucesso no

Brasil, foi também lançada em Portugal. Seu aparecimento no País provocou uma

mudança no jornalismo de celebridades feito até então em solo nacional: após seu 

aparecimento, surgiram no mercado editorial local semanários semelhantes, como Quem 

Acontece (Editora Globo) e IstoÉ Gente (Editora 3). 

A ideologia da beleza, do glamour e do mundo vip trazida pelo semanário não é 

nova: o star system movimenta, há décadas, o fazer jornalístico e a curiosidade de parte

da sociedade. Um dos veículos do jornalismo impresso que primeiro entendeu esse 

fenômeno foi a revista nova-iorquina Vanity Fair, que teve seu primeiro exemplar

publicado em 1914. Na época, o editor Frank Crowninshield declarou que sua revista era 

“uma crescente devoção ao prazer, à felicidade, à dança, ao esporte, às delícias do país,

ao riso e a todas as formas de alegria” (GABLER, 1999).

A declaração de Crowninshield remete à afirmação de Fédele D’Amico, que, em La 

Televisione e il Professor Battilocchio, diz que “a função dos mass media é nos persuadir 

de que tudo no mundo é belíssimo” (ECO, 1970). Desde a aparição da Vanity Fair, até hoje 

uma referência no mundo das celebridades (a cantora Madonna posa, anualmente, para a

revista, numa espécie de contrato: ambas emprestam glamour ao nome da outra), o 

jornalismo que enfoca famosos foi se especializando e ganhando faces diversas: dos

sensacionalistas tablóides que publicam flagrantes dos paparazzi às revistas semanais que 

preferem seus astros posando em seus ambientes, o consumo do star system foi um dos 

grandes fenômenos do jornalismo do século 20. A vida das celebridades tornou-se tão ou

mais importante do que até então se tinha como o “mundo da informação”, do jornalismo

que tratava de assuntos econômicos, políticos (as hard news).

Morin (1977), já no início dos anos 60, analisava o crescente fascínio que as 

celebridades exerciam sobre os media e, ao mesmo tempo, o fascínio que os meios que 

traziam as celebridades exerciam sobre o público. Mas era justamente a igual atenção e 
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espaço que as hard news e a informação-espetáculo começaram a possuir dentro do 

jornalismo que chamaram a atenção do autor.

Assim, os grandes temas até então trabalhados pelo cinema (a aventura, o amor, a 

vida privada) são logo costurados ao lado da informação cotidiana. Mas, além das

celebridades do cinema, famosos da TV, do mundo político, dos esportes e da cultura em 

geral também passam a freqüentar as páginas dos veículos especializados. Nos EUA, na

Europa e na América Latina revistas de celebridades como a Vanity Fair, Paris Match e 

Hello!, com suas belas fotografias e heróis pós-modernos, são um sucesso estrondoso. No

Brasil, revistas como a Amiga e Contigo! são, até o início dos anos 90, referências no

jornalismo de celebridades, enfocando mais especificamente os heróis da televisão. Mas é 

Caras que vai inaugurar o conceito da celebridade e dos vips em grandes fotografias

realizadas em ambientes ficcionais. 

Assim como a Vanity Fair, que já em 1914 se propôs a vender para o mundo uma 

estética da alegria, da delícia e do prazer, Caras também traz em si a filosofia do glamour 

para as massas. Em entrevista à revista eletrônica sobre fotografia Fhox (edição 72), o 

editor de imagens do semanário, Marcos Rosa, ao falar sobre o principal objetivo de Caras,

demonstra um pouco dessa tentativa do semanário em garantir a venda do belo, do 

perfeito, da antidiferença e do divertimento puro: 

A filosofia da revista é trazer a intimidade da pessoa, dividir com você 
momentos íntimos de família, de relacionamento pessoal, como anda em 
casa. O objetivo é atingir um público determinado, geralmente mulher, 
que quer saber de outras pessoas, que vê bons exemplos. Por mais que a 
gente dê notícias ruins ou que não sejam as melhores, são sempre 
contadas de uma maneira que a pessoa não se sinta agredida, nem o
personagem, nem o leitor.4

Para garantir bons exemplos e organizar sua rotina produtiva, Caras termina por 

criar duas verdadeiras “repúblicas de licença” (RABELAIS, 2003): a Ilha e o Castelo de 

Caras, onde celebridades e vips passam suas temporadas de descanso. Quando é inverno

no País, elas se dirigem ao castelo localizado no Vale do Loire, na França. No verão, 

porém, eles são convidados a descansar na ilha. Durante o inverno, Caras também 

4  Disponível em www.fhox.com.br/edic72.htm
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constrói espaços em algumas cidades, a exemplo de Gramado (Vila de Caras) ou na estação

de esqui de Chillán, no Chile. 

Vamos nos deter aqui nos dois principais ambientes da revista, a ilha e o castelo. O 

primeiro a surgir nas páginas do semanário foi a Ilha de Caras. A primeira edição da

temporada de estrelas foi realizada em janeiro de 1994, quando convidados como as 

atrizes Maitê Proença, Lucélia Santos, Luiza Thomé e Camila Pitanga posaram para as

fotografias. Na edição comemorativa dos 10 anos da Ilha (479, número 2, ano 10, 

10/1/2003) o seguinte texto fala sobre o aparecimento desse espaço olimpiano: 

Com mais de 8.000 quilômetros de litoral à sua disposição, qual seria a 
praia escolhida pelos famosos para passar o verão? Diante da rotina dos 
fotógrafos da Caras Argentina, a publicação original que havia exportado
sua fórmula vitoriosa para o Brasil, a dúvida fazia sentido. A cada verão, 
eles só precisavam apontar as lentes para Punta del Este, o destino 
preferido de suas personalidades. À falta de equivalente brasileiro ao
balneário uruguaio, como clicar as férias de Xuxa e Vera Fisher, por
exemplo, sem recorrer a um satélite ou a um exército continental de
fotógrafos? A resposta era uma só: reuni-las num único e paradisíaco 
lugar. Nascia, em janeiro de 1994, a Ilha de Caras. 

A região escolhida para abrigar os vips, antes conhecida como Ilha da Piedade, em

Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tornou-se, desde então, uma espécie de fetiche entre 

os olimpianos e, mais ainda, entre aqueles que desejam obter fama no País: ingressar na 

Ilha é uma espécie de confirmação – ou passaporte – para o mundo vip.

Além da ilha, o Castelo de Caras é outro ambiente desejado tanto pelos vips quanto

pelos leitores da revista, que adquirem diversos produtos comercializados pelo Shopping

Caras (a loja especializada em vender produtos ligados ao semanário), como faqueiros,

copos e taças com o emblema da revista e do castelo medieval.

O Castelo de Caras chama-se, na realidade, Château de Brissac e abriga há séculos os 

duques de Brissac, atualmente em sua 13ª geração. A construção é datada de 1502 (ou 

seja, vem do período medieval, mesma época em que Rabelais escreveu sobre a Abadia de 

Thèléme). O local, ao contrário do que o leitor de Caras pode ser levado a imaginar, não é 

uma propriedade da revista, e sim um ponto turístico que pode ser visitado por qualquer
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pessoa mediante o pagamento de 8 euros. Festas e recepções também são realizadas nesse 

castelo de 204 quartos localizado no Vale do Loire, o rio que banha a região. 

Tal qual o castelo de William Randolf Hearst/Cidadão Kane, na Califórnia (ECO, 

1984), o ambiente de Caras traz o novo embalado sob o signo do passado: as camas são

antigas, as armaduras também, o que torna celulares e faqueiros vendidos/distribuídos ali 

em artigos igualmente valorosos, dotados de uma certa aura artística. No final, são tão

importantes quanto as peças seculares vistas no ambiente do castelo. 

Como vimos, tanto Ilha quanto Castelo não foram construídos com a finalidade de 

abrigar celebridades que geram eventos para a revista. Ambos foram na verdade “locados”

para tal fim. Não se trata de construções ficcionais que seguem o modelo Disneylândia ou

mesmo Las Vegas. Mas, em vez de funcionar como um castelo medieval ou uma ilha para 

banhistas, tanto castelo quanto ilha passam a travestir-se apenas de cenário idílico (um 

cenário ele mesmo personagem, como já frisamos) para o abrigo dos olimpianos.

Ambos são travestidos de “outra coisa”, simulam-se a si próprios, tornam-se mais 

castelo e mais ilha do que são, porque é assim que eles se tornam mais “reais” para os 

leitores. O balneário deixou de ser a “Ilha da Piedade” para transformar-se em Ilha de

Caras, repleta de seguranças que só permitem a entrada e a permanência no local de

celebridades previamente convidadas pela revista. O Castelo, quando abriga celebridades,

deixa de ser um ponto turístico francês para tornar-se a república de licença nacional. 

Para Alsina (1996), a estratégia do artifício é a realidade do sistema.

É conhecido por qualquer radialista que o ruído do fogo é muito mais 
efetivo, se aproxima muito mais da ‘realidade’, mediante um efeito 
especial que mediante a gravação ao vivo de um fogo. A verdade ou a 
mentira de um acontecimento aqui não é pertinente. A representação
quase vem a ser a única realidade do sistema informativo (ALSINA, 
1996:91. Itálico da autora). 

É importante observar que tais ambientes têm ligação com os ambientes públicos,

mas não civis abordados por Bauman (2001). Ilha e Castelo de Caras não deixam de ser, 

como os shopping centers, espaços dedicados ao consumo, inclusive com boa variedade de 
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ofertas, que inclui desde jóias e carros importados até kits com sabonetes e faqueiros

inox. Esse ambiente privado transformado de certa maneira em público pelas páginas da 

revista, assim como os templos de consumo, também não revela nada da natureza da 

realidade cotidiana.

Outra semelhança entre os ambientes ficcionais de Caras e a análise realizada por

Bauman do “lugar sem lugar” autocercado é que, apesar de ambos serem ocupados ou

cruzados diariamente, são espaços purificados onde as diferenças dentro, ao contrário das

diferenças fora, foram amansadas, higienizadas e garantidas contra ingredientes perigosos

– e por isso não são ameaçadoras. Podem ser aproveitadas sem medo: excluído o risco de 

aventura, o que sobra é divertimento puro, sem mistura ou contaminação. “Os lugares 

compra/consumo oferecem o que nenhuma ‘realidade real’ externa pode dar: o equilíbrio

quase perfeito entre liberdade e segurança” (116: 2001). 

Na edição 581, uma reportagem sobre um jantar oferecido no Castelo de Caras pela 

joalheria H.Stern, que reuniu diversos famosos e vips, mostra esse bem-estar geral e o 

conforto da não-diferença entre os convidados. Todos os presentes, segundo a não-

reportagem, “capricharam no visual”, o que leva a atriz Cláudia Alencar a afirmar: “As 

pessoas estão elegantes, combinando com o ambiente superchique”. Já Rodrigo Faro, em

outra aparição no Castelo, vai além: “Não acredito que estou nesse castelo maravilhoso e 

vou participar de um jantar de gala. Parece um sonho”.

Ao se sentir feliz em “participar”, em fazer parte de uma comunidade idílica onde

todos estão bem-vestidos e felizes, Faro nos leva à afirmação de Bauman sobre a idéia de 

comunidade que une compradores/consumidores. Dentro dos seus templos, eles procuram 

o sentimento reconfortante de pertencer – existe a impressão de fazer parte de uma 

comunidade.

Citando Sennett, Bauman nos diz que a ausência de diferença, o sentimento de que 

“somos todos semelhantes”, o suposto de que não é preciso negociar, “pois temos a 

mesma intenção”, é o significado profundo da idéia de comunidade. “Podemos dizer que 
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‘comunidade’ é uma versão compacta de estar junto, e de um tipo de estar junto que 

quase nunca acontece na ‘vida real’” (BAUMAN, 116:2001). 

A vida real exibida tanto no castelo quanto na ilha ou mesmo nos outros ambientes

criados por Caras para receber seus vips, que aqui significa o mesmo que “ser feliz”, é a 

vida real perfeita, hiper-real. Essa felicidade plena e sem ameaças, não conseguida no 

ambiente externo, onde há o perigo da interrupção, onde há sempre a possibilidade do

erro e da presença da feiúra e do imperfeito, é o que leva a revista a investir em 

ambientes cada vez mais planejados. Nesses locais de sonho, elas se “encantam”, se 

“deslumbram”, se “maravilham”, para usar alguns dos termos empregados pela revista ao 

falar da reação de seus convidados ao chegar aos ambientes ficcionais.

Em contrapartida, esses mesmos convidados precisam pagar suas estadas e agradecer

seus convites com sua beleza, sorrisos largos, roupas de grife. Apenas o extremo do bem-

estar (o bem-estar produzido pela condição de ser vip) pode ser agregado aos ambientes 

perfeitos construídos pela revista. Um exemplo dessa troca realizada entre revista e 

convidado pode ser percebido na não-reportagem realizada com a já citada atriz Cláudia 

Alencar (edição 580, anterior à revista que trazia o jantar no castelo, ou seja, a atriz é 

novamente “utilizada” como moeda para a construção de uma nova não-matéria). Segue 

trecho da abertura: 

Quando Cláudia Alencar (54) chegou ao Castelo de CARAS, na França, 
contagiou a todos com a sua alegria e descontração. Cheia de vida, 
percorreu salões e corredores encantada com tudo. “Que lugar 
fantástico, que sonho”, repetia, realizada com a sua primeira visita à 
magnífica propriedade de mais de 500 anos do Vale do Loire.

Cláudia, nos diz uma legenda presente numa foto de página inteira, exibe “curvas 

perfeitas”, apesar, nos lembra a não-matéria, de seus 54 anos. Já está garantida aí a 

presença de uma beleza que transcende a idade “avançada”, um fator não celebrado na 

ideologia de felicidade da revista. Desautorizados a exibir qualquer condição “não-real”

que os ligue a qualquer coisa que remeta à idéia de agressão (e a ausência do belo é uma 

agressão no ambiente do semanário), seus convidados, assim como o cenário que os cerca,

também se transformam em criaturas hiper-reais, dotadas de sentimentos hiper-reais,
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mais perfeitos e intensos do que a felicidade de todos. E é por isso que essa alegria só

pode estar inserida em um contexto igualmente hiper-real. Cláudia e sua felicidade 

inatingível servem, como disse o já citado editor de imagens Marcos Rosa, de “bom 

exemplo” para o leitor da revista:

Ela se compara aos muriquis (espécie de macaco), que, em tupi, quer
dizer povo tranqüilo. “Eles são animais que em nada competem, em tudo 
colaboram. Passam o dia se abraçando, na maior. Ah, sou eu total!”, diz 
Cláudia, sorrindo, mão sobre o coração, plena de paz.

Além de ter características de um lugar público, mas não civil (lembrando que 

entendemos os ambientes de Caras como locais privados que se tornam públicos a partir

de seu consumo por milhares de leitores), o castelo, a ilha e os demais ambientes criados

por Caras, como as estações de esqui em Chillán, no Chile, ou o Espaço Caras em Gramado

na temporada de inverno, também trazem diversas semelhanças com os não-lugares, 

termos estudados primeiramente por Georges Benko e Marc Augé (apud BAUMAN, 2001).

Assim como o locais públicos não civis, eles desencorajam a idéia de estabelecer-se,

mas, ao mesmo tempo, “aceitam a inevitabilidade de uma adiada passagem, às vezes 

muito longa, de estranhos, e fazem o que podem para que sua presença seja meramente

física e socialmente pouco diferente” (BAUMAN, 2001). Bauman afirma que os residentes 

temporários dos não-lugares são possivelmente diferentes e cada um tem expectativas e 

hábitos individuais. “O truque é fazer com que isso seja irrelevante durante sua estada”. O

comportamento “comunitário” e aparentemente bastante familiar visto nas páginas de 

Caras também reforça outra característica dos não-lugares – classificados como quartos de

hotéis, auto-estradas, transporte público – “todos devem sentir-se como se estivessem em

casa, mas ninguém deve se comportar como se verdadeiramente estivesse em casa”

(BAUMAN, 2001:120. Itálico do autor).
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3.2  CATEGORIZANDO AS NÃO-NOTÍCIAS 

Apoiando-nos no que nos diz a teoria da notícia, o conceito dos pseudo-eventos em 

Boorstin e Gomis, entre outros autores, além de nossa análise nos ambientes construídos

por Caras, selecionamos alguns exemplos a partir do conteúdo noticioso da revista para 

melhor entender como ocorre o fenômeno da não-notícia. 

Neste trabalho, apresentaremos seis categorias da não-notícia: a publinotícia; o 

amor e a não-notícia nos ambientes criados; notícias Caras a Caras; a não-notícia e a 

aparição; a sedução da ambigüidade e, finalmente, a entrevista criada. É necessário

explicar que todas elas se relacionam entre si, suas fronteiras são fluidas e muitas vezes

uma mesma não-notícia apresenta três dessas características noticiosas (no caso, seria 

nosso umbral de não-noticiabilidade, evocando o conceito de Galtung e Ruge).

Outro esclarecimento que se faz importante: apesar de termos nos detido em seis 

categorizações não noticiosas, poderíamos identificar, em Caras, uma série de outros 

aspectos que podem ser classificados como não-notícia. No entanto, procuramos aqui 

categorizar os fenômenos que se repetem com mais constância na revista, ou seja, as não-

notícias mais comuns, mais recorrentes. 

Para realizar esse levantamento, nos detivemos durante seis meses (outubro de 2004 

a março de 2005) nos exemplares de Caras, totalizando 24 revistas. Nem todas as edições 

foram utilizadas neste trabalho, e sim aquelas onde se encontravam os melhores exemplos

para nossa categorização. Em alguns casos, simultaneamente, um mesmo exemplar foi

usado para identificar o fenômeno mais de uma vez, a exemplo da edição 586, empregada 

na categorização das aparições, como veremos adiante.

Não vamos aqui nos deter na análise de cada uma das seis categorizações, já que

todas são estudadas no contexto do próprio exemplo, favorecendo uma melhor percepção

do nosso entendimento de uma não-notícia, como veremos a seguir. 
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3.2.1  CATEGORIA 1: A PUBLINOTÍCIA

O mundo ao mesmo tempo presente e ausente que o espetáculo apresenta
é o mundo da mercadoria dominando tudo o que é vivido.
Debord

A Tramontina e o patrocínio da felicidade 

O conceito moderno de notícia passa, como já apontaram diversos autores, pelo

entendimento dela como um produto a ser comercializado, uma mercadoria gerada pelo

sistema capitalista. Seu aparecimento como um serviço para as massas no século 19 está 

diretamente ligado à maior industrialização e ao aumento do consumo nesse período.

