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R E S U M O 

Em 25 de julho de 1966, uma bomba explodiu no Aeroporto dos 

Guararapes, em Recife. Os jornais pernambucanos em circulação naquela 

época – Jornal do Commercio e Diário de Pernambuco – cobriram o evento 

com perplexidade e raiva teoricamente incomuns na construção da notícia. 

A passagem ficaria conhecida como “O Atentado da bomba do Aeroporto”. 

Quase dois anos e meio depois, em dezembro de 1968, dois jovens 

engenheiros foram apresentados pela polícia como responsáveis pelo 

planejamento e execução daquele atentado. Os jornais consolidaram a 

versão policial como uma verdade – erguida sobre uma sociedade já 

violentada pelo regime militar –, que edificou um perfil público perturbador 

para os dois acusados. 

Este trabalho propõe a leitura dos conceitos de verdade, 

acontecimento e fato a partir do caso apresentado acima. A imprensa 

escrita, corpo observado nesta pesquisa, tem a capacidade de articular 

realidades sociais, edificando, portanto, verdades e o que deve ou não se 

tornar fato. Entre o acontecimento e a reprodução da informação – a 

elaboração da notícia –, existe a construção de novas realidades e, 

portanto, de novas verdades sobre um fato.  

A pergunta que norteia o problema científico instituído por essas 

observações é a seguinte: De que maneira o discurso midiático é capaz de 

edificar interpretações de uma realidade a ponto de mudar a noção de 

verdade sobre um fato? Para respondê-la, dividimos este trabalho em três 

capítulos. 

Em um primeiro estágio, discutimos o tema da construção da 

verdade, do fato e do acontecimento. No segundo capítulo, debatemos o 

atentado ancorado em uma memória construída socialmente. Na terceira, 

e última, parte, o tempo é o conceito utilizado para observar as mutações e 

permanências do atentado, sua duração. Por fim, nas considerações finais, 

observamos as categorias de vida de um atentado ecoado por um ambiente 

midiático, uma bomba noológica.    

 

Palavras-chave: construção social da realidade; verdade; fato; ditadura 

militar brasileira; memória e tempo. 
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A B S T R A C T 
 

On July, 25 1966, a bomb exploded in the Guararapes airport, in 

Recife. The local journals on that time (Jornal do Commercio e Diário de 

Pernambuco) reported the event with perplexity and anger, theoretically 

unusual in the newsmaking. This event has become known as “The airport 

bomb attack”. Almost two years and a half after, in December, 1968, two 

young engineers were apresented to the Police as the responsible for the 

planning and execution of that attack. The newspapers keept the policial 

version as truth (rised over an  society already hurted by a militar 

regiment) wich made up a disturbing public profile of the two defendant. 

This work intend to discuss the concepts of truth, happening and fact in 

the presented case. The press, body of this research, as a public opinion 

builder, has the capacity of articulate social realities, solidifing, therefore, 

truths and what can or cannot become fact. Between the happening and the 

reproduction of the information – the newsmaking – exist a new made up 

realities and, therefore, new truths about the fact.  

The main question on this scientific problem is: How the midiatic 

discourse is able to build interpretations of an reality in such way that 

changes the notion of truth about a fact? In order to answer that, this work 

was divided in three chapters. 

In the initial stage, the truth, fact and happening build-up is discussed. 

In the second chapter, the attack will be debated based on the social 

constructed memory. In the third and last part, the time is a concept used 

for observer the mutations and endurance of the attack, your duration. In 

the end, in the final considerations, is presented how the categories of life 

of an attack echoed in a midiatic environment, a noologic bomb. 

 

Keywords: social construction of reality, truth, fact, brazilian militar 

regiment, memory. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

1964  

O Brasil viveria o primeiro dos mais de vinte anos de repressão militar. 

Chamada de “revolução” pelos livros de história – devidamente autorizados 

pelo regime –, até meados da década de 1980, a ditadura dos militares no 

Brasil, na segunda metade do século XX, parece ser uma fonte interminável 

para pesquisas nas mais diversas áreas das ciências humanas: além da 

História, a Sociologia, a Geografia, a Antropologia e a Comunicação 

procuram, garimpam objetos que revelem mais do que um pedaço superado 

do passado: uma peça nova sobre o mundo onde vivemos; as cores e vozes 

que percebemos diariamente nos costumes, na vida pública, no regime 

democrático – ainda que com ressalvas – de governo.  

Esses objetos não são, necessariamente, os antigos documentos 

oficiais, escondidos ou destruídos no intuito de apagar do futuro uma versão 

possível sobre o presente. O regime militar – não somente o brasileiro, mas 

também aqueles que verificamos em países como o Chile, a Argentina, 

Panamá e El Salvador, por exemplo – é o ponto de partida para as leituras 

daquilo que entendemos por democracia, mesmo que tardia, em nossos 

dias. O primeiro ano de governo dos militares, que se segue ao Golpe de 1º 

de abril de 1964, é a marca do fechamento de uma sociedade à 

multiplicidade de leituras sobre tudo aquilo que somos capazes de perceber. 

Uma elite conservadora que se concebia no dever de evitar um modelo de 

funcionamento diferenciado para o Brasil.  

Não trataremos, aqui, de um país que poderia ter sido, mas daquele 

que barrou os esforços de uma democracia também jovem que projetava 

para o Estado a efetivação de uma reforma agrária, revisão dos regimes de 

trabalho, aplicação de projetos de desenvolvimento dos movimentos sociais, 

enfim, a reorganização política de uma sociedade. Produto muito maior do 

que os planos de governo, o Brasil vivia a efervescência da consistência 

política de sua democracia, recuperando-se do regime quase pessoal de 

Getúlio Vargas no final da década de 1930, e da grave crise provocada por 

seu suicídio, já em seu último governo – desta vez, democrático –, em 

agosto de 1954.  
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Não diremos que o período que se estende de 1955 a 1963 

representava o tão esperado tempo de progresso, em seu sentido mais 

positivista, mas o de construção de uma estabilidade distante de ser a da 

riqueza dos então destacados países de Primeiro Mundo. Era a consolidação 

de um modelo de nacionalidade. O Brasil se transformava em um país de 

várias coisas: samba, carnaval, feijoada, nação industrial, petróleo. 

Construiria, ainda, um símbolo capaz de representar todos os brasileiros, 

tanto cívica quanto culturalmente: “Brasil, o país do futebol campeão do 

mundo”. Um país que se ouvia nas ondas de rádio e sonhava acordado com 

as imagens de TV, espectros de modernidade, ferramenta de consistência 

da nacionalidade. Mais que a pessoalidade do governo de JK, as “forças 

ocultas” contra Jânio Quadros, e o namoro socialista entre João Goulart e o 

pólo vermelho do globo, o último dia de março de 1964 fechava as portas 

de um Brasil oficial para a voz de um Brasil real, produto das articulações 

edificadas pelos múltiplos ambientes de construção de sentido de uma 

sociedade que engatinhava.  

Os militares chegariam ao poder como expressão da força de uma elite 

conservadora – herdeira dos latifúndios, da tradição em exportação de 

produtos agrícolas, e dos caudilhos, coronéis que confundiam o poder da 

posse das terras com o comando político das sociedades. O Brasil deveria 

“preservar suas tradições”, aprofundar as marcas da colônia e da mal-

sucedida experiência do Império em construir a nação brasileira. A 

República nascera sob a espada dos militares e esses deveriam ser 

acionados para “reconduzir” o Estado, ainda que sem a nação, para o 

caminho do “progresso” dos governos pessoais, das políticas encomendadas 

pelos grandes fazendeiros, usineiros e dos interesses do capital 

internacional das indústrias, leves e pesadas, oriundas dos países de 

orientação capitalista, representados pela “supernação” Estados Unidos. A 

população seria acordada no primeiro dia de abril de 1964 – conhecido, no 

folclore brasileiro, como dia da mentira – pelos ecos de uma farsa de 

revolução, devidamente abandonada pelos livros da história oficial; 

transformada em golpe militar pela lucidez das cicatrizes do tempo 

presente. Um modelo de nacionalidade seria implantado como forte, 

legitimador, construtor das fronteiras de sentidos, de símbolos da nação, 

expressas, alguns anos mais tarde, no slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o!”.  
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A população, entretanto, não assistiria à construção nem aceitaria o 

projeto de um Brasil novo, pautado pelo governo dos militares – que 

afirmavam reorientar o país para o caminho de uma “democracia mais 

segura” –, como produto de uma linha de montagem, resultado inerte do 

processo produtivo. Organizar-se-ia a partir dos múltiplos princípios de 

nacionalidade das comunidades forjadas no fundamento da democracia: a 

educação, com a organização de um movimento estudantil forte; a religião, 

com a mobilização de uma juventude cristã resistente ao regime ditador, 

profundamente influenciada pelos teólogos da libertação, como, por 

exemplo, Dom Hélder Câmara; a indústria, com a construção de um 

movimento operário politizado; a política e a resistência das vozes 

socialistas, ainda que exiladas, como no caso do então governador deposto 

de Pernambuco, Miguel Arraes; a família, enquanto abrigo de uma 

identidade de resistência; a sexualidade, a partir dos movimentos feminista 

e gay; as etnias, com a construção da pauta dos povos indígenas e a 

mobilização do movimento negro; as artes, na Música Popular Brasileira de 

protesto, na pintura e na literatura; ou, até mesmo, alguns poucos setores 

das forças armadas que migrariam para um movimento de resistência que 

se configurava sem um líder ao centro, mas voltados, todos, para, além da 

restauração, a reconstrução da democracia.  

Ricardo Zarattini e Edinaldo Miranda eram dois desses sujeitos 

envolvidos nos muitos grupos que pensavam esse projeto para no país. 

Estudantes de engenharia, em São Paulo e Recife, respectivamente, 

articularam-se no movimento estudantil, no qual mantiveram contato com 

as teses da esquerda clandestina brasileira. Zarattini já havia se envolvido 

com a questão do petróleo nacional, na famosa campanha do “O petróleo é 

nosso”, que culminou com a criação, em 1953, da Petrobrás. Mais novo, 

Edinaldo procurava entender o funcionamento da história do país, a partir 

do Golpe, sob a ótica da literatura marxista internacionalista. A edificação 

de um lugar de voz seria o objetivo primeiro dos sujeitos sufocados pelo 

Golpe.  

1966 

 A consolidação dos movimentos se daria na transformação das teses 

democráticas, cristãs ou marxistas, em prática revolucionária. Assim, a 
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construção do movimento, então chamado pelo Estado de subversivo, 

passaria pela elaboração de projetos diversos e suas muitas etapas. A 

resistência, como afirmávamos acima, mesmo convergindo para o princípio 

de democracia, partia de focos, de organizações, de grupos e associações 

com teses específicas, modelos e ações definidas ou em constante processo 

de discussão. A Ação Popular, grupo que aglutinava tanto cristãos quanto 

marxistas, guerrilheiros e teóricos, encarnava um desses movimentos em 

busca da voz democrática em um Estado erguido sobre o silenciamento de 

todos. 

“No ambiente revolucionário pós-golpe, a AP caiu sob influências 
contrastantes. Ao tempo em que radicalizava a atuação no 
movimento de massas, especialmente o estudantil, a direção da AP 
constata a precariedade do seu embasamento teórico e se sente 
atraída pela opção da luta armada. A perspectiva socialista 
permeabiliza a AP à aceitação das teses da POLOP1. A atração pela 
luta armada cria receptividade ao foquismo cubano2” (GORENDER, 
2003, p.122). 

As grandes discussões em torno das teses que regeriam a postura da 

AP representavam longos debates, expressavam a necessidade da imediata 

consistência teórica do movimento sem a qual o mesmo se esfacelaria ou, 

na pior das hipóteses, teria suas lideranças capturadas pelos órgãos 

repressores. Figuras como Herbert José de Souza (Betinho) e Jair Ferreira 

de Sá procuraram antigos líderes políticos, exilados em países 

circunvizinhos, em busca de orientações sobre as ações do movimento. Ao 

mesmo tempo, “... Paulo Wright e Alípio de Freitas (ex-padre católico), 

asilados na Embaixada do México, conseguem sair do Brasil e chegar a 

Cuba, onde fazem treinamento guerrilheiro” (GORENDER, 2003, p.122). Lá, 

entenderiam o processo revolucionário como responsabilidade do 

movimento, sem que, necessariamente, a população precisasse estar 

envolvida nas discussões e projetos de construção democrática. 

Conceberiam a prática revolucionária como grande sujeito das 

transformações históricas pelas quais o país precisava passar. Os homens 

                                                 
1 Em MIRANDA & TIBÚRCIO (1999, p.508) encontraremos que “A Organização Revolucionária Marxista – 
Política Operária (ORM-Polop) surgiu da fusão entre setores da Juventude do Partido Socialista (seção 
Guanabara) com grupos de intelectuais organizados em torno das teorias de Rosa Luxemburgo, em São 
Paulo, e um grupo da Juventude Trabalhista (seção Minas Gerais). (...) Em meados de 1967, no seu IV 
Congresso, a organização se dividiu: um grupo unindo-se à Dissidência Leninista do PCB (Rio Grande do 
Sul), formou o Partido Operário Comunista, e dois outros, defendendo a posição da luta armada 
imediata, se ligaram a setores saídos do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), dando origem à 
VPR e ao Colina”. 
2 Modelo revolucionário baseado nas forças armadas. Além de funcionar livre da liderança de um partido 
marxista, desprezando o apoio da população, é caracterizado a partir de uma concepção puramente 
militar de revolução.  
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comuns, sujeitos apagados da oficialidade da História do Brasil, não seriam 

o ponto de partida do esforço revolucionário, mas o objeto, o produto. A AP 

construiria suas teses sobre a base do maoísmo, da luta armada, da 

revolução em duas etapas e da integração na produção, fundindo-se com 

PC do B em 1973. Antes disso, entretanto, o 

“Membro da comissão militar e dirigente nacional da AP, Alípio de 
Freitas encontrava-se no Recife em meados de 1966, quando se 
anunciou a visita do General Costa e Silva em campanha farsesca 
de candidato presidencial pelo partido governista Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA). Por conta própria, Alípio decidiu 
promover uma aplicação realista dos ensinamentos sobre a técnica 
de atentados” (GORENDER, 2003, pp.122-123). 

Aquele que seria o presidente do Brasil visitava algumas cidades do 

Nordeste para consolidar sua liderança junto aos grandes proprietários de 

terra e chefes políticos aliados ao regime: uma espécie de campanha 

eleitoral que funcionava muito bem para os jornais da época, que somente 

circulariam de acordo com um modelo de publicidade dos fatos aprovado 

pelos militares. O avião que transportava o “candidato” deveria chegar a 

Recife logo pela manhã do dia 25 de julho de 1966, vindo de João Pessoa. O 

evento causou grande expectativa nas lideranças político-partidárias locais, 

além de mobilizar os grupos representantes da elite pernambucana. 

Estavam todos no Aeroporto, com exceção do então governador Paulo 

Guerra e alguns membros da cúpula política local.  

Minutos antes, porém, da chegada prevista do general, o sistema de 

alto-falantes anuncia que houve uma pane na aeronave ainda na capital 

paraibana e que a comitiva viria a Recife de carro. Grande parte das 

pessoas que esperavam a chegada de Costa e Silva deixou o Aeroporto. 