Segundo Lage (1981), o aparecimento do jornal está subordinado ao 

desenvolvimento da economia de mercado e das leis de circulação econômica. Ou seja, o 

jornal surge como o instrumento de que o capitalismo financeiro e comercial precisava 

para fazer que as mercadorias fluíssem mais rapidamente e as informações sobre

exportações, importações e movimento do capital chegassem mais depressa e mais 

diretamente aos componentes do circuito comercial. 

Seria ingênuo perceber, a partir desse ponto de vista, a notícia como algo alheio ao

meio econômico, ao mercado, tentando entendê-la apenas como um produto informativo,

e não como um meio de promoção e divulgação de produtos.

Segundo Fonseca (2004), os órgãos da mídia, quando privados, são empresas 

capitalistas de comunicação, que, portanto, objetivam o lucro. A própria liberdade

democrática do sistema capitalista permite que os órgãos privados de comunicação

opinem e construam uma realidade que será compartilhada pública e socialmente – daí o 

caráter extremamente particular da mercadoria-notícia, que, apesar de ser muitas vezes 

vendida como mais um produto, é responsável pelas impressões e mesmo por influenciar o 

comportamento de determinados grupos sociais. Weber (apud FONSECA) observou que

diversos diários franceses mudavam sua opinião de acordo com as variações sofridas pelo 

mercado.
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Em tempos de infoentretenimento, porém, essa ligação íntima entre notícias e 

publicidade terminou gerando um tipo de produto midiático que mescla de forma

complexa a idéia de informação com o que entendemos como marketing: é o chamado 

publijornalismo. No artigo O admirável novo jornalismo, Leite (2000) percebe como esse

produto comum no campo do infoentretenimento vem realizando uma “revolução 

silenciosa” no jornalismo. O autor não aponta, como avisa em seu texto, para o fato de as 

publicações hoje trazerem mais anúncios ou de utilizarem formas publicitárias para

constituir seus textos. Para ele, é mais importante perceber como as normas e sistemas da 

publicidade adentraram o campo do jornalismo (na visão do autor, ao que parece, um 

jornalismo mais objetivo), transformando sua produção em um fenômeno híbrido batizado 

de publijornalismo, neologismo que ele chama de “provisório” e do qual nos apropriamos

nesta breve análise.

O “publijornalismo” só contesta, elucida ou investiga porque está
vendendo um melhor produto e vendendo a si mesmo o tempo todo, e
não porque julga, como seu antepassado (o jornalismo), que estará
também influindo numa determinada realidade ou cumprindo um papel 
cultural ou ideológico numa sociedade. A informação como produto, 
puro e simples, não significa que o valor simbólico da notícia tenha sido 
abandonado: o próprio conteúdo passou para a escala do consumo, e o 
acontecimento ele mesmo tornou-se apenas uma mercadoria aos olhos
da rede universal do "publijornalismo" e sua espetacularização da 
realidade (LEITE, 2000). 

Essa breve introdução sobre a relação entre as notícias e a publicidade no campo

jornalístico e sua mais nova cria, o publijornalismo, faz-se necessária para falar de como 

nosso objeto de estudo, a revista Caras, realiza suas matérias apoiando-se nos parâmetros 

desse conceito híbrido da indústria do infoentretenimento (este um conceito híbrido em

si). Baseando-se nesse conceito, a revista termina produzindo uma série de pseudo-

eventos que a apóiam na construção de não-notícias.

Mas o que Caras nos mostra de diferente acerca da tradicional relação entre a 

publicidade e o jornalismo, cujas fronteiras são marcadas e há uma definição dos dois

papéis – o de informar e o de vender? Observando diversas matérias da revista, 

percebemos que não há nenhuma determinação traçada entre o que está sendo informado 

ou divulgado: patrocinadores e anunciantes estão colocados em meio às reportagens e são
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fotografados da mesma forma que as celebridades usualmente mostradas. Jóias, celulares 

e carros ganham a mesma atenção que a atriz famosa; os representantes das marcas que 

apóiam os eventos criados pela revista opinam nas matérias, mostram suas impressões ao 

mesmo tempo que determinado famoso fala sobre o produto vendido. Tudo funciona como 

uma troca, e tanto notícia quanto produto tornam-se puro fetiche. Diz Morin (1977:104): 

A publicidade propõe os produtos que asseguram bem-estar, conforto, 
libertação pessoal, standing, prestígio e também sedução. Essa 
complementaridade concerne ao mesmo tecido humano que é a vida 
privada. Daí a estreita ligação entre publicidade e cultura de massa. A 
publicidade apadrinha tão bem a cultura de massa (programas de rádio e
de televisão, competições esportivas) quanto é apadrinhada por ela. A 
cultura de massa é o terreno onde a publicidade obtém sua maior 
eficácia, e, inversamente, os orçamentos publicitários das grandes firmas 
criam os programas de rádio, os filmes publicitários, isto é, todo um 
setor da cultura de massa. A cultura de massa, em certo sentido, é um
aspecto publicitário do desenvolvimento consumidor ocidental. 

É a própria existência do anunciante em eventos ou edições específicas que vai 

determinar a construção de uma não-notícia em Caras. Um exemplo: na edição 581 (que 

analisaremos adiante), uma matéria mostra a atriz Karina Bacchi ganhando um kit de

banho da Lux Luxo por ter feito uma pintura inspirada nos produtos da empresa. Era a 

própria marca que patrocinava a edição verão 2004 do Castelo na França. Na matéria de 

página inteira, duas fotos mostram uma representante da Lux entregando o kit para a 

atriz, que está surpresa com o resultado, embora o “flagra” tenha sido realizado em sua 

própria casa, no Brasil. Nas fotografias, a atriz posa segurando um dos produtos Lux e 

mostra a sua pintura, que traz uma bailarina e os dizeres “Loves... Lux”.

Esse pequeno exemplo nos leva a perceber que algumas das não-notícias publicadas

no semanário são fruto de estratégias de marketing estabelecidas pelas próprias empresas: 

ao inserir seus produtos em locais mitificados como o Castelo ou a Ilha de Caras, elas

garantem um espaço precioso –  a legitimação da qualidade dos produtos é-nos dada pelo

famoso que ali aparece usando tais produtos como se estivesse vivendo uma situação 

“espontânea”.
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A não-notícia produzida pela relação Castelo-Lux-Karina, no entanto, é insuficiente 

para demonstrar como a Caras realiza seu discurso não noticioso a partir da geração de 

eventos criados baseados em sua relação com patrocinadores. Essa particularidade pode

ser vista numa análise de três edições do semanário, publicadas num espaço de três meses 

(uma em outubro e duas em dezembro), pela qual identificamos o aparecimento de 

matérias que abordam famosos e a empresa de utensílios para a cozinha Tramontina, a 

mesma que fabrica os famosos talheres com o símbolo da revista Caras, comercializados

pela publicação. A seguir, algumas informações sobre as matérias que serão analisadas

mais adiante:

Exemplo 1 |  O livro de receitas de Caras 

Título
Caras lança livro com 144 receitas do Castelo 

Sutiã
Menu leve e sofisticado dos banquetes no Vale do Loire, na França, encanta vips em Gramado 

Legenda 1 
Acompanhado da namorada Camilla Mosquella, o ator José de Abreu recebe o livro Receitas do Castelo de
Caras, de Rosane Misturini Fantinelli, gerente de Marketing da Tramontina

Legenda 2 
Lu Grimaldi e Ângela Vieira ganham o livro de Rosane. Ana promete preparar um jantar para Darcy e
Antônio Galafassi 
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Dados da reportagem
Edição 569, ano 11, n.º 40, 1.º/10/2004. Três páginas, quatro fotos

Texto (trechos):

Talento, criatividade e boas mãos. José de Abreu (58) garante que sabe dosar muito bem
suas virtudes de chef de cozinha. O ator, que vive o Josivaldo de Senhora do Destino,
confessa que, em certas ocasiões, sente falta apenas de inspiração para elaborar um
cardápio completo. Foi justamente o que ele encontrou ao receber das mãos de Rosane 
Misturini Fantinelli (34), gerente de Marketing da Tramontina, na Villa de CARAS, em
Gramado, o livro Receitas do Castelo de CARAS (...) Ensinar a fazer jantares e almoços 
sofisticados e saborosos como os servidos no Vale do Loire. Esta é a proposta do livro, 
lançado pela Editora CARAS, com patrocínio da Tramontina, que já está à venda nas
livrarias (...) Ana Hickmann, apresentadora do Domingo Espetacular, da Record, adorou
o presente antes mesmo de usá-lo. “Não vou mais precisar pegar receitas com a minha 
sogra”, brincou ela, que é casada há seis anos com o empresário Alexandre Corrêa (32).
Ana ficou tão empolgada que convidou os irmãos Darcy Galafassi (44), diretor comercial 
da Tramontina, e Antônio Galafassi (47), presidente da empresa nos Estados Unidos,
para um jantar na sua casa (...). (Grifos nossos).

Exemplo 2 | O Natal antecipado de Renato Aragão 

Título
O alegre Natal de Renato Aragão 

Sutiã
Comediante reúne toda a família e se veste de Papai Noel

Legenda 1 
Servido em baixela Tramontina, banquete de Lílian agradou aos 5 filhos e 9 netos do humorista
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Legenda 2 
Renato com Lílian e Lívian, que se delicia com rabanadas. O brinde com os filhos: Paulo, Ricardo, Júnior,
Juliana e Lívian. No detalhe, tender e rosas de salmão nas práticas baixelas Tramontina

Dados da não-matéria
Edição 581, ano 11, n.º 52, 24/12/2004. Quatro páginas e seis fotos

Texto (trecho):

Patriarca de uma grande família, Renato Aragão (69) encerra o ano de 2004 
cheio de motivos para comemorar. O comediante reuniu os filhos e netos em
uma ceia de Natal antecipada, em sua casa, no Rio (...) A decoração do 
ambiente ficou por conta da fotógrafa Lílian, que enfeitou a mesa com arranjos 
de gérberas, orquídeas e lisianthus. No menu – assinado pelo bufê Pederneiras
– rosas de salmão ao molho de creme fresco com pimenta rosa, peru ao molho 
de jabuticaba com farofa de frutas secas, tender ao molho agridoce com cerejas 
e fios de ovos, salada de palmito ao molho de azeite de nozes e salada de peito 
de peru defumado com fusilli, além da tradicional rabanada. Tudo isso servido
sobre baixelas de aço inox Tramontina. “Escolhi copos de cristal e estas 
baixelas que são práticas e combinam com qualquer festa, formal ou informal”,
explicou Lílian (...) (grifos nossos).

Exemplo 3 | Vera, Rodrigo e as baixelas de inox

Título
Rodrigo Faro e Vera Viel: ano novo com vida nova 

Sutiã
A modelo anuncia gravidez de três meses do ator global em uma romântica noite na casa deles em SP 

Legenda 1 
Surpresa: o galã é recebido pela mulher com jantar oriental servido em baixela Tramontina 
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Legenda 2 
Rodrigo serve champanhe para Vera e eles brindam. Carina Chaves, da empresa Jantar a 2, cuidou de tudo: 
da decoração ao menu, servido em práticas baixelas Tramontina 

Dados da reportagem
Edição 582, ano 11, n.º 53, 31/12/2004. Cinco páginas e seis fotos

Texto (trecho)
Apaixonados, o ator Rodrigo Faro (31) e a modelo Vera Viel (29) adoram fazer
surpresas um para o outro. Foi sempre assim - nos seis anos de namoro e duran-
te o casamento, que completará dois anos em maio de 2005. "No dia do nosso
casamento, deixei a Vera muito emocionada. Na porta da festa, em São Paulo,
mandei colocar o carro zero que havia comprado para ela, com um enorme laço 
de fita. Ela chorou muito quando viu", lembra Rodrigo, sorrindo. Uma das maio-
res surpresas da vida do casal chegou há cerca de dois meses, em 20 de outubro,
dia do aniversário de Rodrigo: Vera descobriu que estava grávida. Ligou para o
Rio de Janeiro, onde o ator estava trabalhando, e contou a novidade. "Fiquei
tão emocionado que não conseguia nem falar", lembra ele, que viverá o médico
Neto em América, próxima novela das 8, da Globo. A notícia teve impacto ainda
maior porque Vera perdeu um bebê no início de 2004, mais precisamente em 
abril, aos dois meses de gestação.
Para não perder o costume das deliciosas surpresas e comemorar o bebê a 
caminho - que deverá nascer em junho -, Vera resolveu preparar um jantar
especial que brindou antecipadamente, em São Paulo, à chegada de 2005, já que
o casal passa o réveillon no Rio. Chamou a empresa Jantar a 2, de Carina Chaves 
(30), que organiza noites românticas, e pediu que ela montasse uma bela
refeição oriental, à luz de velas. O combinado de sushi e sashimi foi servido so-
bre belas e práticas baixelas de aço inox Tramontina e emocionou o ator.
"Quanto capricho! Está maravilhoso! Vera é o amor da minha vida. Tenho certe-
za de que seremos sempre assim: felizes, apaixonados e companheiros", disse
ele. Durante a noite, o casal trocou juras de amor e fez planos (segue entrevista
com casal. Negrito nosso).

Primeiramente, é preciso considerar que as três não-reportagens trazem em si 

diversos exemplos de pseudo-eventos que analisaremos ao longo deste capítulo: a 

entrevista, a felicidade dos olimpianos como mote para pautas, a própria criação de 

acontecimentos para ambientar uma não-notícia. Mas vamos nos concentrar na questão 

da publirreportagem, já que é essa a particularidade comum às matérias que mostramos 

anteriormente.

No primeiro caso, a não-notícia que traz na foto de abertura a gerente da 

Tramontina posando ao lado de um ator global (José de Abreu) e da namorada dele é uma 

das construções de não-notícia mais utilizadas pela revista: utiliza-se um espaço bancado

pela própria publicação para ambientar e gerar fatos que mais tarde ganharão o espaço 

público.
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O lançamento do livro de receitas do Castelo de Caras é realizado no ambiente

construído pela revista durante a temporada de inverno em Gramado, a Villa de Caras. Ou 

seja: a revista cobre o lançamento do próprio livro dentro de um espaço realizado pelo 

semanário. Podemos afirmar que esse fenômeno é um procedimento cânone de Caras a 

partir da constatação de que ele também ocorre no Castelo, na Ilha e em outros locais

patrocinados pela publicação. O que nos chama atenção no caso dessa matéria é a

presença pouco sutil de um dos parceiros comerciais de Caras na matéria do lançamento

do livro de receitas.

A não-matéria mostra quatro fotografias: na primeira, o ator e sua namorada estão

ao lado da gerente de marketing da empresa, que segura um dos utensílios (uma chaleira)

fabricados pela multinacional. Nas mãos de Camila, vemos uma baixela de inox. Rosane, a 

gerente de marketing, aparece em mais duas fotos: em uma está a atriz Lu Grimaldi, que

recebe o livro e uma bandeja de inox de presente; na outra está a também atriz Ângela 

Vieira posando sorridente ao lado de Rosane e segurando o livro de receitas. A executiva 

deixa de aparecer apenas na última fotografia, mas ainda assim a Tramontina não deixa 

de ser evocada: o presidente da companhia nos Estados Unidos e o vice-presidente da 

empresa no Brasil surgem ao lado da modelo e apresentadora Ana Hickmann. 

De acordo com o texto, o livro de receitas resolve alguns problemas enfrentados 

pelos olimpianos que estão na matéria: José de Abreu terá, a partir do livro que recebeu, 

inspiração para elaborar novos menus, enquanto Ana Hickmann poderá preparar seus 

pratos prediletos, sem precisar recorrer a terceiros. Nota-se aqui uma característica de

Caras: seus produtos e promoções são sempre necessários, e essa necessidade é 

geralmente legitimada pelas celebridades. É a revista quem fala de si mesma, mas quem

legitima sua importância são os famosos. 

Essa característica pode ser observada no segundo exemplo da ligação entre a Caras

e seus sponsors e a publicação das publirreportagens. No jantar de Natal antecipado da 

família Aragão, a presença das baixelas Tramontina nos é lembrada logo no início da 

matéria (na legenda 1: “Servido em baixela Tramontina, o banquete...). É Lílian, a esposa 

do comediante, quem assume para o leitor as “propriedades olimpianas” dos utensílios: 
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“Escolhi copos de cristal e estas baixelas que são práticas e combinam com qualquer festa,

formal ou informal”. A linguagem utilizada pela vip é, coincidentemente, a mesma 

utilizada pela revista, que se apropria de um discurso publicitário em seu texto 

pseudonoticioso para nos lembrar das utilidades do material da Tramontina. ”No detalhe,

tender e rosas de salmão nas práticas baixelas Tramontina” (grifo nosso).

O jantar de Renato Aragão serve como uma espécie de cenário para que as baixelas

sejam apresentadas ao leitor: em quatro das seis fotos, aparecem os utensílios da 

Tramontina, inclusive em uma foto “exclusiva”, em que as baixelas, verdadeiras 

celebridades, não precisam dividir espaço com outros olimpianos. Esse cenário – a própria 

casa do comediante – é uma síntese de alguns dos valores-notícia mais caros à revista: a 

família, a felicidade, o luxo dos copos de cristais e das flores de salmão. Um ambiente 

perfeito para que a empresa Tramontina mostre seus produtos, que serão consumidos, 

sugere-se, por famílias igualmente felizes.

A não-matéria sobre o jantar de Natal da família Aragão traz outra propriedade não

noticiosa, sobre a qual falaremos brevemente, que se repete no próximo exemplo a ser

analisado, o réveillon de Vera Viel e Rodrigo Faro. Ambos os eventos foram antecipados,

produzidos para servir de matéria para a publicação, mas a revista nos sugere que foram

os próprios participantes os interessados em realizá-los. No caso do Natal de Renato

Aragão, o semanário diz no sutiã: “Comediante reúne toda a família e se veste de Papai

Noel”. Ainda lemos no texto: “O comediante reuniu os filhos e netos em uma ceia de 

Natal antecipada, em sua casa, no Rio (...). ‘Esse encontro é especial, após mais de cinco

anos consegui reunir os meus cinco filhos e nove netos no Natal’”, diz Renato Aragão. 