Poucos minutos depois, o guarda civil em serviço, ex-jogador e campeão 

pernambucano de futebol, Sebastião Tomaz de Aquino, conhecido como 

Paraíba, carrega uma maleta esquecida no saguão principal. De repente, 

essa valise explode, deixando dois mortos – o militar reformado Nelson 

Gomes Fernandes e o jornalista Édson Régis de Carvalho – e quatorze 

feridos. Nos últimos quarenta anos, essa passagem ficaria conhecida como 

“O Atentado da Bomba do Aeroporto”. 

Ainda naquele 25 de julho, outras duas bombas explodiram no Recife, 

provocando apenas danos materiais. No dia seguinte, os jornais 

estampariam em suas manchetes textos e fotografias sobre o atentado: um 
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material muito mais que informativo sobre o evento do dia anterior, como 

observamos nas figuras 0.1, 0.2 e 0.3, capas do Diário de Pernambuco e do 

Jornal do Commercio, respectivamente, de 26 e 27 de julho de 1966. 

 

As autoridades militares prenderam alguns suspeitos imediatamente, 

mas sem grandes resultados no que diz respeito à identificação dos 

responsáveis pelo atentado, o que abalava a imagem de eficiência do 

regime. Afinal, duas figuras respeitadas pela sociedade local tinham morrido 

no atentado.  

 

Figura 0.2 – Capa do Diário de Pernambuco, 26 de julho de 1966 



 19 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

 

 

 

 

O ambiente tenso do regime ditador, além do foco dado pela cobertura 

jornalística do atentado, exigia das “autoridades” militares a identificação 

imediata dos responsáveis pelo fato. Independentemente das etapas e dos 

caminhos percorridos pela investigação, os homens que plantaram a bomba 

no aeroporto deveriam ser encontrados e, além de condenados pela justiça, 

precisavam ser reconhecidos publicamente como terroristas, perigosos, 

péssimos exemplos do fracasso do nacionalismo pré-golpe. O editorial 

Figura 0.3 – Capa do Diário de Pernambuco, 27 de julho de 1966 

Figura 0.4 – Capa do Jornal do Commercio, 26 de julho de 1966 
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(figura 0.4), que não é 

apresentado como tal, do 

Diário de Pernambuco, do dia 

26 de julho de 1966, 

intitulado de “Mão forte para 

esmagar a anarquia”, 

publicava as seguintes 

palavras: 

“O que, porém, deve ficar bem claro 
desde já, é que o governo 
revolucionário tem o dever 
imperioso de aceitar o desafio da 
anti-revolução – parta de onde 
partir, abandonando esta linha de 
tolerância, de panos mornos, que, 
em derradeira análise, soam 
fraqueza e omissão”. 
 
 

A polícia interrogou, sem 

muito sucesso, mais de cem 

pessoas. Naqueles primeiros 

meses, nenhum suspeito foi 

identificado. Um retrato 

falado foi construído, mas o 

mesmo parecia identificar, 

por um lado, metade da 

população do Estado e, por 

um outro lado, ninguém. Uma 

imagem de um rosto comum, 

de um homem comum que 

poderia ser, como saberíamos 

mais tarde, qualquer pessoa. 

A polícia iniciou uma 

campanha pública nos jornais 

locais, solicitando para 

interrogatório qualquer 

pessoa que tivesse 

informações acerca do 
Figura 0.5 – Diário de Pernambuco, 26 de 

julho de 1966 



Figura 0Figura 0.6 –  Diário de Pernambuco, 26
julho de 1966
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atentado. O es

ser em vão. O trabalho do 

delegado Moacyr Sales, 

conhecido como “O Corvo”, 

responsável pelo caso, 

passaria a ser 

freqüentemente questionado. 

Nenhuma organização de 

esquerda assumiu o 

atentado. Várias teses, tanto 

pelos veículos de 

comunicação

movimentos sociais 

clandestinos, foram 

construídas para a autoria do 

atentado.

“Alípio de Freitas, que mantinha em 
Salvador um centro de treinamento 
com explosivos, recrutou no Recife 
alguns estudantes ligados à AP que, 
juntos com outros mil
trazidos da Bahia, são hoje 
apontados como verdadeiros 
autores dos três atentados de 25 
de julho”
de julho de 1995, Política/Especial, 
p.6). 

 

As várias teses 

construídas naquele ano 

identificavam, inclusive, o 

atentado com

da direita conservadora para 

justificar o enrijecimento do 

regime, abrindo espaço, por 

exemplo, para o Ato 

Institucional número 5 (o AI

5), somente instituído em 
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forço parecia 

ser em vão. O trabalho do 

delegado Moacyr Sales, 

conhecido como “O Corvo”, 

responsável pelo caso, 

passaria a ser 

freqüentemente questionado. 

Nenhuma organização de 

esquerda assumiu o 

atentado. Várias teses, tanto 

pelos veículos de 

quanto pelos 

movimentos sociais 

clandestinos, foram 

construídas para a autoria do 

“Alípio de Freitas, que mantinha em 
Salvador um centro de treinamento 
com explosivos, recrutou no Recife 
alguns estudantes ligados à AP que, 

itantes 
trazidos da Bahia, são hoje 
apontados como verdadeiros 
autores dos três atentados de 25 

(Jornal do Commercio, 23 
de julho de 1995, Política/Especial, 

As várias teses 

construídas naquele ano 

identificavam, inclusive, o 

o uma manobra 

da direita conservadora para 

justificar o enrijecimento do 

regime, abrindo espaço, por 

exemplo, para o Ato 

Institucional número 5 (o AI-

5), somente instituído em 
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dezembro de 1968, quando os direitos civis são cassados em nome da força 

do regime. Ricardo Zarattini não estava em Recife na data do atentado. 

Envolvia-se com a educação de camponeses e planejava levar o trabalho 

para o Nordeste, onde poderia, pouco a pouco, reconstruir um grupo 

camponês mobilizado, como as antigas ligas. Edinaldo Miranda, por sua vez, 

dormia quando foi assustado pela senhora que lhe prestava serviços 

domésticos, com a notícia divulgada pelas rádios locais: anunciavam a 

explosão no Aeroporto. Imediatamente, creditou o atentado à direita 

conversadora, mas, se isso fosse verdade, não compreendia o porquê dos 

dois mortos. Algo teria dado errado. Caso fosse uma organização da 

esquerda clandestina, entendia o ato como um grave equívoco do processo 

revolucionário (LIMA, No prelo). A história dos dois sujeitos confundir-se-ia 

ainda mais com o atentado da bomba do Aeroporto dos Guararapes. Apesar 

da “caça aos terroristas”, como observamos na matéria do Jornal do 

Commercio de 26 de julho de 1966 (figura 1.4) – cuja manchete era 

“POLÍCIA TEM RELAÇÃO DE 14 SUSPEITOS” – entre 1966 e 1967 ninguém 

seria identificado como responsável pela detonação da bomba. Tanto o 

Diário de Pernambuco quanto o Jornal do Commercio freqüentemente 

vincularam imagens daqueles tidos como “suspeitos”, como observamos na 

figura 0.6. 

 

1968 

O ano de 1968 é, 

certamente, emblemático 

para o regime militar. 

Afinal, o governo 

construíra uma suposta 

estabilidade simbólica, 

trabalhava fortemente nas 

obras populistas, investia 

em um modelo de cultura 

brasileira responsável por 

reproduzir uma imagem 

Figura 0.7 – Diário de Pernambuco, 26 de julho de 1966 
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pacífica do país. Mesmo funcionando sob a orientação de militares 

americanos, peritos em torturas das mais diversas naturezas, o Estado 

procurava construir uma nova unidade nacional baseado na apropriação de 

símbolos culturais do país: o samba, o carnaval e, fundamentalmente, o 

futebol. Além disso, trazia à tona, com mais fôlego ainda, “heróis” do 

passado imperial da história brasileira. Era necessário que a população 

assinasse um contrato de correspondência simbólica com o governo dos 

militares, sem o qual seria impossível sobreviver enquanto brasileiro. 