O que não deixa de ser a característica maior dessa não-reportagem, porém, é a sua 

produção para servir como matéria de Caras. E esse fenômeno pode ser percebido no 

próprio fim do texto: ele informa que o jantar no qual o comediante quis reunir a família, 

que não se juntava há anos, foi produzido por Cláudia Mello e a ceia foi oferecida pelo

Bufê Pederneiras (empresa que está citada na matéria, como lemos no trecho da 

reportagem). Como se vê, além da Tramontina, o jantar íntimo da família também foi 

apoiado por outras empresas. 
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Uma semana após publicar a não-matéria da ceia de Natal de Renato Aragão, Caras, 

na edição que circulou durante a última semana de 2004, traz novamente uma matéria 

cujo tema é um jantar, agora um réveillon protagonizado pela modelo Vera Viel e pelo

ator Rodrigo Faro. As baixelas Tramontina, mais uma vez, são co-participantes da matéria.

Da mesma forma que o jantar de Renato Aragão foi produzido, quase como um 

anúncio para ser publicado em forma de reportagem por Caras, a ceia de Viel e Faro

também ganhou contornos quase teatrais. Eles bebem champanhe e estão vestidos de 

branco enquanto posam em diversos ambientes da casa. Felizes, jovens e comemorando a 

chegada de um bebê, os dois também personificam elementos da felicidade, que é 

referência na construção da notícia para o semanário. A ceia também foi produzida por

uma empresa especializada, que é citada na não-matéria (Jantar a 2), e sua proprietária 

ganha uma foto menor entre as diversas imagens da felicidade de Vera e Rodrigo. 

É no contexto dessa felicidade antecipada que também surgem as “belas e práticas”

(novamente, a praticidade) baixelas da Tramontina. A empresa atua como uma espécie de 

“patrocinadora” da felicidade do casal. Já no alto da página, na legenda que abre a 

matéria, somos informados de que o jantar, perfeito, está sendo servido em uma baixela 

da marca. No texto, Rodrigo exclama, emocionado, ao ver a ceia servida nas baixelas: 

“Está maravilhoso!”. Das seis fotografias da matéria, quatro trazem as baixelas: a foto 

maior, que vemos no exemplo acima, além das duas fotos maiores que se seguem,

mostrando o casal, e uma menor, na qual vemos a proprietária da empresa que preparou a 

ceia. Ou seja: há uma valorização no espaço disponibilizado para a Tramontina. 

De acordo com Marshall (2003), que denomina de “jornalismo cor-de-rosa” o

produto jornalístico mesclado com o produto publicitário, existem 25 diferentes maneiras 

de se categorizar a notícia existente a partir da ação do marketing e da publicidade.

Embora sejam constantemente mutantes, “essas manifestações estão diluídas nas 

estruturas léxicas, gramaticais, discursivas, éticas e estéticas do universo jornalístico e 

formatam um produto pós-moderno singular, muito distante dos paradigmas clássicos da 

imprensa” (MARSHALL, 2003:121).
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Entre algumas das classificações do autor, destacam-se a mimese (publicidade paga, 

disfarçada de notícia, sem identificação de informe publicitário); o desfiguramento

(publicidade paga, disfarçada de notícia, com identificação de informe publicitário); e o

dirigismo (produção de notícia pelo setor comercial de uma empresa jornalística). Entre as 

classificações desse jornalismo cor-de-rosa, porém, a única que podemos afirmar ser 

praticada por Caras a partir de nossa análise é o editorialismo, a publicidade

acompanhada por material editorial elogioso à empresa ou ao produto. 

O exemplo é a própria edição 581 da revista, aquela que mostra a ceia de Natal de 

Renato Aragão. A propaganda de duas páginas da Tramontina é a segunda a ser observada

na revista (vem logo após o anúncio que abre a edição, da joalheria H.Stern). Mais 

adiante, várias páginas depois, encontra-se a matéria que traz adjetivos elogiosos à 

empresa de utensílios domésticos.

Vêm sendo freqüentes os casos em que anúncios comerciais, presentes 
em determinada edição, são acompanhados de material editorial elogioso 
à empresa, ao produto, ao serviço ou à marca (...) Na maioria das vezes,
essa estratégia acontece de forma disfarçada. A publicidade e sua 
correspondência no espaço editorial aparecem em páginas distantes ou
em sessões distintas (MARSHALL, 2003:126). 

Podemos ainda citar como outro exemplo desse fenômeno do editorialismo outra

não-matéria de Caras, que não diz respeito à empresa Tramontina, mas traz as mesmas 

características vistas em Marshall. Esse exemplo está na revista que traz o resultado do 

Oscar (edição 591, ano 12, n.° 9, de 4/3/2005), na qual Caras anuncia na capa:

“Cobertura especial, 173 fotos, 44 páginas”. Em uma espécie de suplemento, a revista traz 

o que foi chamado de “cobertura” da cerimônia. Na verdade, o suplemento fez a cobertura

de uma festa realizada em São Paulo, que reuniu 350 pessoas, entre elas alguns famosos. 

A festa, organizada por Caras e pela emissora de televisão TNT, teve o patrocínio dos 

sabonetes Lux Luxo e da fabricante de automóveis Renault. Ali, os vips (artistas, 

empresários, socialites) acompanhavam a festa do Oscar em Hollywood por um telão, 

enquanto eram entrevistados pelos repórteres de Caras. Ou seja: a cobertura do Oscar se 

deu por meio da voz, das impressões que os vips davam sobre quem aparecia no tapete

vermelho.
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As fotografias da festa brasileira de Caras e da TNT foram colocadas ao lado das 

fotografias dos astros hollywoodianos no Oscar, construindo assim a impressão de que a 

festa daqui estava sendo realizada nos EUA, e que nossos famosos estavam no mesmo 

ambiente dos famosos norte-americanos. Essa impressão é reforçada com a legitimação 

dos vips brasileiros. Em aspas destacadas em meio à matéria (recurso jornalístico chamado 

de “olho”), lê-se: “Assistir ao Oscar neste jantar é como estar em Hollywood” (Isabel

Fillardis). A atriz Isabel Fillardis e outros artistas surgem durante toda a cobertura de 

Caras sendo fotografados nos espaços vips que os patrocinadores reservaram dentro da

festa: atrizes e jornalistas, entre outros, posam para fotos ao lado dos carros da Renault e 

são maquiados no espaço Lux. No início da não-cobertura, uma propaganda de duas 

páginas da Renault traz anúncio do carro Clio Hi-Power (o mesmo que está ao lado da

atriz Patrícia França). No fim do suplemento, um anúncio também de duas páginas da Lux 

Luxo que remete ao próprio Oscar (“As estrelas deram um banho de elegância. E você já 

sabe com que sabonete”). 

3.2.2  CATEGORIA 2: O AMOR E A NÃO-NOTÍCIA NOS AMBIENTES CRIADOS

O amor, decantado, fotografado, filmado, entrevistado, falsificado,
desvendado, saciado parece natural, evidente. É porque ele é o tema central
da felicidade moderna.
Morin

Redenção, amor e felicidade no Castelo e na Ilha de Caras

Como foi dito antes, os ambientes criados por Caras são celeiros do bem-estar, da 

beleza e da felicidade. Nessas “Repúblicas de Licença”, boas intenções, bons sentimentos

e dentes perfeitos fluem continuamente, mostrando a possibilidade, como na Abadia de 

Thélème, de Rabelais, de um mundo ideal e feliz, ainda que possível apenas dentro desses

cenários hiper-reais.

Os ambientes criados têm um papel fundamental em Caras para construir as

histórias positivas que a revista tanto preza: eles surgem continuamente, dividindo suas

aparições por temporadas: o Castelo é visto nas edições de inverno da revista, já que é 
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verão na Europa, enquanto a Ilha é o “personagem” usado durante o verão. É durante 

essas temporadas que se vão construindo histórias com aparições de personagens que se 

revezam durante diversas edições.

Outros personagens, porém, ganham mais destaque por se aplicarem perfeitamente à 

visão de mundo perfeito instituída por Caras para si e para seu leitor. São, como foi dito, 

mais olimpianos que outros olimpianos e, por isso, merecem desfrutar por mais vezes e 

mais tempo dos ambientes fantásticos do semanário. Um desses personagens 

contemplados é a apresentadora Eliana. Loura, magra e rica, além de famosa e dona de 

uma personalidade afável, ela serve como um dos grandes “bons exemplos” mais 

recorrentes de Caras, já que detém muitos dos valores-notícia do semanário.

O romance e o posterior casamento da apresentadora com o empresário Eduardo 

Guedes são uma mostra de como a revista realiza seu discurso de felicidade nos ambientes 

ficcionais, uma felicidade tão perfeita e “modelo” para a felicidade dos não-olimpianos,

que merece ser mostrada em ambientes igualmente perfeitos, como o Castelo de Caras.

De acordo com Morin (1977), a cultura de massa desenvolve no imaginário e na 

informação romanceada os temas da felicidade pessoal, do amor, da sedução. Dessa 

maneira, ela consegue falar mais “ao coração”, torna os olimpianos mais acessíveis,

olimpianos esses que são vendidos via mídia como detentores de modelos de vida que 

podem – e devem – ser seguidos. Em Caras, esses modelos são ainda mais perfeitos

quando inseridos nos cenários da alegria protagonizados pelo Castelo e pela Ilha de Caras. 

A felicidade, um valor-notícia no semanário, ganha tratamento vip: para ela, foram

dedicados espaços que realçam ainda mais o seu poder mítico. 

A cultura de massa delineia uma figura particular e complexa da
felicidade: projetiva e identificativa simultaneamente. A felicidade é
mito, isto é, projeção imaginária de arquétipos de felicidade, mas é ao
mesmo tempo idéia-força, busca vivida por milhões de adeptos (MORIN, 
1977:125).

É justamente por ser esse objetivo social comum que a felicidade torna-se tão cara à 

revista e recebe atenção semanal em suas edições: das celebridades aos vips menos 
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conhecidos, das apresentadoras de programa às assistentes de palco, todos podem falar à 

Caras sobre suas experiências bem-sucedidas enquanto passeiam pelo Castelo ou se 

refrescam na praia da Ilha. Na maioria desses relatos, é o amor o tema principal: informa-

se o estado do coração do olimpiano – se está casado, se acaba de se separar, se está 

pronto para um novo amor. O amor, para Morin, tornou-se tema obsessivo da cultura de 

massa, que o cerca e o foca em suas páginas centrais. “O amor, decantado, fotografado,

filmado, entrevistado, falsificado, desvendado, saciado, parece natural, evidente. É 

porque ele é o tema central da felicidade moderna” (MORIN, 1977:131). 

Um exemplo da construção dessa felicidade nos ambientes de Caras nos é dado pela 

análise de três edições da revista nas quais Eliana e Eduardo Guedes, seu marido, são, ao

lado do Castelo, os personagens principais. Primeiro, analisaremos a matéria em que o 

casal anuncia o casamento tendo como cenário uma construção no Vale do Loire, na 

França. Essa edição marca também o início da temporada 2004/2005 do Castelo. Depois, a 

revista cobre outra aparição feliz do casal em um torneio de golfe. Finalmente, mostramos 

a edição da revista que traz a apresentadora e o empresário brindando as bodas. Apenas a 

primeira não-matéria, em que o casal anuncia o casamento, se passa no Castelo de Caras.

Optamos por acrescentar mais duas edições – uma aparição do casal no torneio de golfe e 

o casamento, semanas depois – para mostrar como se consumou essa felicidade,

anunciada no espaço nobre do castelo. A seguir, informações sobre as matérias e trechos

das não-notícias. 
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Exemplo 1 |  O Castelo e a celebração do amor 

Título
Eliana marca data de sua boda no Castelo de Caras 

Sutiã
A apresentadora se casa com o empresário Eduardo Guedes no dia 10 de dezembro, em São Paulo

Legenda 1 
O casal no Rio Aubance, que atravessa a propriedade de 500 hectares do castelo, no Vale do Loire, França.
No alto, os noivos brindam ao anúncio da união, que terá festa para 400 amigos

Legenda 2 
Na cozinha medieval, Edu, fornecedor de sorvete para cerca de 300 pontos-de-venda, prepara uma receita 
para Li, como chama a amada. Os dois no vinhedo do Castelo.

Legenda 3 
Eliana ganha uma pulseira da H.Stern de Christian Hallot, embaixador da joalheria. Diante do château, os 
noivos celebram a nova etapa da vida, que inclui filhos

Legenda 4 
“É muito bom pensar em casamento e filhos. Estou mais do que feliz.” (Eliana) 

Dados da não-matéria
Edição 569, ano 11, n.º 40, 1/10/2004. Cinco páginas, seis fotos. Tiragem da edição: 303.513 exemplares
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Texto (trecho)

É oficial: Eliana (30) vai se casar com o empresário Eduardo Guedes (30) no dia
10 de dezembro. A apresentadora escolheu o Castelo de CARAS, no Vale do 
Loire, na França, para anunciar a data da cerimônia, a ser realizada em São
Paulo, com festa para 400 convidados. ‘Me caso com o homem da minha vida. 
Demorou, mas encontrei meu príncipe encantado’, diz. Depois da comemoração,
Eliana terá cerca de dez dias para curtir a lua de mel, na Tailândia, antes de
retomar o trabalho, no qual terá que cuidar de outra grande mudança. No Dia 
da Criança, 12 de outubro, quando ela completa seis anos de Rede Record, sai 
do ar o diário infanto-juvenil Programa Eliana. Uma nova atração, dedicada à
família, tem estréia prevista para março de 2005.

Exemplo 2 |  Felicidade no campo de golfe 

Título
Famosos no 2º Caras One Day Golf

Sutiã
Torneio une golfistas veteranos e estreantes em resort de luxo 

Legenda 1 
No Blue Tree Park Mogi das Cruzes, a princesa Paola de Orleans e Bragança no Omega CD 3.8 V6. Denise
Santos, da Siemens, Carolina Magalhães, Eduardo Guedes e Eliana, Samuel Russel, da GM, Mari Weickert e
Humberto Cagno, da Siemens (como a reportagem se estende ao longo de 20 páginas, que trazem em sua
maioria legendas apenas identificando os participantes do torneio, preferimos utilizar apenas aquela que
abre a matéria) 

Dados da não-matéria
Edição 572, ano 11, n.° 43, 22/10/2004. Vinte páginas, quarenta e três fotos para a matéria sobre o
torneio, que ainda foi utilizado na seção Estilo (mostra as personalidades do evento posando e mostrando
suas roupas). Em Estilo, mais 21 fotos. O mesmo torneio também usado na seção Momentos, com mais uma 
foto de duas páginas. Total de fotos: 64. Tiragem da edição: 300.364 exemplares 
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Texto (trecho):

Um sábado de sol e alegria em campo. Assim foi a segunda edição do CARAS One
Day Golf, que reuniu no Blue Tree Park Mogi das Cruzes – Paradise Golf & Lake 
Resort, a 70 quilômetros de São Paulo, 350 vips, entre empresários e
celebridades. Durante todo o dia 16, golfistas experientes e novatos se
confraternizaram em torno dos greens, as áreas dos tão almejados holes,
buracos para onde a bola deve ser tocada. Patrocinado pela Chevrolet e pela 
Siemens, o torneio foi composto por 25 times – nomeados com nomes de bairros
paulistanos, em homenagem aos 450 anos de São Paulo – formados por pesos
pesados do empresariado (...) Alguns famosos treinaram com antecedência para
fazer bonito nos 30 hectares que compõem o campo. “Pratiquei em uma escola
de golfe especialmente para o CARAS One Day Golf”, disse a apresentadora
Eliana (31), acompanhada do noivo, o empresário Eduardo Guedes (31), com
quem se casa no dia 11 de dezembro (...). 

Exemplo 3 |  O casamento com Caras
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Título
Eliana e Eduardo Guedes se casam em festa íntima 

Sutiã
Emocionados, eles dizem sim em bela cerimônia religiosa celebrada na casa da apresentadora 

Legenda 1 
Os noivos em dois momentos da cerimônia, que os levou às lágrimas de tanta felicidade. “Foi um 
sentimento incrível, que nunca imaginei”, comentou Eliana
Legenda 2 
Ele, de Ricardo Almeida; ela, de Walter Rodrigues, conduzida pelo pai, José, na passarela montada sobre a
piscina. Dudu e Li como os noivos se chamam, no ritual celebrado por padre Márcio

Legenda 3 
”Tenho sorte, me sinto como filho dos pais da Li.” (Edu Guedes) 

Legenda 4 
Os noivos entre o pai e a mãe dele, Helio, sua mulher, Olinta, os pais dela, Eva e José, a mãe dele, Leila, e o
marido, Píer. A dama Marina e o pajem Pedro

Legenda 4 
Ao deixar o altar, Eliana e Eduardo são só sorrisos, sob a chuva de pétalas de rosas. “Casei com a mulher da
minha vida”, diz Eduardo. Todas as legendas referem-se à primeira matéria, de uma série de quatro que se
seguem

Dados da não-matéria
Edição 580, ano 11, n.º 51, 17/12/2004. O casamento foi o tema de cinco matérias da revista, totalizando
18 páginas. Na primeira, a que aborda a cerimônia, foram usadas 12 fotografias. Na segunda, que fala sobre
os famosos que compareceram à cerimônia, mais sete imagens. A seção Estilo traz mais 21 fotos. A festa do 
casamento traz 22 fotos, e a última matéria, que fala dos preparativos de beleza da noiva, é ilustrada com 3 
fotos. Total: 65 fotos. Tiragem da edição: 301.100 exemplares

Texto (trecho):

Um sonho de menina que se realiza. Assim Eliana Michaelichen Bezerra (31)
definiu seu casamento com o empresário Eduardo Guedes (30), no sábado, 11, n 
bela mansão da noiva em um condomínio de luxo na Grande São Paulo. “Sempre
sonhei em casar de branco. Antes, na igreja, mas já há algum tempo tinha
trocado essa vontade por algo mais intimista, exatamente como foi meu
casamento”, contou ela a CARAS. A cerimônia religiosa, na presença de 700 
convidados, foi realizada nos jardins da casa onde Eliana e Eduardo já vivem 
juntos há seis meses. Lágrimas não faltaram. “Não pensei que me emocionaria
tanto. Quando meu pai foi me buscar no quarto, para descermos as escadas, já 
comecei a chorar. Fui tomada por um sentimento incrível, que nunca imaginei”,
revelou ela. Linda em um modelo ousado de Walter Rodrigues (44), com saia-
sereia e top de renda vazada que deixava a barriga (perfeita!) de fora, e tiara de 
ouro branco e brilhantes de Bibiana Paranhos (36), Eliana adentrou a nave ao
som de violinos de mãos dadas com o pai, José Bezerra (72). Logo que viu o
sorriso iluminado de Eduardo, novas lágrimas encheram seus olhos (...).

Como se vê nas matérias, o amor entre Eduardo e Eliana, anunciado no Castelo de 

Caras, é o amor escrito nos contos de fadas, dotado de perfeição e equilíbrio. Do Castelo 

até o casamento, a revista explora essa idéia tanto imageticamente quanto 
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discursivamente: vemos o casal em grandes fotos, sorridentes, enquanto os textos trazem 

frases como “pai dos meus filhos”, “mulher da minha vida”, “homem mais feliz do

mundo”.

No caso da primeira matéria analisada, aquela que se passa no Castelo de Caras, o 

casal posa logo na capa vestindo roupas elegantes e segurando taças de champanhe, 

enquanto atrás surge, imponente, o Castelo, que aparece como um terceiro “personagem”

dessa fotografia de um momento feliz e construído. Dentro da revista, a não-reportagem

(que não deixa, como já enfatizamos, de ser um produto “real” do jornalismo) de cinco 

páginas abre com uma grande fotografia de página dupla na qual se vêem os dois num 

momento de extremo romantismo: o casal está à beira do Rio Aubance. Ele, com roupas

que lembram um veneziano, segura um remo, enquanto ela, dentro de uma canoa, veste 

roupas informais e carrega um cesto de flores. Mais ao alto, à direita, vê-se, em tamanho

menor, a mesma foto da capa.

Nas páginas que se seguem, que trazem o texto reproduzido acima e uma entrevista 

com o casal, novas fotografias em que Eliana e Eduardo celebram a união são vistas: o 

casal posa na cozinha medieval do castelo, ela sentada sobre um balcão, de tênis, jeans e 

camiseta, aparece sorridente e confortável, assim como o noivo, que “prepara uma receita 

para Li, como chama a amada”. Ao lado, outra foto, de página inteira, mostra o casal no 

vinhedo do Castelo (também aqui surgindo ao fundo, mais uma vez a terceira pessoa do

momento de felicidade). Em outra foto, vemos a apresentadora ser presenteada com uma 

pulseira da joalheria H.Stern pelo embaixador da marca, que em nenhum momento

aparece no texto. Abaixo, em outra foto, os noivos celebram o momento sentados em

frente ao château: ele numa cadeira que remete aos reis, ela em seu colo. Os dois sorriem.

Não há dúvida: o amor perfeito de um casal perfeito só poderia mesmo ser

“anunciado” em um castelo igualmente perfeito. Como não poderia deixar de ser, esse 

amor, que se hiper-realiza nas páginas de Caras, deverá então ser acompanhado pelos 

não-olimpianos desejosos de uma felicidade perfeita – por isso entendemos ser 

importante acompanhar a trajetória do amor de Eliana e Eduardo até as bodas.
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Na edição de abertura da temporada do Castelo, Caras realiza uma espécie de 

montagem teatral com direito, como já vimos nas matérias criadas a partir da publicidade, 

a produção e apoio de lojas de roupas (a matéria/entrevista com Eliana e Eduardo teve 

produção de Cláudio Lobo e apoio das lojas NK Store e Estúdio Vintage). Esse mecanismo 

garante que a revista realize, assim, produções noticiosas impecáveis, plasticamente 

irrepreensíveis e construídas para se prolongar por várias edições. O grupo que é levado

para o Castelo será alvo de reportagens nas edições seguintes. Ou seja: em uma só viagem,

Caras garante não-matérias para diversas revistas. 

Essa característica – a produção de eventos – é uma das tipificações de pseudo-

eventos criadas por Boorstin (1992) mais vistas nas edições de Caras. Segundo o autor, os

eventos não espontâneos são plantados com o propósito imediato de serem reportados ou 

reproduzidos. Essa ocorrência, no caso, é arranjada para a conveniência da mídia, que vai 

reportá-la e reproduzi-la. Essa criação luxuosa remete ainda a outra característica dos

pseudo-eventos: em sua maioria, a criação deles custa dinheiro. “Portanto, alguém tem o 

interesse em disseminar, magnificar, publicizar ou enaltecer esses eventos, fazendo com

que sejam vistos e críveis” (BOORSTIN, 1992:39. Tradução nossa).

Somando-se essa produção de um pseudo-evento à popularidade da apresentadora

Eliana, tem-se uma não-notícia de grandes repercussões: ao anunciar o noivado em seu 

próprio espaço, a revista já prenuncia ao leitor as repercussões desse anúncio. Esse 

pseudo-evento, assim, gera repercussões que garantem a existência do que é noticiável 

para Caras. 

Três semanas após dizer “sim” no Castelo, Eliana e seu noivo, Eduardo, estão

novamente na capa da revista, desta vez em uma foto menor, no alto da página, que 

chama para uma matéria realizada num torneio de golfe patrocinado pela revista. Numa 

não-reportagem com 20 páginas e um total de 64 fotos sobre o torneio de golfe de Caras,

que envolve empresários e celebridades, como diz o semanário, a apresentadora e seu 

futuro marido são destaque: além de estarem na capa, eles estão na foto que abre a 

matéria (aparecem no meio do grupo composto por empresários e outros vips). Antes, 

porém, de iniciar a não-reportagem, Caras publica duas páginas com uma série de notas 
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seguidas por fotografias que abordam os vips e suas impressões sobre o golfe e os 

produtos que os patrocinadores do evento (Siemens, Chevrolet, Varig) publicizam durante 

o torneio. A apresentadora e o noivo aparecem na nota que traz o seguinte título: Eliana 

e Eduardo Guedes têm nova paixão, seguido pelo subtítulo Aparelho celular deixa os 

noivos encantados. Segue trecho do texto. 

A caminho do green, onde daria a tacada inicial do CARAS One Day Golf, a 
apresentadora Eliana (30), sempre com seu noivo, Eduardo Guedes (30), dono
da sorveteria Stuppendo, não resistiu e parou para conhecer em primeira mão o
aparelho SL55 Black, da Siemens Mobile. “Achei lindo. Adorei tanto o design
quanto a cor”, comentou a loira. (...) Eliana, que anda numa correria louca por
causa do casamento no dia 11 de dezembro, da estréia do filme Eliana em O
Segredo dos Golfinhos, marcada para janeiro, e também com os preparativos
para seu novo programa, previsto para março de 2005, não conseguiu esperar e 
já saiu do torneio com o seu. “Estava mesmo precisando de um aparelho novo”,
disse, feliz, tentando descobrir rapidinho todas as funções do celular. 

Ao final da grande matéria sobre o One Day Golf, a seção Momentos também traz o 

casal, desta vez numa enorme foto que quase ocupa duas páginas e em outra menor que 

mostra o casal se despedindo do torneio ao tomar um helicóptero. Desta vez, o texto

consegue reunir o romantismo de ambos e uma propaganda de táxi aéreo (Eliana e 

Eduardo Guedes curtem a sombra das flores – namoro e viagem de helicóptero no 

domingo dedicado ao golfe, dizem o título e o sutiã, respectivamente). Novamente,

invoca-se o casamento da apresentadora. 

Mesmo correndo com os preparativos para o casamento, adiando de 10 para 11
de dezembro em razão dos serviços do bufê que contrataram, Eliana (30) e o
noivo Eduardo Guedes (30) fizeram questão de participar do CARAS One Day 
Golf, no Blue Tree Park Mogi das Cruzes, SP. Perfeccionista, a apresentadora 
treinou para não falhar em sua importante missão: dar a tacada inicial do
torneio. E, entre uma e outra jogada, o casal namorou à sombra de uma árvore. 
No final do dia, voltaram para São Paulo, num helicóptero Esquilo, da Helimarte
Táxi Aéreo.

Como se vê, o casal tem tratamento vip da própria revista: Eliana é a importante

celebridade que abre o torneio, o amor do casal recebe o maior espaço imagético de toda a 

matéria, eles abrem e fecham a não-reportagem do evento patrocinado pelo semanário. 

Felizes e companheiros, eles são mostrados aos leitores como exemplos de um amor tão

ideal que merece toda a atenção e o espaço da revista.
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E esse amor anunciado em pleno Castelo de Caras é finalmente consumado na edição

580, que dedica 65 fotografias e 18 páginas às bodas de Eliana, anunciadas no título e na

fala da apresentadora como uma festa íntima, apesar de 700 pessoas terem comparecido 

ao casamento e a Caras ter acompanhado a noiva desde a sua preparação até o dia

seguinte à cerimônia, antes de os noivos seguirem para a lua-de-mel. 

O casamento de Eliana não se configura, esclarecemos, como uma não-notícia: de 

fato, as bodas de personalidades podem se encaixar naquilo que Tuchman chamou de soft

news. Resolvemos, como foi dito antes, trazê-lo à análise deste trabalho para 

compreender como a Caras consumou a felicidade evocada no Vale do Loire. 

Para Barthes (2003:49), o grande casamento, seja ele aristocrático ou burguês, 

“corresponde à função ancestral e exótica das bodas: é simultaneamente potlatch entre 

duas famílias e o espetáculo desse potlatch para a multidão que rodeia o consumo de 

riquezas”. O amor, no dizer do teórico, confirma um statu quo social, ele serve para 

purificar, para nos mostrar capazes e nos livrar ainda de uma maior responsabilidade

social. O casamento de vedetes desenvolve o mito quase puro do casal. 

Esse mito puro e perfeito vendido pela comunicação de massa pode ser visto na 

edição especial que traz as bodas de Eliana. Toda a cobertura do casamento anunciado no 

Castelo tem um quê cinematográfico, como um conto de fadas que se realiza. “Sim, o 

amor perfeito existe”, vende Caras. Como se pode observar, Caras trabalha muitas vezes 

em cima dos arquétipos de felicidade falados anteriormente por Morin. No texto sobre o 

casamento da apresentadora, por exemplo, podemos ler: “Um sonho de menina que se 

realiza (....) o casamento foi realizado na bela mansão da noiva em um condomínio de 

luxo em São Paulo”. Ou ainda: “Linda em um modelo ousado de Walter Rodrigues, com 

saia de sereia de cós baixo e top de renda que deixava a barriga (perfeita!) de fora, e tiara

de ouro branco e brilhantes de Bibiana Paranhos, Eliana adentrou a nave ao som de 

violinos de mãos dadas com o pai, José Bezerra”. O sonho realizado, o condomínio de

luxo, a barriga perfeita e a tiara de ouro e brilhantes são alguns dos símbolos dessa 

construção da felicidade que, iniciada em um ambiente ficcional, é finalizada de maneira 

quase apoteótica pela publicação.
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A Ilha de Caras e a celebração do amor 

Além do Castelo de Caras, a Ilha é outro espaço de confluência de enamorados ou 

daqueles que acabam de se apaixonar, além de abrigar também quem está se recuperando

da perda de um amor. Não importa a forma: esse sentimento que transforma os

olimpianos em seres mais míticos e fortes e ao mesmo tempo em figuras mais próximas 

aos leitores é uma espécie de bônus especial que as celebridades trazem para o ambiente 

perfeito da Ilha. Segundo Morin (1977), a propriedade da cultura de massa é 

universalizar, em todos os setores, a obsessão do amor, universalização essa que 

transforma o amor no arquétipo dominante da cultura de massa. 

O amor é assim, portanto, um dos temas ideais para que Caras publique em suas

páginas uma série de não-notícias construídas a partir da celebração – ou da recuperação 

– desse sentimento. E a Ilha de Caras, ao lado do Castelo, é um desses espaços criados 

para bem receber o sentimento que é ainda mais sentimento quando personificado pelos 

olimpianos.

A Ilha, que está aberta aos vips e às celebridades durante o verão nacional, é o

cartão-postal primeiro da revista, e ingressar em seu território é garantir espaço nobre no 

semanário. A regra é a mesma do Castelo: um grupo é ali fotografado e sua aparição é 

repetida diversas vezes durante as semanas seguintes, muitas vezes individualizando seus 

componentes, outras apenas trocando um pouco o ângulo do cenário no qual o grupo 

aparece.

O espaço, patrocinado por diferentes sponsors a cada nova edição, é uma espécie de 

shopping da beleza, dos brindes e do bem-estar. Esse patrocínio em si já é um gerador de 

pseudo-eventos. Mas, como já trabalhamos essa relação produto e celebridade no primeiro 

exemplo da não-notícia, enfocamos aqui a propriedade de Caras em garantir suas matérias

a partir de ambientes mantidos pela própria publicação. A seguir, usaremos dois exemplos

de não-notícias baseadas na felicidade do amor ocorridas na Ilha: a primeira, que traz o 

empresário Roberto Justus e sua namorada, Guilenia, nos apresenta um casal feliz

celebrando um ano de amor. Ambos foram convidados pela revista para posar nos
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ambientes da Ilha, onde foram entrevistados. Já a segunda mostra a atriz Cris Couto, a 

convite de Caras, se recuperando do fim de um relacionamento em Angra dos Reis. Ambas

as matérias, assim como o anúncio do casamento de Eliana no Castelo, são exemplos de 

não-notícias criadas a partir desses pseudo-eventos realizados nos ambientes do

semanário.

Exemplo 4 | Roberto Justus: amor e poder na Ilha 

Título
Amor e TV: êxitos de Roberto Justus 

Sutiã
Apresentador de O Aprendiz festeja um ano de paixão com Guilenia 

Legenda 1 
Presidente do grupo NewComm, do qual faz parte a Y&R – líder no ranking das 50 maiores agências de
publicidade do país –, Justus desfruta com Guilenia Bogosian do espaço Kurotel da Ilha de CARAS 

Legenda 2 
À noite, Roberto Justus surpreende a amada com romântico jantar à luz de velas diante da exuberante
paisagem de Angra. Durante o dia, o apresentador leva Guilenia para mergulhar e namorar na praia. Feliz da
vida, ele ampara a estilista no colo

Legenda 3 
O casal apaga a vela do bolo de chocolate em comemoração ao aniversário de namoro. No detalhe, Guilenia 
exibe a tatuagem de hena, que fez no espaço Melissa Campana, com a inicial do nome do namorado. À 
direita, o chamego no bangalô

Dados da não-matéria
Edição 590, ano 12, n.º 8, 25/02/2005. Matéria com seis páginas e 11 fotos (contando com foto da capa).
Tiragem da edição: 353.217 exemplares 
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Texto (trechos):

Há dois meses, Roberto Justus (49) foi o mestre-de-cerimônias de uma das dis-
putas mais acirradas da TV brasileira: o reality show O Aprendiz, da Rede Re-
cord. Com a participação, o publicitário paulistano, presidente do grupo
NewComm - um dos maiores conglomerados de comunicação e marketing do país
-, ganhou status de estrela da emissora e se consagrou como apresentador. Mas, 
segundo ele próprio, sua mais preciosa conquista foi feita antes, no início de
2004, quando arrebatou o coração da estilista Guilenia Bogosian (31). "Ela tem 
todos os predicados para mim", derrete-se ele. "Roberto é carinhoso, atencioso,
um amor. Estou superapaixonada", devolve a moça, que já pôs até anúncio em 
jornal para se declarar. Para celebrar um ano de paixão, o casal - que divide o 
mesmo teto há seis meses e exibe aliança de compromisso desde abril passado - 
curtiu um fim de semana na Ilha de CARAS, em Angra dos Reis. "A cada dia
nossa relação fica melhor e se consolida", avalia Guilenia.
Mas ao contrário do bilionário americano Donald Trump (58) - idealizador de
The Apprentice, versão original do programa apresentado por Justus no Brasil -,
que se casou recentemente com a modelo Melania Knauss (34), Justus não pen-
sa em subir ao altar tão cedo. "Quero fazer as coisas na hora certa. Não posso 
errar mais", analisa ele, que já foi casado três vezes e tem três filhos: Ricardo
(21) e Fabiana (17), da união de nove anos com a empresária Sasha Crysman 
(41); e Luiza (10), sua herdeira com a promoter Gisela Prochaska (42). Justus 
ainda subiu ao altar com a apresentadora Adriane Galisteu (31), em 1998 - o ca-
samento duraria apenas oito meses -, e foi noivo da apresentadora Eliana (31),
em 2001. O romance terminou após um ano e nove meses. Apesar de "escalda-
do", o empresário chega a rever a decisão por Guilenia: "Estou disposto a pensar
em casamento, sim, só não agora." (Segue-se entrevista com o casal). 

Exemplo 5 | Chris Couto e a Ilha como local de renascimento

Título
Chris Couto refaz sua vida após separação

Sutiã
Sozinha e forte depois de terminar namoro de quatro anos, atriz se renova na paz de Angra
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Legenda 1 
Na rede à beira-mar, a atriz, que vive a professora Beth, em Malhação, busca superar a recente separação do 
produtor Rica Amabis

Legenda 2 
A atriz, que vive um belo momento profissional, está em cartaz nos cinemas em Tainá 2, faz um tour pela 
varanda, deck da piscina e jardim da Ilha de CARAS 

Dados da não-matéria
Edição 592, ano 12, n.º 10, 11/3/2005. Tiragem da edição: 330.023 exemplares

Texto (trecho):

A atriz Chris Couto (44) - que interpreta a professora de inglês Beth, do seriado
Malhação - orgulha-se por nunca ter sucumbido às dificuldades da vida. Durante
uma temporada de descanso na Ilha de CARAS, ela fala abertamente sobre suas 
alegrias e tristezas na carreira, na convivência com a filha, Maria (9), - do casa-
mento com o diretor Daniel Benevides (40) - e na vida afetiva. E demonstra que 
procura superar os problemas com sabedoria e integridade. Um exemplo: há
quase um mês, ela acabou o namoro de quatro anos com o produtor musical
Rica Amabis (31). "Decidimos terminar. É difícil... eu ainda gosto dele, ele gosta
de mim... Tenho certeza de que nós dois estamos tristes. Esta é a quarta vez
que isso acontece, mas agora é definitivo", afirma. Apesar da coragem e da fir-
meza, Chris prefere exaltar suas outras qualidades. "Sou bem espontânea e te-
nho um grande senso de humor. Mas também sou muito low profile", define-se, 
com a mesma doçura que usa em sua rotina. (Segue-se entrevista. No final da
matéria, a revista informa: Agradecimentos - Swains e Cor Café).