No dia 11 de dezembro daquele ano, o delegado Moacyr Sales 

procurava vestígios de organizações comunistas no apartamento 603 do 

Edifício Jamaica, em Boa Viagem (Recife), onde residia Edinaldo Miranda e 

um amigo, Hamilton Suárez. Edinaldo tinha, por algum tempo, trabalhado 

como engenheiro fora de Pernambuco (1967), o que não o impedia de 

manter contatos com o movimento pelo Sertão nordestino e sempre que 

vinha a Recife. Ricardo Zarattini, por sua vez, trabalhara, com outros 

membros da resistência revolucionária, na Zona da Mata do Estado, 

mobilizando politicamente os camponeses daquela região. Conhecia sujeitos 

interessados nas questões políticas da nação. Um deles, cujo apelido era 

Biu, chegou, inclusive, a homenagear Ricardo, batizando seu primeiro filho 

com o mesmo nome do “professor”. Naquela tarde de 11 de dezembro, 

antes de organizar sua mudança para outro imóvel, Ricardo Zarattini 

descansava no apartamento de Edinaldo, que lia uma entrevista com Luís 

Carlos Prestes, quando a polícia bateu à porta. Foram presos como 

portadores de material subversivo e suspeitos de organizarem incêndios em 

canaviais pela Zona da Mata, além de trabalharem na instrução comunista 

de camponeses. Foram imediatamente encaminhados ao DOPS local, onde 

foram submetidos à já comum sessão de torturas. Naquelas condições, 

“... o delegado Moacyr Sales, fascista e desequilibrado, elaborou 
uma teoria. Se Zarattini e Edinaldo eram engenheiros, deviam 
entender tudo de explosivos, atuavam no Nordeste, logo eram os 
responsáveis pelo atentado ao aeroporto dos Guararapes” (DEL 
ROIO, 2006, p.75). 

No dia seguinte, os jornais publicariam (figura 0.7) a notícia tão 

esperada por mais de dois anos: a polícia, finalmente, havia encontrado 

suspeitos do atentado a bomba no aeroporto: dois engenheiros envolvidos 

com o movimento revolucionário. Um deles, Edinaldo Miranda, seria o 
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principal suspeito, pois era supostamente “parecidíssimo” com o retrato 

falado construído nos dias que se seguiram ao atentado. O Jornal do 

Commercio, de 12 de dezembro de 1968 – cuja manchete era “DOPS 

prende suspeitos do terrorismo no aeroporto” –, noticiava a prisão dos dois 

engenheiros da seguinte maneira: 

“Os engenheiros Zarattini Filho e Edinaldo Miranda de Oliveira 
foram presos ontem pelos agentes do DOPS, acusados de haverem 
tramado o atentado ocorrido a 25 de julho de 1966 no Aeroporto 
dos Guararapes, ambos negando, entretanto, terem participado da 
explosão da bomba que matou duas pessoas e deixou três 
gravemente feridas, ou pertencerem ao Partido Comunista 
Brasileiro Revolucionário”. 

 
 
 
 
 

O Diário de Pernambuco, também do dia 12 de dezembro de 1968, por 

sua vez, tinha como uma de suas manchetes a seguinte frase: “Prendendo 

dupla que ensinava guerrilha a camponeses, DOPS acredita haver 

desvendado atentado do Aeroporto”. Logo em seguida, afirmava: “Edinaldo 

Miranda é tido por quem o avistou como parecidíssimo com o retrato feito 

por técnicos, dias após o atentado dos Guararapes, à base de testemunhas 

que teriam visto o principal suspeito do hediondo crime”. O jornal se refere 
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àquele mesmo retrato do qual falávamos acima, uma imagem de qualquer 

um e, ao mesmo tempo, de ninguém. 

 
 
 
 

No dia 13 de dezembro de 1968, foi instituído o AI-5 – conhecido como 

a linha dura do regime militar. Os direitos civis poderiam ser cassados de 

acordo com a suposta necessidade dos órgãos repressores. Anos mais 

tarde, Edinaldo e Ricardo brincariam com isso, afirmando que foram eles os 

únicos beneficiados por tal ato institucional. Diziam isso por acreditarem 

que os oficiais teriam mais tempo para interrogá-los e, por isso, poderiam 

fazer o batalhão de perguntas sem muita pressa. Para os jovens 

engenheiros, o ano terminaria com as torturas e o desespero do fato 

construído pelos militares, refletido na mídia local. Para a sociedade, 

finalmente haviam sido encontrados os responsáveis pelo maior atentado 

terrorista do país. 

Edinaldo e Ricardo, no início de 1969, seriam condenados por 

“fundação de partido ilegal” e “agitação no meio rural”: um ano de prisão. 

Figura 0.9 – Diário de Pernambuco, 12 de dezembro de 1968 



 26 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

Era o tempo suficiente para que a relação entre os dois suspeitos e a 

explosão da bomba no Guararapes fosse construída. No dia 1 de julho de 

1970, os jornais locais publicariam a seguinte manchete: “Autores do 

atentado no aeroporto serão denunciados”. Zarattini, entretanto, já estava 

no México desde setembro 

de 1969, quando foi 

“trocado”, juntamente com 

outros revolucionários, pelo 

embaixador americano, 

seqüestrado no Brasil. 

Oficialmente, Ricardo 

nunca foi, sequer, julgado 

pelo atentado.  

Edinaldo responderia o 

processo, sendo inocentado 

pelo 7º CJM em 11 de 

fevereiro de 1971, mas 

condenado pelo STM, em 

março de 1973, a dois 

anos de prisão – uma pena 

leve para alguém que, 

supostamente, era 

responsável por duas 

mortes e catorze feridos, 

além de atentar contra a 

vida daquele que seria o 

presidente do país. 

Precisaria cumprir mais um 

ano de detenção, o que 

não ocorreu. Edinaldo fugiu 

para a Argentina e, de lá, 

exilou-se no Chile, onde 

ficou até o Golpe que tirou 

Salvador Allende do poder, 

Figura 0.10 – Diário de Pernambuco, 13 de dezembro de 1968 



 27 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

em setembro de 1973. Já casado, rumou para a França. Lá, morou até a 

anistia, no final da década de 1970. 

“No Nordeste, por mais de dez anos, os jornais dos usineiros 
continuaram publicando a infâmia que Edinaldo e Ricardo tinham 
colocado a bomba no aeroporto. Zarattini sequer foi processado. 
No governo Médici, a linha dura militar condenou Edinaldo, sem 
nenhuma prova, a dois anos de prisão. No entanto, os meios de 
comunicação do sul do país continuavam apontando, 
freqüentemente, Zarattini como autor do atentado de Guararapes” 
(DEL ROIO, 2006, p.75). 

 

1995 

 

Uma “abertura lenta, gradual e segura” tinha posto um fim progressivo 

ao governo militar desde a segunda metade da década de 1970. Ernesto 

Geisel e João Batista Figueiredo foram os dois últimos presidentes militares 

da história recente do Brasil. Em 1985, o país volta a ter um presidente civil 

– José Sarney – ainda que eleito indiretamente. A Assembléia, eleita pelo 

voto popular, aprovou a nova Constituição do Brasil, que entrou em vigor 

em 1988. No ano seguinte, os brasileiros vivenciariam, novamente, a 

experiência do voto direto para o cargo mais importante da política 

nacional.  

Fernando Collor de Melo elegeu-se presidente do Brasil, vencendo Luís 

Inácio Lula da Silva no segundo turno de uma eleição absolutamente 

marcada pela paixão da democracia. No final de 1992, depois de uma série 

de denúncias de corrupção, o Congresso Nacional vota pelo “impedimento” 

do presidente, que renuncia nos últimos dias do ano. Itamar Franco, o vice, 

assume o cargo. No dia 1º de julho de 1994 passa a vigorar no país uma 

nova moeda: o Real. O ministro da Fazenda era um sociólogo benquisto 

pela comunidade intelectual: Fernando Henrique Cardoso, que venceria Lula 

no final daquele ano e tornar-se-ia o novo presidente. 

Quase 27 anos depois da prisão de Edinaldo e Ricardo, tidos como os 

responsáveis pelo “Atentado da Bomba do Aeroporto”, em 1995, o Jornal do 

Commercio (figura 0.10), o mesmo veículo de mídia impressa que os 

condenara publicamente quase três décadas antes, lançou uma nova versão 

sobre os fatos. Edinaldo e Ricardo recuperavam suas vidas ainda afogados 

na angústia de serem oficialmente e, de alguma forma, publicamente, 

conhecidos como os terroristas dos Guararapes. 
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Antes da série de reportagens sobre o tema, iniciada em 23 de julho de 

1995, ainda no dia 9 do mesmo mês e ano, a coluna de Hélio Gáspari, no 

jornal Estado de São Paulo, publicara que “O depoimento de um dirigente 

do braço militar da AP (posteriormente assassinado) atribuiu o atentado a 

Alípio de Freitas, um ex-padre que chegara à direção nacional da AP e 

treinara ratatá em Cuba”. Era a primeira vez, em mais de vinte anos, que 

os jornais publicavam o nome de alguma liderança que pudesse ter 

planejado o atentado. Gáspari continuava, ainda na mesma coluna, 

afirmando: “O crime está anistiado e prescrito, portanto seu esclarecimento 

se relaciona apenas com o conhecimento histórico. Alípio foi preso em 1969. 

Nunca falou do assunto”.  

O Jornal do Commercio, por sua vez, investigou, organizou novas 

entrevistas, identificou fatos novos e chegou à mesma conclusão (figura 

0.11): Alípio de Freitas teria recrutado um grupo de jovens revolucionários 

e planejado o atentado contra o “candidato” mais forte para chegar à 

presidência do país. A manchete da capa do JC de 23 de julho de 1995 

Figura 0.11 – Jornal do Commercio, 23 de julho de 1995 
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concluía: “Atentado a bomba no Guararapes tem nova versão 29 anos 

depois”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Durante todo esse período, os dois [Edinaldo e Ricardo] lutaram 
para provar que o atentado era obra não do PCBR, mas da Ação 
Popular (AP), organização oriunda da esquerda católica. O JC 
entrevistou os principais envolvidos no caso, ouviu ex-militantes e 
analisou dezenas de documentos. Ao jornal, não cabe julgar a 
participação de pessoas no atentado, mesmo tendo chegado a 
nomes de possíveis envolvidos. Mas, reforçada por depoimentos 
inéditos de ex-dirigentes da própria AP, a reportagem leva a uma 
conclusão: Ricardo Zarattini e Edinaldo Miranda estavam certos” 
(Jornal do Commercio, 23 de julho de 1995, Política/Especial, p.6). 

 Observamos, dessa forma, que aquilo a que se chama de verdade só 

precisa interagir com um sujeito e o objeto do conhecimento para se 

transformar em realidade. Percebemos que a verdade só precisa de um 

juízo verdadeiro, uma proposição verdadeira, tornando-se um conhecimento 

verdadeiro. O fato, portanto, é o resultado de um juízo, de uma 

consonância. Se o conhecimento é um processo, a verdade também o é. Os 

fatos históricos (passado recente ou distante), então, estarão sempre à 

guisa de uma nova interpretação. Cada sujeito, narrando, à sua maneira, 

um fato qualquer, deixa de ser uma figura passiva na composição do 

conhecimento, pois introduz neste o fator subjetivo, ligado ao seu 

condicionamento social. A realidade, assim, não é resultado de uma 

verdade estável, mas de conhecimentos sociais que mudam de acordo com 

o tempo e os valores dos grupos que lêem e reescrevem a história.  

Eis, então, a pergunta que melhor sintetiza o problema desta pesquisa: 

De que maneira, o discurso midiático é capaz de mudar a interpretação de 

uma realidade histórica a ponto de mudar também a noção de verdade 

sobre um fato? 

Figura 0.12 – Jornal 
do Commercio, 23 de 

julho de 1995 
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“... a sociologia do conhecimento deve acima de tudo ocupar-se 
com o que os homens ‘conhecem’ como ‘realidade’ em sua vida 
cotidiana, vida não-teórica ou pré-teórica. Em outras palavras, o 
‘conhecimento’ do senso comum, e não as ‘idéias’, deve ser o foco 
central da sociologia do conhecimento” (BERGER & LUCKMANN, 
1985, p.30). 

Berger e Luckmann defendem, então, que é na opinião pública que a 

realidade dos fatos é construída. Assim, não existe realidade estável, bem 

como verdade ou fato histórico. Todos são resultados de construções 

sociais. A imprensa escrita, corpo que será observado nesta pesquisa, como 

construtora de opinião pública, tem a capacidade de articular realidades 

sociais, edificando, portanto, verdades e o que deve ou não se tornar fato. 

Em outras palavras, dentro da opinião pública, o desejo do senso comum 

(“conhecimento”, para Berger e Luckmann, 1985) deve ser refletido nos 

veículos de comunicação. Entre esse “conhecimento” e a reprodução da 

informação, existe, entretanto, a construção de novas realidades e, 

portanto, de novas verdades sobre um fato. 

O caso específico a ser analisado pela pesquisa que se propõe é a 

versão midiática para o “Atentado da Bomba do Aeroporto” contra aquele 

que era o candidato a presidente, Costa e Silva, na sua passagem pelo 

Recife, durante o regime militar brasileiro, em 25 de Julho de 1966.  

A nossa análise sobre essa passagem é baseada em pesquisas do 

Jornal do Commercio que, a partir de 23 de Julho de 1995, resgataram o 

acontecimento, supondo uma nova verdade para a história deste. Pela 

história oficial, mais de dois anos depois do atentado, como afirmávamos 

acima, em 11 de Dezembro de 1968, Edinaldo Miranda e Ricardo Zarattini 

foram presos e ficaram conhecidos como “terroristas do Guararapes”. Essa 

realidade foi construída através de esforços do Estado brasileiro para 

responder a uma sociedade que ansiava pela identificação dos responsáveis 

pelo atentado. A imprensa escrita atua com um importante papel: expressar 

uma das múltiplas teses que emergiam dos sentidos construídos pela 

sociedade: a melhor maneira de reproduzir a versão que funcionaria como 

verdade por, pelo menos, 29 anos. O caso específico parece apontar a 

capacidade do discurso midiático: a partir de uma construção social da 

realidade, articular as noções públicas de verdade e fato. 

Quando Gregolin (2004, p.19) afirma que “... o discurso científico é, 

inexoravelmente, um lugar onde se entrecruzam filiações a memórias e 



 31 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

retomadas que sempre deslocam sentidos”, levanta a seguinte discussão: a 

narrativa exerce um papel sobre os sentidos dos enunciados históricos e 

toda mudança nas estruturas da sociedade implica novas formas de 

escrever e interpretar não só a história imediata, mas todo o tempo 

conhecido. Assim, não é simplesmente o estudo de causa que revela a 

“verdade” sobre os fatos. Em outras palavras, “... as coisas não preexistem 

às práticas discursivas...” (GREGOLIN, 2004, pp.19-20). Ou seja, não são 

somente os fatos que devem ser problematizados, mas os documentos (a 

literatura, a imprensa escrita, as cartas...). Assim, o conceito de 

objetividade em ciências sociais não existe sem que seja relacionado à 

forma como se escreve ou se lê a sociedade: “Um mesmo fato histórico 

pode ser contado de diferentes pontos-de-vista, porque o autor do texto 

histórico (...) é apenas, e sempre, efeito construído pelo discurso” 

(GREGOLIN, 2004, p.23).  