O casal Justus e Guilena e Chris Couto protagonizam, cada um à sua maneira,

matérias em que o amor é o mote principal: o casal comemora em Caras um ano de união, 

enquanto Couto “busca superar” o fim de um relacionamento na rede à beira-mar. O casal 

fala em oficializar a união futuramente e faz planos. De acordo com Barthes (2003), o 

casamento de vedetes nos é apresentado apenas sob o seu aspecto futuro: exige-se 

publicamente que o casamento seja sempre a finalidade natural do acasalamento. E isso é 

perceptível tanto no exemplo de Justus quanto no casamento de Eliana. O amor do

primeiro é apropriadamente purificado por uma futura união oficial, enquanto a 

apresentadora traz aos leitores um conto de fadas anunciado no Castelo. 

Em todos os exemplos citados até aqui, a revista não assume a condição de

produtora das matérias que publica. Essa intencionalidade é deixada de lado pelas falas e 

ações dos personagens implicados: sugere-se que suas ações ocorrem espontaneamente.

“Justus surpreende a amada com romântico jantar”; “apresentador leva namorada para

mergulhar na praia” ou “atriz faz um tour pelos ambientes de Caras”. Todas essas ações 

simuladamente naturais foram fotografadas pela revista. 
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Assim, o que se percebe é que Caras consegue, ao convidar esses vips para falar de 

sua vida íntima no Castelo ou na Ilha, agregar um valor glamouroso tanto aos momentos

de felicidade (o casal) quanto aos de reflexão (a atriz). Para falar de sua vida, eles são

produzidos, maquiados e vestidos com roupas de grife. Eliana recebe jóias da H.Stern e é 

vestida pela loja NK Store, enquanto Justus e Guilena são produzidos por Cláudio Lobato e 

maquiados por Duh (informações contidas nas revistas). O semanário, assim, realiza uma 

espécie de pseudo-evento levado ao seu estágio último: suas matérias não são apenas 

criadas, mas recebem um tratamento com elementos de teatralidade, além de serem 

apoiadas por uma série de patrocinadores.

3.2.3  CATEGORIA 3: NOTÍCIAS CARAS A CARAS 

“Tudo isso só poderia mesmo acontecer no Castelo de Caras”,
concluiu Rodrigo, levantando um brinde à ocasião.
(Trecho de matéria sobre jantar da joalheria H.Stern
no Castelo de Caras, edição 581, ano 11, nº 52)

Quando a revista é o próprio acontecimento 

Numa análise rápida de algumas edições de Caras, percebe-se que a própria revista é 

uma das grandes celebridades publicadas nas suas páginas. Esse é um dos motivos da 

existência de ambientes como a Ilha e o Castelo de Caras, espaços olimpianos por 

excelência: neles, Caras se mostra e se auto-realiza, servindo como uma espécie de 

anfitriã que recebe vips e personalidades em sua casa, fazendo sempre questão de abrir as 

portas.

Nessa categorização de não-notícia, na qual Caras é o próprio acontecimento,

procuraremos, porém, não abordar o Castelo e a Ilha, já analisados na construção da não-

notícia baseada nos ambientes bancados pela revista. Preferimos analisar outros espaços

sem a mesma mitologia dos ambientes citados, mas também patrocinados por Caras, como

salas vips em desfiles de moda e eventos como o campeonato de golfe realizado pela 

revista e por alguns patrocinadores.
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O torneio, já citado anteriormente, nos apoiou ao mostrar como Caras foi 

construindo a idéia de felicidade entre Eliana e o noivo, Eduardo Guedes. A mesma

matéria nos ajudará a compreender como a publicação realiza notícias sobre eventos que 

falam dela própria.

Analisaremos também a “cobertura” realizada por Caras dentro do seu próprio 

lounge na Fashion Rio, semana de moda carioca que reúne famosos e vips. Outro exemplo 

de como Caras noticia a si mesma: uma não-matéria sobre os músicos que realizaram a 

pesquisa sobre uma série promocional de CDs distribuídos semanalmente na publicação.

Toda a não-matéria foi realizada na Ilha de Caras, mas não tomaremos esse fator como 

primordial, já que os músicos poderiam ter sido entrevistados em outro espaço e ainda 

assim esse fator se constituir em uma não-notícia. A ambientação da Ilha de Caras só

reforça nossa impressão de como esses espaços servem para a auto-realização da revista. 

Essa característica – um meio jornalístico de usar a si próprio como um

acontecimento – não é recente e foi brevemente vista por Alsina (1996), que cita um 

artigo do periódico L’Événement (1848), do qual participava Victor Hugo:

Se, por impossibilidade, o acontecimento nos falhasse alguma vez, nós 
reuniríamos no mesmo número, e como uma constelação deslumbrante, 
todos os nomes ilustres que estrelam nossa redação, e tentaríamos este
dia em que nosso jornal fosse ele mesmo o acontecimento (1996:87). 

Ou seja: no caso de não haver relatos noticiáveis, o jornal, orgulhoso de seu time de 

colaboradores, anunciava aos leitores que ele próprio era o acontecimento. No caso de 

Caras, porém, não se trata de se ter ou não algo noticiável: a revista tem por opção

realizar suas matérias e ambientes que levem a marca da revista, como os citados Castelo 

e Ilha. A seguir, os exemplos. 
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Exemplo 1 |  Um ambiente para quem é Caras 

Título
Lounge Caras é point no mês da moda brasileira

Sutiã
Jornal Fashionews e a cobertura de Caras se transformam em leitura obrigatória no MAM 

Legenda 1 
De branco dos pés à cabeça, Glória Maria integra-se à suave pintura da praia de Ipanema e do Morro Dois
Irmãos, de Clécio Régis, no lounge CARAS. Leitura e relax dos famosos no MAM carioca

Legenda 2 
Convidados de variadas áreas de atuação – entre artistas, empresários, estilistas, modelos e jornalistas – se
encontram em alto astral e brindam com espumante Chandon

Legenda 3 
Distribuído no lounge e na ponte aérea Varig, o Fashionews, editado por Caras – com os melhores momentos
da passarela, bastidores e platéia – é disputado por famosos 

Legenda 4 
A iluminação suave e a bucólica paisagem carioca retratada na parede do lounge inspiram tanto a leitura 
como o animado bate-papo entre as celebridades

Dados da não-matéria
Edição 587, ano 12, n.º 5, 4/2/2005. Oito páginas, trinta e sete fotos. Tiragem da edição: 353.749
exemplares

Texto (trecho):

Símbolo da beleza e do charme carioca, point de lançamentos e modismos para
todo o país e para o exterior – como a bossa nova e o biquíni – a praia de 
Ipanema foi escolhida para dar as boas vindas aos vips no lounge de CARAS no 
Fashion Rio, no Museu de Arte Moderna. “Aqui no MAM, todos os pontos de
vista são deslumbrantes. Até dentro do lounge! Dá alegria estar envolvida pela
natureza”, elogiou Glória Menezes (70), sobre o espaço de 60 metros quadrados
assinado pelas arquitetas Carol Wambier (29) e Christiane Laclau (44). A atriz, 
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intérprete de dona Laura, baronesa de Bonsucesso, em Senhora do Destino,
referia-se à pintura em sépia retratando a orla de Ipanema em uma época
bucólica (...) “A paisagem pintada na parede passa grande tranqüilidade. E o
tapete verde-limão é superalegre. Ficou ótima para a gente relaxar e também
para se divertir”, completou a atriz Babi (30), citando o “gramado” da Santa 
Mônica.
A iluminação suave, concebida pela Relumi, o branco que cobria as demais 
paredes, com cortinas de linho do Linifício Leslie, e o som da High End 
completavam o clima aconchegante. “Viemos brindar ao nosso evento”, disse 
Robert Guimarães (38), erguendo uma taça de espumante Chandon com o sócio,
Fernando Molinario (39), com quem assinou a segunda edição do Rio Moda
Hype, com 11 novos talentos (...).

Exemplo 2 |  Promovendo o CD e a revista 

Título
Corciolli brinda sucesso à beira-mar

Sutiã
A festa da equipe que assina a coleção de CDs Caras – A Música do Mundial

Legenda 1 
Corciolli, Angélica, Roberto, Carlos, Tânia, Ana Eliza, Magda e a bailarina Ana em passeio de lancha em
Angra. No estúdio, Edson, Marcelo, Michel e Magda 

Legenda 2 
Usamos batidas modernas e instrumentos típicos. O leque é enorme (Corciolli)

Legenda 3 
A bailarina Ana durante a apresentação de flamenco. Roberto, Tânia, Ana Eliza, Corciolli, Angélica, Carlos e
Magda marcam o ritmo com palmas. Abaixo, Edson brinca com um gongo. À esquerda, a percussão de
Roberto e o cantor e produtor Carlos

Dados da não-matéria
Edição 588, ano 12, n.º 6, 11/2/2005. Seis páginas, quinze fotos. Tiragem da edição: 347.129 exemplares
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Texto (trecho):

Nem só o samba, o axé e o frevo embalaram o carnaval brasileiro de 2005.
Músicas das mais distantes regiões, de diferentes raças, culturas e povos do
planeta entraram para o top ten das paradas nacionais graças à coleção de CDs 
CARAS- A Música do Mundo, que começou a ser distribuída gratuitamente com 
os exemplares da revista em 19 de janeiro. Para comemorar o grande sucesso, o
músico Corciolli (37) – fundador da gravadora Azul Music, parceira da Editora
Caras no projeto – reuniu alguns dos músicos que participaram do trabalhado
em pulsante fim de semana na Ilha de CARAS (...) A coleção patrocinada pelo
HSBC, que tem agências em todos os países e regiões presentes nos CDs, é 
composta por 26 CDs, sendo o primeiro um sampler de tudo o que será ouvido
(...) E o leitor ainda recebe uma exclusiva caixa de porta-CDs para guardar a 
coleção (...) A beleza natural de Angra fez com que o encontro comemorativo
ganhasse um sabor ainda mais especial. 

Exemplo 3 | Siemens, Chevrolet e Caras no campo de golfe 

Os dados sobre a matéria Famosos no 2º CARAS One Day Golf já estão listados na segunda categorização da
não-notícia, exemplo dois, intitulado Felicidade no campo de golfe. Extraímos diferentes trechos do texto
para exemplificar a questão abordada por esse tópico).

Texto (trechos):

Entre os golfistas estavam Samuel Russel (32), diretor de marketing da GM do
Brasil, e Humberto Cagno (52), diretor geral de Comunicação Móvel da Siemens.
“A geografia e o clima brasileiros são propícios para o golfe”, afirmou Cagno,
que percorreu os 18 buracos do campo. “Sempre apoiamos o golfe e fico feliz em
ver que o esporte cresce em ritmo acelerado no Brasil”, disse Russel.

As três matérias mostram, cada uma à sua maneira, como Caras realiza seu discurso

noticioso usando a si própria, tornando ela mesma objeto de suas não-notícias. Queremos
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esclarecer, antes de analisarmos as não-notícias, que é comum, no jornalismo, a 

existência de matérias institucionais, que falam de promoções, mudanças gráficas,

efemérides, etc. Essas matérias geralmente dão conta de novidades sobre a própria 

empresa jornalística, que precisam ser divulgadas para explicar aos leitores as mudanças e 

os novos serviços de periódicos, revistas e outros tipos de publicações.

Em Caras, esse traço jornalístico ganha novos contornos: a revista fala de si e 

divulga suas novidades, mas também agrega valor à sua marca ao inseri-la na fala de um

famoso. Nas promoções que envolvem outros parceiros, a revista também lhes oferece 

tratamento de olimpianos (como vimos no caso da gerente da Tramontina). Caras

transforma um evento criado por ela mesma para falar da própria publicação em matérias

de médio e grande portes, garantindo assim que seu nome esteja sempre em evidência e 

falado pela boca dos famosos. 

Esse fenômeno pode ser percebido no primeiro exemplo dessa categoria de não-

notícia. Toda a matéria aborda o lounge que Caras construiu durante a semana de moda 

carioca (Fashion Rio), onde celebridades e empresários iam descansar e receber brindes, 

como um jornal editado pela Caras e que circulou durante o evento. No texto, lemos sobre

as características do espaço, a iluminação, as cores, os arquitetos e decoradores que 

montaram o espaço vip. Caras descreve seu lounge para aqueles que não estavam lá e,

legitimando a importância desse espaço, fala a atriz Glória Menezes: “Aqui no MAM todos 

os pontos de vista são deslumbrantes. Até dentro do lounge!” A publicação também se 

apóia na fala da apresentadora Babi, que surge numa grande foto lendo uma revista Caras.

Diz ela: “A paisagem pintada na parede passa grande tranqüilidade. E o tapete verde-

limão é superalegre. Ficou ótimo para a gente relaxar e também se divertir”.

Nota-se, portanto, que os famosos que aparecem nesse tipo de não-notícia de Caras

são entrevistados para falar da própria Caras (e posam sorridentes enquanto lêem os 

exemplares da revista). Ainda nessa não-notícia, um detalhe nos chama atenção: a revista 

destaca um boxe (“Renomados profissionais assinam lounge Caras”) com fotografias e uma 

grande legenda sobre as pessoas envolvidas na realização do espaço.
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Essa característica – Caras noticiar a si falando de quem cuidou de seus espaços vips,

promoções, etc. – pode ser mais bem observada no exemplo 2. A matéria sobre o grupo 

responsável pela série Caras – Música do Mundo transforma os músicos que pesquisaram o

projeto em novas estrelas, com direito a descanso na Ilha de Caras. A revista dedica seis 

páginas aos profissionais, que surgem numa lancha, felizes. Depois, eles são vistos em

diversos ambientes, da mesma forma como outros vips. Ao falar do grupo para falar de si, 

Caras termina, textualmente, realizando o que seria uma matéria sobre músicos

profissionais em uma autopromoção. “A beleza natural de Angra fez com que o encontro 

comemorativo ganhasse um sabor especial”, diz o texto.

Outro evento não espontâneo usado como base noticiosa em Caras para falar de si 

própria foi o torneio Caras One Day Golf. Nesse caso, a revista tem seu nome já disposto

no título do próprio evento, o que torna cada menção do torneio uma publicidade da

revista. A não-matéria é a maior das não-reportagens publicadas na edição 572: são 20 

páginas e 64 fotos produzidas durante o torneio, disputado por empresários e 

celebridades. Cinco repórteres foram deslocados para cobrir a produção.

Esse caso ilustra uma particularidade de algumas não-notícias nas quais a revista

vende a si mesma: aqui, Caras noticia-se com o apoio de patrocinadores (Siemens e 

Chevrolet), que aparecem em grande parte das fotos, seja apenas compondo o cenário ou 

nas mãos dos vips presentes. Esse fenômeno no qual a revista agrega o valor de seu nome

ao prestígio acumulado de alguns produtos é cada vez mais presente nas edições, e de 

novo nos leva à primeira categorização da não-notícia em Caras: as matérias geradas pela

publicidade. Vê-se, portanto, que podem coexistir diversos tipos de não-notícia dentro de

um só exemplo: elas podem ser criadas para trazer publicidade de patrocinadores e se 

passar em ambientes criados pela publicação, por exemplo.

CAPÍTULO 3 |  A não-notícia em Caras  | 152



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DO PSEUDO-EVENTO À NÃO-NOTÍCIA: UM ESTUDO SOBRE A REVISTA CARAS 

3.2.4  CATEGORIA 4: A NÃO-NOTÍCIA E A APARIÇÃO 

A visibilidade se faz um imperativo, especialmente em tempos 
 de baixa credibilidade das instituições.
Martini

As magníficas aparições do homem comum 

Um dos recursos-chave da existência de Caras – e das demais revistas de 

celebridades – é garantir sua produção pela aparição de personagens, especialmente

famosos de diversos campos (artístico, político, cultural, etc.). Ao inserir em suas páginas

pessoas públicas, famosos e vips, essas publicações garantem o que Gomis (1992:126) 

chama de comentários, um fenômeno que, legitimado pela mídia, termina tornando-se ele 

mesmo o próprio acontecimento:

As aparições são presenças eloqüentes e geralmente públicas de 
personagens conhecidos que dizem algo. É o comentário convertido em 
notícia, a palavra considerada ato, a subjetividade apreendida pelos
meios com atenção e respeito e difundida amplamente. 

Dentro dos valores de noticiabilidade, está prevista essa visibilidade que produz

diversos significados. Em sua classificação, Martini (2000) cita a hierarquia dos 

personagens implicados como um critério para que ele seja mais notícia do que outro.

Esse critério, diz a autora, apela para as aparições ou a presença pública de personagens

conhecidos que são sempre notícia. “Eles significam a presença do comentário na

informação, porque entra em jogo a popularidade, garantia de repercussão da aparição” 

(2000:94). Alsina (1996), baseado em Galtung e Ruge, também inclui nos valores-notícia

que transformam um ato em acontecimento midiático a importância dos personagens

envolvidos. É um valor sociocultural que faz referência às pessoas e aos países de elite e 

ainda a qualquer coisa negativa. 

A partir dessas informações, podemos concluir que as aparições são notícia por se 

tratar de situações de visibilidade que produzem comentários e mobilizam a opinião de

setores do espaço público. É a notoriedade gerando o acontecimento. 
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Diversas dessas aparições, no entanto, não se garantem espontaneamente no espaço

midiático. São programadas e, portanto, são pseudo-acontecimentos. Para Gomis, a 

aparição é geralmente jornalismo barato com o qual se obtém um bom rendimento: faz as

pessoas falar. As aparições, traço jornalístico que produz muito comentário e pouca 

inversão, consistem muitas vezes em pseudo-eventos (1992). Segundo ele, muitas dessas 

aparições constituem-se em negociações entre revistas e entrevistados.