Chegamos, pois, à hipótese proposta por esta pesquisa: As noções de 

verdade e fato não são resultados de uma realidade objetiva. Dentro do 

discurso midiático, como veículo de grupos sociais específicos, a verdade e, 

a partir disso, a realidade do fato são resultados de uma consonância, um 

acordo social.  

O “JC”, na série de reportagens naquele julho de 1995, buscou novos 

vestígios, fez entrevistas com autoridades da época e atestou que a 

verdade divulgada pela imprensa foi aquela que se enquadrou num 

consentimento universal, foi coerente com o sistema: um culpado (no caso, 

dois) precisava ser encontrado. Em outras palavras, o governo ditador 

utilizou-se da imprensa escrita, como formadora da opinião pública, para 

construir uma verdade que se relacionasse com a memória discursiva 

daquele período da história brasileira: uma reforma política marcada pelo 

terrorismo da resistência comunista, rigorosamente reprimida em nome da 

manutenção da ordem. Edinaldo Miranda de Oliveira e Ricardo Zarattini 

Filho foram, segundo a pesquisa do “JC”, tomados como “bodes 

expiatórios”, mas a história oficial ainda não corrigiu esse suposto equívoco. 

A análise sobre a passagem do “Atentado da Bomba do Aeroporto” e a 

construção midiática do fato está, ao longo do texto que se segue, dividida 

em quatro etapas. Num primeiro momento, trabalharemos as noções de 

fato, acontecimento e notícia. No segundo capítulo, discutiremos a 
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construção das memórias sociais, tendo como foco um monumento, um 

padrão de lembrança, que, neste caso, é o acontecimento da explosão da 

bomba. Num terceiro estágio, o foco sobre essa passagem é construído sob 

a perspectiva das noções de tempo. Por último, em nossas considerações 

finais, estudaremos o fato social “bomba” como uma entidade de vida 

própria, quase independente das vontades dos envolvidos e de supostas 

“revelações” de uma pesquisa histórica. 
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C A P Í T U L O     1 

O Acontecimento 

 

1.1 – O conhecimento: a comunicação e a história 
 
“... os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só 
trouxeram as vantagens da divisão do trabalho, mas também os 
inconvenientes da superespecialização, do confinamento e do 
despedaçamento do saber. Não só produziram o conhecimento e a 
elucidação, mas também a ignorância e a cegueira” (MORIN, 2004, 
p.15). 

A humanidade, ao longo de toda a história, traçou caminhos diversos 

para a compreensão de tudo aquilo que fomos capazes de observar. Assim, 

desejamos sempre o “novo”, motivados pela insuportável estabilidade 

daquilo que já conhecemos. Concomitantemente, reconstruímos o “velho”, o 

passado, a partir de novas necessidades, de interesses repensados sobre 

aquilo que já analisamos. Dessa maneira, por mais que os relógios nos 

informem que não somos capazes de voltar no tempo – e é através da 

mecânica de marcação de segundos, horas, dias, meses, anos e séculos que 

emerge a concepção cartesiana de sociedade –, o homem teve e tem 

condições de ressignificar os tempos, refazer a leitura do que já é e 

transformar o que entende por velho em um conhecimento novo, atualizado 

e motivador de novas ansiedades. 

Os últimos quatro séculos podem ser tidos, nesse aspecto, como o 

grande tempo da ciência, do controle científico sobre o mundo conhecido. O 

espetacular avanço da técnica fez o homem se apaixonar por aquilo que ele 

era capaz de produzir. Passamos a acreditar que, transformando 

fisicamente o mundo, somente, construímos a história do presente e os 

desejos do tempo futuro.  

Dessa forma, a Física parece ter sido a inspiração para a construção do 

novo e seus princípios de observação foram gradativamente apropriados 

pelas demais ciências, até mesmo as humanas e sociais. Edificou-se um 

modelo fechado, tido como “perfeito”, de observação do mundo, onde saber 

mais sobre os cada vez menores recortes de realidade ajudariam o homem 

a conhecer a si mesmo e a, ambiciosamente, dominar o passado e, por que 

não, o futuro. Como as ciências, os homens se isolaram em universos 
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particulares e o exercício da observação do mundo transformou-se em uma 

atividade privada. Rapidamente, as ciências seriam ainda mais possuídas 

pelos cientistas de tal forma que o mundo, seus tempos, suas histórias, 

suas vidas constituíam-se em simples objetos de pesquisa. O observador 

(sujeito científico) estaria tão recluso a si próprio que vislumbraria a 

possibilidade de ser imparcial em suas leituras, ou seja, de não estar 

presente naquilo que analisava. O conhecimento, entendido como um 

sentido construído por leituras, representações, versões de um grupo ou 

recorte social específico, transformar-se-ia em informação.  

“O conhecimento só é conhecimento enquanto organização, 
relacionado com as informações e inserido no contexto destas. As 
informações constituem parcelas dispersas de saber. Em toda 
parte, nas ciências como nas mídias, estamos afogados em 
informações” (MORIN, 2004, p.16). 

Em outras palavras, se a ciência nasce como a dúvida sobre tudo 

aquilo que percebemos, e a motivação para a investigação reside em uma 

necessidade de encontrar uma origem primeira para um problema primeiro 

– uma verdade absoluta sobre todas as coisas –, o grandioso 

desenvolvimento técnico das ciências, tanto as tidas como exatas quanto as 

humanas e sociais, parece ter frustrado um sentido distorcido do que é 

ciência em nossos dias: o do conhecimento verdadeiro, perfeito, controlado 

por resultados comprovados por métodos práticos.  

“Todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução e uma 

reconstrução, a partir de sinais, signos, símbolos, sob a forma de 

representações, idéias, teorias, discursos” (MORIN, 2004, p.24); isso torna 

impossível a compreensão do mundo a partir de uma perspectiva 

reducionista, em que as condições são controladas pelos interesses do 

observador. O mundo pensado a partir do mecanicismo reduziria tudo o que 

é possível perceber a partículas, extratos de real os menores possíveis, 

desprezando a idéia de que o conhecimento se funda nas reconstruções, 

nas releituras, na transformação da realidade em um problema. 

Acostumamo-nos, porém, a entender a história a partir dos 

historiadores, a química pelos químicos, a sociologia pelos sociólogos, a 

comunicação, curiosamente, pelo que conhecemos por meios de 

comunicação de massa: equívocos que não se justificam na ingenuidade de 

um tempo confuso, entorpecido por imagens e nomes, mas por trajetos 



 35 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

cuidadosamente construídos para definir o que são os homens e suas 

relações.  

O fracasso desse objetivo parece sinalizar para reformas no 

pensamento desse homem crítico, que é o sujeito histórico, ansioso por 

descobrir o novo sem perder o que já sabe de si. Recomposições que, desde 

já esclarecemos, não significam retornos, retrocessos a tempos distantes, 

como se fosse possível fazê-lo. De maneira alguma a trajetória do homem 

ao longo dos tempos é marcada por retornos; por uma histórica cíclica. Da 

mesma maneira, também não vivemos numa seqüência de datas e nomes 

que edificam o presente sobre um passado estático e abaixo de um tempo 

em projeto, que é o futuro imaginado. Os homens não constroem a história 

em círculos, nem em linhas, nem em espirais, mas em hábitos, costumes, 

valores, representações, necessidades e disputas sociais. 

“Infelizmente, a revolução das recomposições multidisciplinares 
está longe de ser generalizada e, em muitos setores, sequer teve 
início, notadamente no que concerne ao ser humano, vítima da 
grande disjunção natureza/cultura, animalidade/humanidade, 
sempre desmembrado entre a sua natureza de ser vivo, estudada 
pela biologia, e sua natureza física e social, estudada pelas ciências 
humanas” (MORIN, 2004, p.30). 

Assim, mesmo evidentemente cansada de uma rigidez formal que tem 

como única função aparente a construção de autoridades sobre o saber, a 

imagem da ciência ainda mantém os traços do conservadorismo positivista, 

negando aquilo que supostamente ameaça suas estruturas mais sólidas, 

que são o método, o discurso, as idéias, a história e o homem.  

As inquietações mais recentes da ciência do nosso tempo, entretanto, 

parecem nos empurrar para a necessária construção de novos fios, veias, 

paradigmas, nortes para as diversas áreas do saber que conectem o que 

Edgar Morin chamou, logo acima, de uma natureza biológica a uma 

natureza física e social do homem. Nas humanidades, a Pré-História, apesar 

de seu nome confuso e perigoso, é ainda um bom exemplo para essa 

atividade, ou seja, é uma ciência que se funda na conexão de outros 

saberes: a antropologia, a sociologia, a geologia e a geografia são algumas 

das que não fazem parte, somente, do estudo pré-histórico, mas constituem 

as bases de sua interpretação. 

“As novas ciências, Ecologia, ciências da Terra, Cosmologia, são 
poli ou transdisciplinares: têm por objetivo não um setor ou uma 
parcela, mas um sistema complexo, que forma um todo 
organizador. Realizam o restabelecimento dos conjuntos 
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constituídos, a partir de interações, retroações, inter-retroações, e 
constituem complexos que se organizam por si próprios” (MORIN, 
2004, pp.26-27). 

Dessa forma, o conhecimento científico não pode estar disposto por um 

reducionismo que desconhece progressivamente tudo aquilo que o circula. 

O ofício da ciência não é o resultado, mas o percurso traçado para o saber 

sobre si mesmo, que é o desejo não do observador, mas do cientista, 

sujeito da pesquisa, autor em evidência nas marcas textuais, 

metodológicas, históricas, sociais, antropológicas etc. Dessa maneira, as 

ciências do nosso tempo não exigem novas conexões de sentidos para 

edificar uma nova aplicabilidade da pesquisa, mas para que deixemos de 

encontrar os mesmos resultados para as mesmas perguntas. Nesse aspecto 

não é a ausência de resposta que torna estática a busca incansável da 

ciência, mas são as convenções, os modelos de respostas.  

Uma primeira e importante etapa no que podemos chamar de reforma 

do pensamento é reconsiderarmos os interesses das ciências – no caso 

deste trabalho, observadas a história e a comunicação. O que parece uma 

tarefa simples se mostrou difícil ao longo do século XX: justapor 

paradigmas, promover um diálogo entre necessidades similares, ou criá-las 

sob a justificativa da ampliação de leituras sobre um projeto específico. Ou 

seja, mesmo em se tratando de ciências “irmãs”, foram poucas as conexões 

que se estabeleceram entre historiadores, sociólogos e antropólogos, ao 

longo do último século, que não fossem simplesmente o exercício de troca 

de referências bibliográficas. Um sujeito e uma ciência novos resumem a 

transcendência a essas simples consultas entre as ciências humanas: é a 

ciência da comunicação. 

“... a História tende a tornar-se uma ciência multidimensional 
quando integra, em si mesma, a dimensão econômica, a 
antropológica (...), e reintegra o acontecimento, depois de achar 
que devia aboli-lo como epifenômeno. A História (...) tende a 
tornar-se a ciência da complexidade humana” (MORIN, 2004, 
p.32). 

Livres da necessidade de encontrarmos uma ciência da complexidade 

humana, podemos nos despir da idéia da história como esse agrupamento 

de conhecimentos. Longe de ser essa macrociência vista como capaz de 

compreender tudo a partir dos pequenos fenômenos do cotidiano, a história 

também passou por grandes transformações, profundamente influenciadas 

pela sociologia e pela antropologia. Dessa maneira, podemos dizer que a 



 37 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

história do tempo presente, aquela a partir da qual observamos tudo a 

nossa volta e o tempo do qual necessitamos lembranças, ganha um nome 

novo e novos aportes teóricos. Se entender o mundo onde vivemos é um 

exercício imediato de identificação com o ele, ou seja, se interagimos com 

tudo aquilo com que nos identificamos, o caminho entre as vidas 

particulares e os grandes acontecimentos da história da humanidade – 

aqueles que nos acostumamos a chamar de fatos históricos – é bem mais 

curto do que pensaram os tradicionais positivistas ou, até mesmo, os 

primeiros materialistas.  

O que funda essa história renovada, dotada da complexidade, da 

inseparável relação existente entre a economia, a política, a cultura e seus 

símbolos, é a comunicação. Não dizemos, com isso, que os dias, meses, 

anos, séculos que precederam essas grandes transformações no 

pensamento científico foram marcados pela ausência de relação entre a vida 

cotidiana e uma história coletiva, mas também não trataremos da 

comunicação como fenômeno relacionado simplesmente aos veículos de 

comunicação de massa, dos quais falávamos logo acima. Se a história – 

parece claro – não é propriedade dos historiadores, também a comunicação 

transcende os jornais, revistas, telejornais e mensagens publicitárias. “Há 

um conhecimento que é compreensível e está fundado sobre a comunicação 

e a empatia – simpatia, mesmo – intersubjetivas” (MORIN, 2004, p.93). O 

desejo da comunicação, a partir dessa simpatia intersubjetiva, é o construir 

história, o fazer histórico, a edificação do homem pelo próprio homem. Se a 

tradicional concepção de ciência ergue a idéia de que ela independe dos 

homens, o nosso tempo não deseja inverter uma relação hierarquizada, 

mas recolocar o sujeito em seu posto: produto e construtor contínuo do 

objeto. 
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1.2 – O acontecimento e o fato 

“Todo livro de história digno desse nome deveria comportar um 
capítulo ou, caso se prefira, inserida nos pontos de inflexão da 
exposição, uma série de parágrafos que se intitulariam algo como: 
‘Como posso saber o que vou lhes dizer?’ Estou convencido de que, 
ao tomar conhecimento dessas confissões, inclusive os leitores que 
não são do ofício, experimentariam um verdadeiro prazer 
intelectual. O espetáculo da busca, com seus sucessos e reveses, 
raramente entedia. É o tudo pronto que espalha o gelo e o tédio” 
(BLOCH, 1997, p.83).  

A ciência é o espetáculo da busca. Nos últimos duzentos anos, 

entendemos tudo que a humanidade foi capaz de construir como o exemplo 

máximo da curiosidade dos homens. Os antigos gregos já defendiam a idéia 

de que o conhecimento filosófico seria uma junção de curiosidade e rigor. A 

filosofia, então, mais do que “amiga da sabedoria”, seria um convite, um 

prazer, o espetáculo da curiosidade.  

Aprendemos, nos séculos XIX e XX, a sustentar o conhecimento da 

ciência a partir da desconfiança. A evidência parece ter dito pouca coisa aos 

cientistas que repensaram formas, espaços, idéias e tempos. Os nossos 

sentidos são mesmo suficientes para “revelar” a realidade? O sol nasce a 

Leste e se põe a Oeste, como observamos diariamente em nossas casas? A 

Terra é redonda? Ela gira? Para quê? Por que chove? Por que não chove? 

Perguntas diárias que, em nossos dias, parecem as mais fúteis constatações 

da ciência, mas que envolveram vidas, corpos no tempo.  