Há personagens que pedem um preço por uma aparição, como se
aparecer na mídia fosse parecido a representar um papel em um cenário. 
Isso acontece especialmente no caso das revistas semanais que se 
nutrem de personagens e vidas. O pseudo-evento pode alcançar a vida 
familiar, converter-se em um relacionamento ou em divórcio, um 
nascimento pode tratar-se de um pseudo-evento (GOMIS, 1992:131.
Tradução nossa). 

Já Martini vê na dúbia relação entre a publicidade e produção de informação, hoje 

relativizada, uma das raízes para a criação desses pseudo-eventos gerados pelas aparições: 

Como se refere a assuntos de interesse público, a notícia quer rastrear a
privacidade, tanto do poder como das vidas dos indivíduos (...). Mas os 
limites entre publicidade e privacidade se tornam cada vez mais difusos 
nas agendas da mídia. E as formas de exibir essa privacidade por meio do 
sensacionalismo e da espetacularização da realidade põem em questão as 
próprias fontes (MARTINI, 2000:54. Tradução nossa) 

Temos aqui duas realidades: a aparição torna-se notícia de acordo com o sentido 

atribuído à sua notoriedade – e essa aparição, muitas vezes prevista, pode constituir-se

num pseudo-evento. Um exemplo fácil são as não-notícias realizadas no Castelo de Caras, 

nosso objeto de estudo. A revista garante o comentário com a visibilidade dos 

personagens, e formata essa aparição de acordo com critérios próprios, convidando 

famosos a posar em seus ambientes vips. Esse pseudo-evento, já visto neste trabalho na 

análise dos ambientes construídos por Caras, é o acontecimento criado por excelência em

Caras.

Mas, se as presenças eloqüentes fazem parte dos valores-notícia previstos pela teoria

do jornalismo e são usadas nos acontecimentos previstos de Caras, o que dizer das 

diversas não-notícias publicadas no semanário sobre o cotidiano de personagens que não 
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têm fama ou qualquer reconhecimento público? O que significa a aparição dessas “pessoas

comuns” (comparando-as aos critérios do valor-notícia) nas páginas de um semanário

especializado em celebridades? Ao ler esses pequenos relatos, incluídos em seções

dispersas por toda a revista, como veremos logo mais, percebemos que não há nem mesmo 

o “human touch”, tão caro às soft news e lembrado por Tuchman e Boorstin. Não há

famosos nem presenças intelectuais reconhecidas. São pessoas comuns, que podem 

igualmente realizar uma aparição também prevista.

Nessas aparições (tanto do famoso quanto do comum) não há necessidade de se 

dizer algo para que o comentário seja gerado: muitas vezes, apenas a imagem em si é o

que importa – e é isso o que é previsto. Gomis prevê, dentro da sua idéia das aparições, a 

existência de muitos daqueles que, apesar de focados constantemente pela mídia, não

têm profissão ou habilidade conhecida e “não seriam ninguém sem a presença dos meios”.

Mas, continua o teórico, esses personagens conseguem fazer com que a mídia se fascine

por eles e terminam vivendo, inclusive economicamente, e deixando-se ver falando e 

posando nas revistas ilustradas. O teórico cita esse episódio como marginal, mas

significativo.

Para Herschmann e Pereira, essas aparições significam mais do que apenas estar na 

mídia para tornar-se famoso. Há dentro dessa ação, em se tratando do Brasil, uma busca 

por um lugar privilegiado na sociedade.

Se, nos EUA, o culto às celebridades instaura uma hierarquia social numa
sociedade de iguais, em países como o Brasil, marcados pelas 
desigualdades e exclusão social, a possibilidade de se tornar famoso 
(mesmo que de forma efêmera) representa, para as camadas menos 
privilegiadas na população, a obtenção, mesmo que temporária, da 
condição de cidadão (2003:13).

A seguir, mostraremos exemplos de algumas das aparições em Caras nas quais não é 

necessário ser famoso – ou chegar perto disso. Todos os exemplos foram retirados da 

seção Caras, que mostra fotografias e pequenas matérias sobre vips, socialites,

celebridades, artistas, etc. Na maioria deles, vemos personagens não famosos que recebem

destaque na revista por motivos diferentes daquele que Gomis relatou ao falar sobre as 

características de uma aparição: “Se define facilmente como um fato. Alguém disse algo, e 
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esse alguém é certamente alguém conhecido. O alguém aparece em alguma parte (um ato, 

um lugar, e a fotografia dá conta desse ato). 

ÉRICA STOCKHOLM 
NOVO LIVRO DA ESPOSA DE VIEGAS 

Na Capital Federal, Érika Stockholm (35), esposa do ex-ministro da Defesa José 
Viegas (62), investe na carreira de escritora. Depois de Maria Júlia e a Árvore 
das Galinhas, a peruana agora celebra o lançamento do seu segundo livro,
Albertina e os Sapatinhos de Lã. “As histórias são baseadas na minha infância”, 
disse ela na Fnac em Brasília. O evento serviu como uma despedida de Érika da
cidade. Ela e o marido estão de mudança para Madri, onde Viegas vai assumir o
cargo de embaixador do Brasil” (...)

(Edição 588, ano 12, n.° 6, 11/2/2005)

FESTINHA PARA ANNABELA ELIZABETH
FILHA DO CASAL DE NOBRES FAZ 2 ANOS 
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Cercada por amiguinhos e com direito a bolo com velinhas e belos presentes, a 
pequena Annabela Elizabeth Olympia Felice Marie comemorou 2 anos no Castelo 
de CARAS, no Vale do Loire, na França. O detalhe ficou por conta dos parabéns,
que foi cantado em inglês – língua que sua mãe, Larissa Szechenyi (36), a 
marquesa de Brissac, utiliza para falar com os filhos. De família nobre húngara,
Larissa viveu em Londres, na Inglaterra, onde dançava no Royal Ballet, antes de 
se casar com Charles-André de Cossé (41), marquês de Brissac, com quem tem,
além de Annabela, mais três filhos: Lászlo (10), Irina (8) e Delia (6).

(Edição 569, ano 11, n.° 40, 1/10/2004)

ANIKE E O AMADO, JOHNNY
INUSITADO PEDIDO DE CASAMENTO

Com 360 backlights espalhados por SP, Johnny Nahmias (25) pediu em
casamento Anike Wainstein (32). A boda será em junho e o casa, junto há sete
meses, celebrou com uma estada no The Royal Palm Plaza, em Campinas. “Ele é
o homem da minha vida”, disse ela. 

(Edição 591, ano 12, n.° 9, 4/3/2005)
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WALTER ROSA: MODELO É DJ 
LILIBETH MONTEIRO DE CARVALHO APÓIA 

Dias antes de embarcarem para Nova York, onde passam as festas de fim-de-ano,
Walter Rosa (38) e Lilibeth Monteiro de Carvalho (47) – grávida de cinco meses 
– foram à inauguração da loja de sapatos de Ângela Carvalho, no Rio. Com apoio
da mulher, Rosa, ele relembrou os tempos de DJ. 

(Edição 582, ano 11, n.° 53, 31/12/2004)
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CAROL FURTADO EM FLORIANÓPOLIS 
CRIAÇÕES PARA MOSTRA DE DECORAÇÃO EM SC 

Com os irmãos Joe (5) e Oscar Glancy (2), Carol Furtado (26) foi ao Espaço Kids
da Casa Cor Santa Catarina. A artista, que cria as ilustrações da CARINHAS, 
edição especial da Editora CARAS, se divertiu no ambiente que exibe obras de
sua autoria. 

(Edição 582, ano 11, n.° 53, 31/12/2004)

JÔ BRASKA NEGRÃO NO MUNICIPAL 
BALÉS ITALIANO E BOLSHOI DO BRASIL EM SP 
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No espetáculo Sonhos de uma Noite de Verão, brilharam, ao lado de estrelas do
balé do Teatro Scala de Milão, 24 alunas de 11 a 14 anos, da Escola de Teatro 
Bolshoi no Brasil de Joinville (SC). “Elas ensaiaram só cinco dias, diz a
supervisora Jô Braska Begrão (44) nora de Luís Carlos Prestes.

(Edição 582, ano 11, n.° 53, 31/12/2004)

Em todos os exemplos, tratamos de pessoas de pouca visibilidade, gente que não 

está nas páginas principais de Caras, mas que de alguma forma tem alguma ligação com o 

mundo vip que interessa à revista. A mulher de um ex-ministro, a filha da marquesa de

uma cidadezinha na França, uma obscura apresentadora de TV, um modelo e sua esposa

socialite vistos na inauguração de uma loja de sapatos, a ilustradora de uma edição

especial da revista brincando com os irmãos menores: Caras transforma essas aparições em 

não-acontecimentos midiáticos e as publica, por exemplo, ao lado de notas políticas

nacionais e internacionais. 

Esses personagens de pouca projeção são vistos geralmente em acontecimentos

programados: em nossos exemplos, a festa da filha da marquesa acontece no Castelo de 

Caras, a esposa do ex-ministro está no lançamento de seu livro, os modelos aparecem

numa inauguração. Pelo que percebemos, não só os famosos garantem aí seu espaço:

aqueles de menos projeção midiática também. 

Segundo Gomis, é nesses momentos citados – festas, estréias, lançamentos,

inaugurações – que dá para perceber dois traços do jornalismo: as aparições e os 

deslocamentos (já que muitas pessoas conhecidas se reúnem em um mesmo ato). Feitos 

para atrair a mídia, esses pseudo-eventos garantem a visibilidade dos famosos. Mas, no

caso de Caras, ter alguma ligação com essa fama já pode garantir certo espaço, geralmente

nas páginas menos nobres. 
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3.2.5  CATEGORIA 5: A SEDUÇÃO DA AMBIGÜIDADE 

Sem ambigüidade, um pseudo-evento não pode ser interessante.
Boorstin

Teria, seria, estaria ou deve ter 

Uma das características mais comuns dos pseudo-eventos é a presença da 

ambigüidade: o “deve ser”, a celebridade que, fotografada ao lado de um novo par,

argumenta: “Somos apenas bons amigos”, o silêncio de um famoso diante de algum

suposto escândalo. Não esclarecido, o não-acontecimento torna-se cada vez mais 

comentado, alimentando assim uma série de suposições e, conseqüentemente, novos 

pseudo-eventos.

Esse fenômeno foi identificado por Boorstin (1992), que vê na presença da 

ambigüidade um dos fatores mais comuns na construção de um acontecimento criado. Os 

pseudo-eventos se alimentam da ambigüidade para produzir ressonância no campo 

midiático, gerando comentários e garantindo assim sua presença nos meio de informação. 

Diz Boorstin sobre essa característica do não-acontecimento:

Sua relação com a realidade é ambígua: seu interesse é maior à medida
que ele é mais ambíguo. No pseudo-evento, a pergunta “o que isso quer 
dizer?” ganha novo sentido. “Enquanto as notícias que interessam em 
um acidente de trem são o que aconteceu e suas reais conseqüências, o 
interesse em uma entrevista é sempre o que poderia acontecer e quais 
os possíveis motivos (1992:11. Grifo nosso). 

Dentro do umbral dos valores-notícia, porém, a ausência de ambigüidade é uma das

características que, para Galtung e Ruge (apud ALSINA, 1996), tornam um acontecimento 

mais noticiável. Quanto menos ambíguo seja o significado de um acontecimento, é mais 

provável que ele seja notícia. 

Mas até mesmo a ambigüidade pode ser passível de manipulação. Um dos exemplos 

dessa afirmação é a matéria de capa de Caras que traz a apresentadora de TV Adriane 

Galisteu e o jogador de futebol Roger. Sob o título “Reconciliados? – Adriane Galisteu e 
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Roger surpreendidos juntos no aeroporto”, a reportagem é vendida como um flagra para o 

leitor. Uma análise da notícia publicada, no entanto, cria alguns questionamentos.

Exemplo 3 |  A criação do ambíguo em Caras 

Título
Adriane Galisteu viaja com Roger para África

Sutiã
Apresentadora e jogador são flagrados no aeroporto de São Paulo embarcando juntos

Legenda 1 
“Viajar não é a ’prova dos nove’, mas a convivência ajuda.” (Adriane) 

Legenda 2 
A estrela do SBT e o atleta do Fluminense eram só sorrisos durante o check in, em que a loira teve a ajuda
de Nelson Sancho, seu amigo e assessor

Legenda 3 
Ao perceber a câmera pela primeira vez, o casal se assusta. Depois, relaxa e não consegue esconder o
entusiasmo na hora de embarcar 

Dados da não-reportagem
Edição 569, ano 11, n.° 40, 1/10/2004. Cinco páginas, seis fotos. Tiragem da edição: 303.513 exemplares

Texto (trecho):

Até parecia flashback. Na quinta-feira, dia 23 de dezembro, no final da tarde, a
apresentadora Adriane Galisteu (31), do SBT, e o jogador de futebol Roger
Flores (26), ex-Fluminense, embarcaram juntos rumo a Johannesburgo, na 
África do Sul, local que escolheram para passar o Natal e também o Ano Novo.
Os dois, que namoraram entre fevereiro e o início de dezembro de 2004, quando
anunciaram estar separados, pareciam ter voltado às boas. Sorridentes, não 
fugiram das câmeras, mas preferiram não falar. Na mesma semana, alguns dias 
antes, os dois já haviam circulado como um casal pelo bairro dos Jardins, que
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concentra as lojas mais chiques de São Paulo, fazendo compras de Natal (...) O 
casal de conheceu na Ilha de CARAS e viveu um romance intenso, capaz de 
driblar a distância – ela mora em São Paulo, e ele, no Rio de Janeiro (...) O fim
do relacionamento foi informado pela apresentadora em entrevista exclusiva à
CARAS de 3 de dezembro.

É comum, no mundo das revistas de celebridades, os “flagras” de momentos íntimos

ou apenas cotidianos dos famosos: esse fenômeno, inclusive, é o mote de algumas seções 

vistas em outras publicações do gênero, a exemplo da revista Contigo!. É nesse filão 

também que se especializam os fotógrafos chamados paparazzi, profissionais que se 

ocupam da vida de estrelas para conseguir fotos exclusivas para revistas, imagens que são

muitas vezes vendidas por altas somas de dinheiro. 

Caras, no entanto, não faz desse tipo de notícia uma “especialidade”, preferindo,

como já vimos, se pautar por eventos criados por ela própria. Partindo dessa constatação,

podemos perceber algumas sutilezas no que se refere ao flagra publicado pela revista.

De acordo com o texto, Adriane e Roger foram surpreendidos no aeroporto: uma 

foto mostra os dois olhando, de longe, a câmera do fotógrafo de Caras. O texto também 

informa que os dois, apesar do susto, deixam-se ser fotografados, mas se recusam a falar. 

Duas aspas da apresentadora, no entanto, são publicadas durante a matéria, com

destaque. “Quando se está fora, em viagem, é que se conhece o jeito do outro”, frase de

Adriane, que está no olho da sexta página da matéria. Uma legenda, como já vimos, 

também informa outra fala da apresentadora: “Viajar não é a prova dos nove, mas ajuda”. 

As duas frases ditas à revista, como vemos, abordam o fato de o casal estar em viagem

para uma possível reconciliação. A apresentadora, no caso, concedeu uma entrevista ao

semanário, mesmo que rápida. 

Essas são as duas únicas informações que trazem algo de novo à não-reportagem,

constituída na verdade pelas fotografias. Com a ausência da fala de Adriane e do 

namorado, a matéria de capa é toda realizada de acordo com antigas entrevistas feitas 

pela apresentadora à revista, justamente no momento em que iniciou o namoro (na Ilha 

de Caras) e quando acabou a relação (em entrevista exclusiva à Caras). A matéria se

constrói sobre a suposição de que o casal poderia estar reatando o namoro, embora essa 

questão pessoal seja apenas sugerida. 
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Mas por que classificamos essa notícia como uma construção da ambigüidade em

Caras? À primeira análise, é importante observar a própria relação entre a publicação e 

sua fonte, a apresentadora de TV, que concede uma coletiva exclusiva ao terminar sua 

relação iniciada num ambiente da revista. Adriane também fala à revista, que usa suas

frases com destaque na não-matéria, mesmo após o leitor ser informado que o casal se

recusou a ser entrevistado.

Semanas mais tarde (edição 591, ano 12, n.° 9, 4/3/2005), Adriane e Roger são 

novamente assunto do semanário: agora, eles estão em Portugal, fazendo compras e 

celebrando um ano de namoro. Todo o passeio é acompanhado por Caras, que dedica três 

páginas ao assunto: o casal é fotografado num passeio por Lisboa, num cassino em 

Cascais; a revista registra a apresentadora num café, acompanha seu passeio por diversas

cidades ao redor de Lisboa. O romance dos dois é, assim, realizado inteiramente dentro da 

revista, que “apresentou” o casal na Ilha, foi informada meses mais tarde sobre a 

separação, estava no aeroporto no momento em que os dois se reconciliavam (no episódio

do flagra) e finalmente mostra os dois unidos, felizes, em Portugal. A relação entre a 

fonte – Adriane – e a revista é ambígua em si. 

Exemplo 2 |  Uma não-cobertura de casamento 

Título
Última foto antes do ‘casamento’

CAPÍTULO 3 |  A não-notícia em Caras  | 164



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
DO PSEUDO-EVENTO À NÃO-NOTÍCIA: UM ESTUDO SOBRE A REVISTA CARAS 

Sutiã
Convidados barrados e grades gigantes desfazem o conto de fadas 

Legenda 1 
O convite trazia mapa para chegar a Chantilly, a 35 quilômetros de Paris. Mas, como se vê na foto,
chegando lá, os convidados não tinham a recepção mais glamourosa: a revista por parte dos seguranças
começou pretensiosa e severa como as velhas e enferrujadas grades 

Texto (trecho):

Até quem não tinha convite foi barrado nos portões do Castelo de Chantilly,
provavelmente por ter se confundido com o complicado sistema de RSVP.
Depois, teria havido ao menos um episódio em que um convidado foi posto para
fora da festa pela noiva, que não teria aprovado sua acompanhante. Pela 
programação, a noite começaria com uma bênção do padre Antônio Maria (59). 
Com trajes do estilista italiano Valentino (72) – o da noiva, um vestido de cetim
e tule superfino, estilo camisola, com renda nas laterais e nos punhos, estimado 
em 200 000 reais, e o do noivo, um fraque moderno que deve ter custado por
volta de 40 000 reais -, Daniela e Ronaldo se encontrariam com seus convidados 
em um anexo do castelo (...) Ainda assim, estava previsto que a decoração, do 
florista Vic Meirelles (39), usaria tulipas brancas e folhagens para a sala da
bênção e flores vermelhas para o jantar. O bolo seria uma escultura de chocolate 
decorada com flores de açúcar vermelhas. Um toque brasileiro estaria no bar,
servindo caipirinhas (...). 

Como foi proibido o acesso da imprensa ao casamento do jogador de futebol Ronaldo 

com a modelo Daniella Ciccareli, Caras não teve como realizar um matéria sobre a união 

(assunto mitológico em si) de dois olimpianos nacionais (no caso do jogador, uma 

celebridade internacional). Dessa forma, toda a matéria sobre o casamento, que aconteceu 

no mesmo dia em que a edição de Caras era encerrada (“fechada”, no jargão jornalístico),

foi escrita com base nas poucas e dispersas informações passadas à imprensa por pessoas 

periféricas ao casamento. Todo o texto é realizado a partir de especulações: o fraque do 

noivo “deve ter” custado por volta de 40.000 dólares; um toque brasileiro “estaria” no 

bar.
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Exemplo 3 | A sugestão e a não-notícia 

Título
Vanessa Giácomo e Daniel 

Sutiã
A química dos atores após o fim de Cabocla

Legenda
Sorridentes, Vanessa e Daniel de Oliveira chegam juntos ao Claro Hall, Rio, onde assistem ao show de
Roberto Carlos. Depois, vão embora no carro do ator 

Texto (trecho):

O fim das gravações de Cabocla, em novembro, não afastou Vanessa Giácomo
(21) e Daniel de Oliveira (26). Apesar de negarem o namoro, os dois – que 
viveram o casal protagonista da novela e moram no mesmo apart-hotel, na
Barra, Rio – tornaram-se companhia constante desde meados do ano, após a
separação do ator de Débora Falabella (25). E a amizade parece mais forte do
que nunca.

A matéria se baseia na aparição dos atores – um valor-notícia caro às revistas de 

celebridades e um fator em si noticioso. Caras não cria a aparição do casal, mas realiza, no 

entanto, uma não-matéria baseada na suposição de que os personagens estariam vivendo 

um romance: a amizade parece estar “mais firme do que nunca”, os dois moram em um 

mesmo prédio, ela vai embora no carro do ator. Ou seja: a partir da ambigüidade, o leitor 

é levado a supor a existência de um romance, e, a partir desse fato, novos comentários – 

pseudo-eventos – serão gerados.
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3.2.6  CATEGORIA 6: A ENTREVISTA CRIADA 

Para os vips, o lugar certo na hora certa, de férias tão apreciadas;
para os leitores, um foco de fascinante curiosidade, uma oportunidade
única
de acompanhar seus ídolo em momentos de autêntica descontração.
Texto publicado em Caras em comemoração aos 10 anos da Ilha. Edição 479, ano
10, nº 2

A força do não-espetacular por meio da fala 

As revistas de celebridades também se baseiam em duas das categorias noticiosas 

defendidas por Gomis (1991) vistas neste trabalho: as aparições, sobre as quais falamos na 

categorização anterior, e os deslocamentos, fatos anunciados e previstos, facilmente

cobertos pela mídia por seu caráter espetacular e programado, o que facilita a organização 

da temporalidade dos meios. Esses deslocamentos têm uma organização por trás – já que 

geralmente são feitos para produzir ressonância na mídia – e podem ser facilmente, ao ser 

agregados às aparições, produtores de pseudo-eventos. “Mobilizam muita gente, o que 

lhes dá um ar vistoso e espetacular. Asseguram também a presença de desconhecidos nos 

meios” (1991:142). 

Unidas, essas duas categorias são facilmente vistas em um dos recursos

jornalísticos mais comuns para identificar a não-notícia em Caras: a entrevista. É levando 

famosos e vips para locais como Ilha, Castelo ou mesmo outros ambientes (como os 

lounges de Caras nas semanas de moda) que o semanário consegue garantir tanto a

aparição quanto o deslocamento desses olimpianos. Feito isso, esses personagens são

entrevistados e suas falas são transformadas em acontecimento pela revista.

Ao levar diversas vezes pessoas cuja aparição não produz nenhum sentindo no

espaço público, a revista termina não seguindo a própria lógica instituída por Gomis: para 

ele, os deslocamentos só ganham sentido quando o personagem que se desloca é 

conhecido, relevante, ou o número de pessoas reunidas é não habitual, surpreendente. 
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É justamente esse mecanismo adotado pela publicação – também comum em outros

veículos noticiosos, como jornais impressos e programas de televisão – que levou Boorstin 

(2002) a considerar a entrevista um dos primeiros pseudo-eventos criados para garantir a

produção de notícias no campo do jornalismo. “Tipicamente, não é um acidente de trem 

ou um terremoto, e sim uma entrevista”, diz ele sobre a diferença entre uma notícia 

espontânea e uma criada para ser notícia. 

A entrevista, diz Boorstin, foi um novo modo de fazer notícias que ganhou forma na 

revolução gráfica: ela foi elaborada para fazer falar a pessoa pública, para durar três horas 

em programas de televisão. Essa técnica ancestral ganhou novo sentido no jornalismo 

moderno – e Boorstin (2002:14) crê que sua constituição está dotada de um 

“americanismo”.

Uma entrevista garante que o comentário se transforme em notícia, a opinião torna-

se acontecimento. É uma espécie de recurso jornalístico que pode ser mobilizado para

produzir pseudo-eventos continuamente. 

Um político pode assinar um artigo de opinião em um diário influente, 
mas também pode fazer declarações em uma agência de notícias. O 
conteúdo será aproximadamente o mesmo. Mas como artigo de opinião
terminará limitado ao diário que o publica e aos seus leitores, menos 
numerosos (...). A mesma tese, convertida em notícia, resumida pela 
mídia, reduzida a algumas palavras chamativas nos títulos, ganha uma
interpretação diferente em cada meio e aparece como notícia. Assim, ela
terá repercussão maior pelo número de receptores e provavelmente
também pela assimilação, ainda que seja muito parcial e deformada, da 
mensagem emitida (GOMIS, 1991:129).

Ao produzir a aparição e o deslocamento (ou seja, acumulando alguns traços

jornalísticos) de figuras que por diversas vezes não trazem significado em si e ainda 

entrevistá-las, transformando assim suas opiniões em acontecimentos, Caras produz outro 

tipo de pseudo-evento em suas páginas. Esse efeito é conseguido, como apontou Gomis, 

com escasso desprendimento de energia e recursos: a revista leva grupos inteiros para 

seus ambientes e os entrevista de várias maneiras diferentes, em diversas edições.
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A seguir, mostramos alguns exemplos de como a revista realiza esse fenômeno. Nos

três primeiros, não mostramos a entrevista em sua forma mais tradicional (perguntas e 

respostas), e sim pequenas matérias nas quais três personagens, todas mulheres bonitas e 

posando de biquíni, foram entrevistadas na Ilha. As três matérias foram feitas durante a 

mesma temporada no ambiente e publicadas numa mesma edição, mas sem que o os

textos demonstrem qualquer ligação entre si.

Nos dois exemplos seguintes, mostramos duas entrevistas da maneira tradicional,

realizadas também na Ilha de Caras com duas atrizes que passam juntas uma temporada

no local. Os três últimos exemplos foram retirados da edição 583, mas, no lugar da revista 

impressa, utilizamos a versão online de Caras. A versão eletrônica da revista não fornece 

dados sobre tiragens. 

Exemplo 1 |  Entrevista na piscina de Caras 

Título
A musa Dani Bananinha: guerreira e sonhadora

Sutiã
Assistente do Caldeirão do Huck, ela festeja suas conquistas e faz planos para 2005

Legenda
Na piscina da Ilha de CARAS, Dani escancara o sorriso, revelando seu momento de muita paz e esperança.
Ela conta que cuida do corpo escultural e bronzeado praticando esportes

Dados da não-matéria
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Edição 586, ano 12, n.° 4, 28/1/2005. Duas páginas, uma foto. Tiragem da edição: 367.035 exemplares 

Texto (trecho):

Rosto e corpo de musa do verão. Dani Bananinha (28), assistente de palco do 
Caldeirão do Huck, sabe muito bem exercer esse papel nas tardes de sábado, na 
tela da Globo. Mas a dançarina não pretende restringir sua vida à beira-mar.
“Quero estudar teatro e cinema em 2005. Venho de uma família humilde e 
tenho o maior orgulho de contar a minha trajetória. Eu sempre fui guerreira”,
afirma ela, na Ilha de CARAS. Dani conta que trabalha desde os 13 anos, 
começou como auxiliar de escola maternal, mas nunca deixou de estudar e 
praticar esportes. “Primeiro, fiz natação, depois me dediquei ao atletismo e
joguei futebol no Fluminense. Meu sonho agora é ser ginasta. Vão começar as 
aulas na minha academia. Vou tentar me encaixar”, planeja. A dedicação aos 
esportes rendeu à moça ótimas formas, que chamaram a atenção do
apresentador Luciano Huck (33), com quem trabalha há cinco anos. “Só de o Lu
me olhar, sei o que ele precisa que eu faça no palco”, comenta a musa do
programa, que já posou duas vezes para a Playboy. “Da primeira vez, em 2001,
comprei a casa da minha mãe. No ano passado, com o segundo ensaio, comprei
a minha”, revela (...). 

Exemplo 2 |  Uma não-entrevista 

Título
Sonhos de Renata Pitanga 

Sutiã
Casamento e um programa na TV estão na mira

Legenda
Na Ilha de CARAS, Renata medita. Em 2005, ela quer oficializar a relação de dois anos e meio com o 
apresentador Antônio Ricardo e unir esporte e comportamento da TV 

Dados da não-matéria
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Edição 586, ano 12, n.º 4, 28/1/2005. Duas páginas, três fotos. Tiragem da edição: 367.035 exemplares

Texto (trecho)

A atriz, modelo e apresentadora Renata Pitanga (24) entrou em 2005 disposta a 
realizar sonhos. Um deles é casar com Antônio Ricardo (42), apresentador do
programa Extra, no canal Sport TV, e diretor do longa Fabio Fabuloso, com 
quem se relaciona há dois anos e meio. “Fico metade da semana na casa dele e
metade na minha. É cansativo. O Ricardo sempre me convida para morar com
ele, mas eu não quero assim. Prefiro ser pedida em casamento. Minha mãe me
educou, me colocou em boas escolas, fiz inglês e balé. Não acho justo com a
minha família eu simplesmente arrumar as malas e sair de casa. Eu quero casar”,
diz, com firmeza.

Exemplo 3 | Na piscina com Leona 

Título
Relax de Leona Cavalli em Angra 

Sutiã
Na Ilha de Caras, a gaúcha comemora o sucesso no cinema nacional

Legenda
Morando em SP, a atriz aproveita a viagem para se bronzear e curtir a natureza. Neste ano Leona lança os 
filmes Cafundó e Quanto Vale, ou É por Quilo e roda outros dois

Dados da não-matéria
Edição 586, ano 12, n.º 4, 28/1/2005. Duas páginas, duas fotos. Tiragem da edição: 367.035 exemplares

Texto (trecho):

Em sua primeira visita à Ilha de CARAS, point de verão das celebridades no 
litoral fluminense, a atriz Leona Cavalli (33), cuja pele alva arrebata corações,
se entregou ao sol à beira da piscina. "Minha vida é sempre tão corrida que são
poucas as oportunidades de relaxar, esquecer do relógio, principalmente em um
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lugar tão belo. Por isso vou aproveitar! Adoro bicho, natureza... A ilha é
abençoada", justifica. 
Queridinha do cinema nacional, a gaúcha de Rosário do Sul radicada em São
Paulo aproveitou mesmo cada minuto da estada. "O ano de 2005 promete! 
Tenho dois filmes estreando em breve: Cafundó, de Paulo Betti e Clóvis Bueno,
e Quanto Vale, ou É por Quilo?, de Sérgio Bianchi. Ainda no primeiro semestre
rodo mais dois, Federal, de Erik de Castro, e Mil Anos de Espera, de Gisela Cal-
las", conta. "Fora a participação na novela Começar de Novo, em que faço a Eva 
Wilma jovem", emenda. 

Exemplo 4 | Encontro de olimpianos 

Título
Mel e Luana conquistam o ator Matt Dillon 

Sutiã
Na Ilha de Caras, astro americano chama as duas para trabalhar em Hollywood 

Legenda
Matt Dillon entre as brasileiras Mel Lisboa e Luana Piovani, com a afilhada Juliana. O ator se apresenta a 
Mel e faz pose com Luana 

Dados da não-matéria
Edição 583. Texto extraído de http://caras.uol.com.br/DestaqueHome_100.vxlpub

Texto (trecho):

A beleza e o talento de Luana Piovani (28) e Mel Lisboa (22) seduziram o ator
americano Matt Dillon (39), astro de filmes como Quem Vai Ficar com Mary?, O
Selvagem da Motocicleta e Drugstore Cowboy. Em encontro na Ilha de CARAS,
ele não se limitou a elogiar as brasileiras. Após alguns minutos de bate-papo,
afirmou que Luana e Mel poderiam vencer em Hollywood. E passou da conversa
à ação ao se oferecer para ajudar na caminhada. "Quem sabe a gente não faz al-
guma coisa juntos por lá?", sugeriu o astro, que fez questão de dar o número de
seu telefone em Nova York para ambas. Luana, que já viveu na metrópole ameri-
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cana entre 2000 e 2001, não descartou a idéia. Mas disse que no momento não
poderia porque neste primeiro semestre do ano vai morar em Paris. Mel, que
está no elenco da novela Como uma Onda, se surpreendeu com o convite. "Nun-
ca havia pensado nisso. É um sonho tão distante... Ele achou que eu já teria
morado nos Estados Unidos porque falo muito bem inglês. Mas nunca morei lá.
Aprendi inglês em cursinho", disse Mel. A sintonia não esteve restrita ao campo
profissional. Os três conversaram sobre o Brasil e o americano ainda ouviu boas 
dicas. "Ele me disse que ia a Salvador. Conheço tudo lá e indiquei dois restau-
rantes no Rio Vermelho", disse Luana, que ganhou elogios do galã. "Uau! Ela é
tão bonita!", disse Matt, diante do cartaz do filme O Casamento de Romeu e Ju-
lieta, em que Luana está de vestido e chuteira. Para Mel, o ator contou já ter
ouvido falar de sua atuação na minissérie Presença de Anita. A simpatia do as-
tro conquistou as duas. "Jamais imaginei, pelo seu tamanho, que ele falasse tão
baixinho e fosse tão calmo", disse Luana, referindo-se ao 1m83 de Matt. "Ele é
grandão e parece um homem mau. Mas descobri que é um fofo", acrescentou
Mel.

Exemplo 5 | Outra vez Luana 

Título
Luana Piovani: despedida com intensidade

Sutiã
Hollywood pode esperar. Ela muda para Paris e conta como superou a perda da gravidez

Legenda
Matt Dillon entre as brasileiras Mel Lisboa e Luana Piovani, com a afilhada Juliana. O ator se apresenta a 
Mel e faz pose com Luana 

Dados da reportagem
Edição 583. Texto extraído de http://caras.uol.com.br/DestaqueHome_100.

Texto e entrevista (trechos):

Luana Piovani (28) sabe que "bate um bolão". Mais do que se apropriar do jar-
gão futebolístico para enaltecer a própria beleza, ela se orgulha por ter aprendi-
do a matar uma bola no peito, fazer embaixadinhas e driblar. As cenas, que es-
tão no filme O Casamento de Romeu e Julieta, uma adaptação de Bruno Barreto 
(49) da obra de Shakespeare - que entra em cartaz em março - traduzem a for-
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ma como a atriz hoje encara a própria vida. "Tenho ânsia de conhecimentos",
afirma, na Ilha de CARAS, dias antes de embarcar para Paris (ela tinha passagem
marcada para terça, 11), onde vai morar neste primeiro semestre do ano (...). 

Cinema virou uma paixão?
Estou muito contente, mais próxima da linguagem cinematográfica. É um traba-
lho minucioso e isso me faz feliz. O Casamento de Romeu e Julieta é meu pri-
meiro passo em direção a Shakespeare.

O que te fascina no texto?
A trama de amor bem desenvolvida. O amor proibido te leva a torcer, faz entrar
na história. E não é só Romeu e Julieta. Quero fazer Ricardo III. E serei o Ricar-
do.

Você anunciou que vai montar também O Pequeno Príncipe. Quer se apro-
ximar do universo masculino?
Estou sempre em busca de novos desafios. E não deve ser nada fácil entrar nes-
se mundo.

Dizem que o mundo feminino é mais sensível...
Mas já o conheço bastante. Sou uma mulher muito frágil, delicada e romântica.

Não é a imagem que passa...
É verdade. Na vida profissional você não pode ser assim. Sei o que quero e
transmito autoconfiança. Mas em minha intimidade, sou frágil e delicada. Adoro 
colo. E também sou bem vaidosa, bem mulherzinha.

Além do mundo masculino, por que a fixação pelo universo infantil?
Crianças são sinceras, têm uma forma especial de narrar o real. É claro que pre-
tendo fazer outras coisas, mas para produzir quero me dedicar a elas. Ao montar
Alice no País das Maravilhas, descobri que tenho o dom de me comunicar com 
os pequenos e o teatro infantil não é bem aproveitado no Brasil. Não quero só
encenar a peça. Farei um projeto social ligado ao Pequeno Príncipe. 

Um filho também não estaria nos planos?
Penso nisso, sim, e terei meus filhos. Mas não agora.

Como você vê hoje o sofrimento que passou com o aborto?
Acho que, de alguma maneira, eu tinha que passar por aquilo para amadurecer.
No momento em que tudo aconteceu, sofri muito e não entendi. Hoje sei que 
não foi gratuito. Foi doloroso, mas está superado.

Exemplo  6 |  Outra vez Mel 
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Título
Mel Lisboa comemora nova fase

Sutiã
Na Globo, mais magra e madura, ela reflete sobre a carreira nos EUA 

Dados da reportagem
Edição 583, texto extraído de http://caras.uol.com.br/DestaqueHome_100.vxlpub

Texto e entrevista (trechos):

Às vésperas de completar 23 anos (no dia 17 de janeiro), Mel Lisboa garante que
já é uma mulher madura. Para quem ainda vê a atriz como a ninfeta protagonis-
ta do seriado Presença de Anita, da TV Globo, de 2001, ela avisa que hoje é uma
mulher casada - com o ator Daniel Alvim (30) -, feliz no trabalho e que já
aprendeu a conviver com os altos e baixos da carreira. "Só acho que ainda estou 
muito jovem para ter filhos", declarou ela, durante uma temporada de lazer na 
Ilha de CARAS. Afastada da TV desde a novela Desejos de Mulher, de 2002, a 
atriz está de volta à telinha em Como Uma Onda. "Quando saí da Globo, vi que
nem tudo é fácil como eu imaginava no início da carreira. Mas aprendi a levar 
tudo na boa", explica.

Fazer um megassucesso como Anita é bom ou ruim?
Fiz o papel certo na hora certa. Foi um grande sucesso, mas sei que isso não sig-
nifica que eu seja uma grande atriz. Acho que tenho um pouco de talento, sim,
mas preciso me dedicar cada vez mais ao trabalho. O ruim é que, depois de um 
estouro, as pessoas tendem a comparar todos os seus outros personagens com
aquele.

Você passou um tempo longe da TV. Foi muito difícil deixar de ser o centro
das atenções?
Quando saí da Globo e fiquei sem aparecer na televisão, vi que nem tudo é tão
fácil quanto eu imaginava. O que aprendi é que temos que aproveitar o que a
mídia nos oferece e não podemos nos deixar afetar quando não estamos sendo 
procurados pelos repórteres. Mas encarei tudo com tranqüilidade, não fiquei
triste. E foi uma boa fase, pois entrei em contato com outras áreas e fiz bastan-
te teatro. As pessoas acham que eu estava sem trabalhar só porque não estava 
na TV, mas é o contrário: trabalhei sem parar.

Você emagreceu visivelmente. Está fazendo dieta?
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Estou, há dois meses, e perdi quatro quilos. Decidi comer menos e cortei pão e 
doce, os carboidratos de que mais gosto. Sou chocólatra assumida e como qual-
quer doce compulsivamente. Se abro uma caixa de chocolate, como até o final. 
Tenho 1m65 e hoje peso 49 kg. Estou mais magra do que quando fiz Anita. Mas
achei que assim fiquei melhor no vídeo. 

Você está no elenco do filme O Casamento de Romeu e Julieta, que estréia
em março. Gosta de fazer cinema?
Se eu pudesse, faria só isso na profissão. Sou cinéfila mesmo, de carteirinha. O 
cinema me atrai por captar um momento único, que fica eterno. E é muito mais 
bem cuidado tecnicamente. Já estou em negociação com a Lucy Barreto para 
protagonizar um filme. Não posso falar ainda porque não fechamos. Mas minha 
primeira protagonista no cinema acontecerá muito em breve. E com o convite
do Matt Dillon para ir a Hollywood, então, quem sabe faço carreira internacional
(risos)!

Você está casada há um ano. Como está a vida a dois?
Muito bem. Gosto do companheirismo e da divisão de tarefas em casa. O Daniel 
me ajuda sempre, em tudo. É importante ter alguém em quem você confia e que
está ao seu lado para te proteger.

Vocês já pensam em filhos? 
Ainda sou muito jovem. Primeiro tenho que me estabilizar na carreira e adquirir
mais autoconfiança. A minha vida ainda é muito instável e só quero ser mãe
quando puder me dedicar totalmente à criança. 
(Agradecimentos: Lenny)

Nos três primeiros exemplos, como já defendemos, Caras realiza matérias a partir de 

entrevistas com três personagens que trazem alguns signos caros à publicação (no caso, a 

beleza, o corpo perfeito e os projetos de vida, sempre positivos). Na primeira, Dani 

Bananinha, assistente de palco, festeja realizações pessoais enquanto repousa na piscina.

Que realizações são essas? Ser a “musa do verão”, título colocado na matéria pela própria 

Caras.

Na segunda, a atriz Renata Pitanga é não-entrevistada: seu namorado, apresentador

de um programa televisivo, é mais descrito ao leitor do que a personagem que é chamada

no título – ele está na TV, enquanto ela tem apenas projetos para um programa. Ainda 

assim, mesmo sem estar na mídia, Pitanga ganha passe para falar e surgir na revista. 

Sonhos, casamento e um corpo perfeito transformam-se em notícia graças ao espaço

garantido por Caras. No último exemplo, Leona Cavalli, atriz de sucesso no cinema 

“alternativo” nacional, comparece à Ilha celebrando o local (“a Ilha é abençoada”) e, 

assim como a assistente de palco e a atriz, comentando seus projetos para 2005. Todas as 

matérias se apóiam no mesmo ambiente, mostrando como Caras consegue preencher seu 
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espaço noticioso com várias matérias e entrevistas realizadas dentro de um mesmo grupo. 

A solução para isso é entrevistar cada convidado especificamente. 

Essa característica é ainda mais latente nos três últimos exemplos, em que a capa

mostra o ator norte-americano Matt Dillon em sua passagem na Ilha. Lá, ele conversa com 

as atrizes Luana Piovani e Mel Lisboa, e, a partir desse acontecimento criado pela revista,

a conversa – a subjetividade transformada em notícia – ganha a portada do semanário. 

Além de se apoiar no encontro para garantir sua capa, Caras realiza mais duas

matérias a partir de uma mesma reunião de celebridades, entrevistando tanto Piovani 

quanto Lisboa na Ilha. A entrevista das duas, realizada de maneira tradicional, à base de

perguntas e respostas, tem um valor-notícia em si: ambas são famosas nacionalmente e 

suas aparições geram comentários. Essas presenças, assim, são melhor aproveitadas pela 

publicação a partir do momento em que ambas têm suas falas levadas até as páginas de 

uma maneira mais usual, talvez mais “séria”. Igualmente aos três primeiros exemplos, no 

entanto, percebemos que as duas atrizes também dispõem do espaço de Caras para

comentar seus sonhos e futuros projetos. Apesar de já surgirem na primeira matéria, que

traz Dillon, elas são novamente vistas nas demais páginas falando individualmente. E, 

mais uma vez, como se vê, a revista garante um bom espaço utilizando-se apenas de um

único pseudo-evento.
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Ao tentar instituir uma nova categoria noticiosa – a não-notícia – procuramos 

definir um fenômeno jornalístico já previsto dentro da própria Teoria da Notícia.

Primeiramente chamada de pseudo-evento por Boorstin (1992), a não-notícia está no 

antiacontecimento de Cornu (1994), no acontecimento monstro de Nora (apud CORNU), 

nos deslocamentos e aparições de Gomis (1992) e tem relação com as notícias de criação 

de Chillón e Bernal (apud FONTCUBERTA, 1993) e ainda com o fait divers em Barthes 

(1999), para citar alguns exemplos. A não-notícia, conceito proposto por este trabalho,

forma-se a partir da produção noticiosa baseada em acontecimentos criados. Ela, porém, 

vai mais além do pseudo-evento, que prevê a criação de fatos voltados para alimentar a 

mídia. A não-notícia é um produto que a própria mídia cria para se alimentar, falar de si 

mesma e produzir outras não-notícias. A não-notícia é, assim, uma categoria da própria 

mídia.

Nossa intenção maior ao procurar identificar e definir essa produção noticiosa

específica é trazer luz para um fenômeno cada vez mais comum no meio jornalístico

nacional, fenômeno esse que está diretamente ligado ao crescimento da indústria do 

infoentretenimento em todo o mundo e mesmo da espetacularização hoje imposta aos

acontecimentos, sejam eles espontâneos, sejam eles não espontâneos.

A não-notícia é, pode-se dizer, filha direta de uma realidade na qual o jornalismo já 

não interessa tanto apenas por sua função de informar. Hoje, ele também precisa divertir,

aguçar nossa curiosidade, nos emocionar. Como diz Gitlin (2003), para ler uma notícia, 

abrir um jornal, o leitor atual exige alguma satisfação em troca de sua atenção.
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Entendemos também que é importante observar esse produto nascido do 

fortalecimento de um conceito que vai de encontro a diversos fundamentos do jornalismo

que ainda se pauta pela objetividade (como a necessidade de acontecimentos 

espontâneos, a imprevisibilidade, etc.), jornalismo esse ainda defendido nas redações.

Enquanto a objetividade é ainda percebida como uma base para a produção de informação

dentro do campo jornalístico, a demanda por notícias e a crescente especialização dos

meios vão mostrando que o “ser objetivo” vai se tornando uma característica mais 

distante num campo permeado historicamente pela subjetividade. 

Esse produto, portanto, está inserido em meio a uma crise dialética no paradigma

do jornalismo atual, que questiona se nossas notícias estão sendo produtos de uma pós-

realidade (MOTTA, 2003; BOORSTIN, 1992) na qual estaríamos simulando viver nossa 

própria vida (GABLER, 1999). No mundo do infoentretenimento, simular a notícia, no 

caso, seria apenas mais uma ferramenta para a obtenção da satisfação. Para Simmel (apud

GITLIN), vivemos numa sociedade da informação, mas também numa sociedade de 

sentimento e sensação. É nesse meio homogêneo, industrializado, capitalista e pós-

moderno que vemos a gênese dos acontecimentos midiáticos criados, componentes de um

tempo em que a própria realidade passou a ser questionada. 

Williams (apud GITLIN) percebe essa verdadeira torrente de simulação que 

caracteriza nosso viver em sociedade atualmente:

Até que nossos olhos se cansem, milhões de pessoas assistem às sombras 
das sombras e encontram nelas substância; assistem a cenas, situações, 
ações, trocas, crises. A porção da vida, antigo projeto da dramaturgia 
naturalista, é hoje um ritmo voluntário, habitual, interno; o fluxo de
ação e atuação, de representação e apresentação, elevou-se a uma nova
convenção, a de uma necessidade básica. (...) O que, temos que 
perguntar, há em nós e em nossos contemporâneos que nos atrai
repetidamente a essas centenas e milhares de ações simuladas? 
(2003:37/38)

Criar verdades, em tempos de infotainment, transformou-se numa espécie de 

compromisso social dos media. Nessa “plenitude icônica”, como determinou McLuhan, 

exigimos que nossas satisfações sejam saciadas através de imagens e realidades, ainda que

estas sejam apenas quase reais. “Esperamos que amplifiquem a vida, que a intensifiquem e 
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concentrem, ao serem melhores que o real, mais vívidas, mais firmes, mais qualquer 

coisa” (GITLIN, 2003).

Essa característica dos media já havia sido apontada por Eco (1984), quando 

enumerou as “peças de acusação” que são geralmente associadas à mídia:

Os mass media tendem a provocar emoções intensas e não imediatas: em 
outros termos, ao invés de simbolizarem uma emoção, de representá-la, 
provocam-na; ao invés de a sugerirem, entregam-na já confeccionada
(1984:40).

Baseados nessas afirmações, cabe a pergunta: os mass media, campo autônomo que 

produz os próprios temas, são um reflexo de nossa necessidade de diversão? Preferimos

hoje ser entretidos a ser informados? Apesar de concordarem que os meios de

comunicação não sejam responsáveis por si só pela “invasão” midiática na vida diária, os

defensores da atual barragem das mídias, diz Gitlin, costumam concordar que ela chega a 

ser uma distração do fardo da vida industrializada. Vale lembrar que ela é mesmo 

celebrada, a partir de sua capacidade de distrair, como um remédio valioso e necessário. 

Evocando Simmel e sua idéia da sociedade do cálculo, na qual as relações são

determinadas a partir da lógica do dinheiro, o autor sugere que a diversão – ou, hoje, o

infoentretenimento - é um meio que utilizamos para fugir temporariamente da disciplina

racional em que se baseia nossa vida prática. As idéias de Simmel foram lançadas há mais

de um século, justamente no início da comunicação como um produto para as massas.

Hoje, tornam-se simultaneamente mais presentes, complexas e urgentes de serem 

analisadas.

É dentro desse contexto midiático já extensamente analisado por teóricos de áreas 

diversas que a produção da não-notícia se apóia. Esse contexto, é importante frisar, é

permeado, além da lógica da diversão, pela lógica da publicidade. É ela quem determina

boa parte do que é a não-notícia em nosso objeto de estudo, a Caras, como tivemos

oportunidade de perceber em diversas das categorias analisadas.
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Mas, se Caras, uma revista que a cada dia exerce mais espontaneamente em suas

páginas a prática da publirreportagem, é um exemplo mais óbvio desse mecanismo

utilizado no jornalismo nacional contemporâneo, devemos atentar para outros veículos 

voltados para o jornalismo cânone (os jornais diários, por exemplo). Estariam eles também

se utilizando do mesmo mecanismo? Como esse processo é realizado? E qual o resultado

dessa união entre o jornalismo dito “sério” e a inserção da publicidade e da necessidade

da diversão? São perguntas que, respondidas, podem nos ajudar a entender como vem se 

formatando o conceito da notícia neste início de século. 

O que podemos adiantar, a partir de nosso estudo de Caras, é que, repleta de 

vantagens já descritas (alto poder de comentário e, portanto, de inserção, mais

assimilável, mais fácil de ser repetida, etc.), a não-notícia pode ser um mecanismo

sedutor para aqueles que precisam de notícias novas a cada momento, têm de alimentar o

gosto específico de seus leitores/consumidores e segurar audiência e patrocinadores para 

manter suas estruturas de produção. 

Iniciar o estudo mais amplo da categorização desse fenômeno sugerida por esse 

trabalho pode nos levar a perceber, no caso, se é possível identificar a notícia criada,

publicizada, construída pelo próprio meio, não só no ambiente das revistas que trazem os 

famosos, mas como ela se dá num âmbito mais amplo. 

Cabe também questionar, tomando para isso especificamente o exemplo de Caras,

até que ponto o jornalismo foi tomado pelo discurso da publicidade. A produção de Caras 

é, atualmente, quase totalmente baseada em parcerias com anunciantes: os ambientes

construídos pela revista são patrocinados, as celebridades posam ao lado de sabonetes,

carros e celulares, os executivos dessas mesmas empresas são mote de matérias e 

compartilham o “ser olimpiano” surgindo nas páginas da revista acompanhados de 

famosos da TV.

Apesar de não nos propormos a tratar desse assunto específico neste trabalho, nos 

perguntamos como, dentro da lógica do infoentretenimento, vem se realizando a 

confluência entre o jornalismo e o campo da publicidade. Se entendermos a não-notícia 
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também como um dos frutos dessa relação cada vez mais homogênea, conseguiremos 

perceber a amplitude e a força que essa realidade possui sobre o campo noticioso em si.

Para vender suas sensações e garantir sua produção contínua de glamour, Caras 

passou a realizar parcerias com diversas empresas, que terminam elas próprias sendo a 

própria matéria que ajudaram a patrocinar. Esse fenômeno não é certamente uma 

exclusividade de Caras, mas é nela que nos apoiamos para essa afirmação a partir de nosso

estudo de suas edições.

Assim, unindo publicidade e celebridades, Caras e seus pares formatam uma nova

notícia dentro do campo jornalístico, um produto que merece ser estudado com mais

profundidade graças ao seu poder de modificar o discurso cânone do jornalismo e ainda 

por nos colocar à frente de uma realidade em que o capitalismo passa a determinar de 

forma cada vez mais marcada a produção noticiosa. Se antes os informes publicitários

surgiam identificados nas páginas, dando assim ao leitor a possibilidade de separar o que 

ele entende como notícia e como venda de um produto, hoje, no semanário de 

celebridades Caras, essa percepção é quase impossível, dada a enorme aparição de 

estratégias de marketing inseridas nas notícias criadas. 

Unindo promoções de toalhas e celulares a celebridades que posam em ambientes

bancados pelo próprio semanário, Caras insere no jornalismo uma categoria noticiosa que 

nos lança diversas luzes – e perguntas – sobre o entendimento do que é notícia numa 

sociedade diariamente apresentada ao espetáculo, ao maravilhoso, ao novo, às “últimas”.

A não-notícia criada com as celebridades, esses pseudo-eventos humanos, como 

classificou Boorstin, além dos produtos vendidos por Caras, é portadora de uma espécie de 

umbral de fetiches. O faqueiro do Castelo de Caras, comercializado pelo Shopping Caras,

ganha, graças à construção de felicidade da revista, uma aura mágica, mítica. É, como 

disse Marx (1974), uma mercadoria de caráter místico, repleta de sutilezas metafísicas.

Simultaneamente, a vida, os amores e os projetos dos olimpianos nos são oferecidos como

uma vivência limpa, sem ruídos, sempre permeada, apesar dos contratempos (sempre
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superados), de bem-estar. É uma vida que desperta a curiosidade de quem a lê, uma vida 

desejada socialmente.

Os divertimentos encorajam as pessoas a sentir de forma intensificada, a 
regozijar-se com sentimentos familiares, mas também a experimentar
alguns novos, para sentir-se, sem riscos, uma outra pessoa (GITLIN,
2001:62).

Segundo Morin, os olimpianos, em sua intensidade de vida afetiva, sua liberdade de 

movimento, suas paixões e seus lazeres, são como os grandes modelos projetivos e 

identificativos da felicidade moderna (1977:130). Caras transforma essa vida projetada em 

perfeita, embalando-a, ao lado das mercadorias que expõe, como outro produto a ser

cobiçado. A não-notícia mostra a vida-fetiche que os famosos levam em suas temporadas 

no Castelo. 

Assim, Caras vai realizando seu discurso mítico e publicitário alimentando seus 

próprios eventos, sugerindo ambigüidades e promovendo a estética da felicidade em seus 

ambientes criados, enquanto o código de ética jornalística ainda propõe, no parágrafo 1.º

(Do direito à informação), artigo 3.º: “A informação divulgada pelos meios de 

comunicação pública pautar-se-á pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o 

interesse social e coletivo”. Entendendo a revista como um sintoma não só jornalístico,

mas também social do País (e mesmo do mundo), sugerimos que é chegado o momento de 

uma revisão nos conceitos objetivos de nosso fazer jornalístico.
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