Todos esses questionamentos empurraram o homem para uma 

pergunta mais desafiadora, gestora da filosofia e, logo, do conhecimento 

científico: se somos capazes de perceber o mundo de tantas formas e nos 

questionarmos sobre ele das mais variadas e impensáveis maneiras, o que 

dá origem a tudo isso? De onde vem tudo que entendemos? Perguntas 

muitas vezes respondidas, mas sempre refeitas.  

A curiosidade não se satisfaz com a certeza. A ciência se ergue, 

sustenta-se e desfaz-se, todos os dias, na dúvida. Assim, o início de tudo, a 

grande explosão, o surgimento da vida, parece ter sido sempre o princípio 

fundador da curiosidade dos homens. Entre os antigos gregos, o homem 

estava sempre em busca da arché das coisas, um ponto, um início. O 

número, o átomo, a fluência, o não-ser, o ar, o fogo... O homem criou 
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problemas para, mais do que encontrar, construir, edificar, criar e remontar 

diariamente um início.  

Parece que todos esses problemas constituíram um universo de agonia 

para a humanidade. Aprendemos, como a origem da idéia de trabalho – 

entendido entre os antigos gregos tanto como uma tortura, como a própria 

liberdade –, que a ciência dói não por dizer a verdade, como queriam os 

positivistas e os mais ousados cientistas das ditas ciências duras, exatas, 

mas por criar sempre um problema novo. Esse, recente ou antigo, 

envolveria, conspiraria sobre, alfinetaria, testemunharia o início. Mais do 

que uma bomba que deu origem a tudo, do que um clique de vida sobre o 

nada, o homem esteve sempre em busca de um acontecimento, um evento, 

um fato puro, de um mundo sem problemáticas. O grande desejo da 

humanidade é desvelar o desconhecido, dominar a história do homem e do 

mundo, controlar o início e evitar a morte, o fim. Esse mesmo homem é 

também aquele que constrói a impossibilidade evidente de conhecer 

objetivamente tudo que percebe. 

Dessa forma, “... não existe outra máquina de voltar no tempo senão a 

que funciona em nosso cérebro, com materiais fornecidos por gerações 

passadas” (BLOCH, 1997, p.74). Em outras palavras, por mais que 

imaginemos um passado cheio de fatos, de evidências escondidas em nossa 

incapacidade de testemunhar diretamente todos os passos da cultura do 

homem; por mais que o passado seja, por si só, imutável, entramos e 

saímos diariamente de seu conjunto de significados. O conhecimento do 

passado é um processo de reconstruções contínuas, de um esforço 

permanente para edificar problemas, inquisições, incertezas sobre os 

acontecimentos: eis o fato. No presente, os nossos sentidos parecem 

revelar o mundo imperado pela objetividade.  Ou seja, aquilo que vemos, 

que sentimos, que ouvimos parece nos dizer como as coisas são. Se já 

podemos relativizar essa idéia em relação ao tempo presente, e o faremos 

mais adiante, o passado é um tempo sobre o qual somente conseguimos 

construir. Nenhuma pesquisa cautelosa das ciências sociais foi suficiente 

para reproduzir, no presente, a imagem de algum tempo passado como o 

fora em seu tempo. 

“... o fato histórico é um acontecimento do passado, qualquer coisa 
que aconteceu no passado, mas (...) o inverso nem sempre se 
verifica: um acontecimento qualquer do passado não é 
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automaticamente um fato histórico. (...) é preciso procurar a 
diferença específica entre o que é e o que não é um fato 
histórico...” (SCHAFF, 2000, pp.171-172). 

Assim, o fato, como o acontecimento, parece-nos evidente. Afinal, a 

ocorrência, por si só, como nos dizem os sentidos, revela o que é e o que 

não é um fato, ou um fato histórico, como Schaff nos mostra logo acima. 

Em outras palavras, a queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa, 

enquanto um fato, é pautada, fundamentalmente, em um acontecimento.  

O grande esforço dos pensadores das ciências sociais é separar os 

fatos comuns, acontecimentos diários – como a rotina de uma cidade, uma 

feira livre em um subúrbio, a vida no campo, etc. – dos fatos que 

interferem diretamente no curso de outros acontecimentos. Assim, a queda 

da Bastilha é um acontecimento dentro do cotidiano – não por ser comum, 

mas por acontecer em uma cidade, com uma vida política específica, com 

uma memória coletiva, ansiedades comuns etc. Teria, porém, além disso, a 

capacidade de alterar, de provocar efeitos sobre a vida comum. Por isso, o 

evento ganharia o status de fato histórico ou fato social.  

Boa parte dos esforços da moderna ciência histórica tem sido dedicada 

à construção da idéia de que o cotidiano faz a história. A lógica de que o 

homem que produz cultura é um ser histórico parece ser um ponto de 

partida suficiente para compreender os acontecimentos diários como 

eventos que interferem uns nos outros. Assim, é certo que a queda da 

Bastilha não tem nada de cotidiano, mas o seu caráter de fato histórico não 

lhe é dado por isso. O universo desse acontecimento – a piora das 

condições de vida na sociedade francesa, o forte inverno de 1788, o 

aumento da disparidade entre ricos e pobres, a opulência de uma nobreza 

falida e sem função – denota não simplesmente causas da queda da 

Bastilha, em 14 de julho de 1789, mas acontecimentos envolvidos em uma 

teia de significados da qual a tomada de um quartel de armas por populares 

(a queda da Bastilha) faz parte.  

Em outras palavras, atestar que um fato, causado por uma série de 

razões específicas, provoca efeitos transformadores em uma determinada 

sociedade, é insuficiente para justificar uma distinção entre aquilo que 

entendemos por acontecimento, simplesmente, e os fatos que transformam 

as sociedades. Essas observações exigem mais cautela, portanto, na 

construção da idéia do que vem a ser um fato social ou um acontecimento.  
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Uma distinção simplificada sobre as idéias de fato e acontecimento, 

contudo, é possível. Este último seria um evento que exige ou não nossa 

atenção. Esses eventos podem ter sua natureza bastante simplificada. 

Poderíamos afirmar: “Hoje, logo pela manhã, as lojas do centro abriram 

suas portas”. O evento simples é o que define esse acontecimento. Se 

disséssemos: “Diariamente, as lojas do centro abrem suas portas pela 

manhã”, o acontecimento ainda seria um evento simples, no entanto 

definido por um processo, já que só é possível observá-lo a partir de uma 

seqüência temporal. Em “Hoje, mesmo sendo dia 8 de dezembro, as lojas 

do centro de Recife abriram suas portas pela manhã”, o evento simples 

exige, além da análise temporal, a localização social do acontecimento, já 

que o evento, por si só, não esclarece que o dia 8 de dezembro, na cidade 

de Recife, é feriado.  

Em outras palavras, por mais simples que seja a natureza do 

acontecimento, o que o define não é simplesmente a ocorrência. Sobre ela, 

há uma série interminável de leituras que são destacadas, ou não, por uma 

sociedade específica.  

O fato, por sua vez, ganhou das ciências sociais o status de um 

acontecimento mais qualificado. Sobre o acontecimento, no exemplo das 

lojas que abrem pela manhã durante um feriado em Recife, há a 

intervenção da sociedade, transformando-o em um fato social. A 

observação do evento enquanto um acontecimento só foi possível por um 

interesse social que o define enquanto acontecimento. Assim, mais do que 

um acontecimento, teríamos um fato. Observemos, então, o que diz Adam 

Schaff (2000, p.176) a respeito dos fatos: 

“... não há fatos simples, a sua simplicidade é ilusória e esta ilusão 
tem como causa a simplicidade do enunciado que, ao generalizar, 
abstrai a complexidade da realidade concreta. Porque para 
compreender essa realidade, em cada um dos seus casos, mesmo 
no caso do fato isolado aparentemente o mais simples de observar, 
é preciso estabelecer inumeráveis correlações e interações”. 

A malha de significados que envolve o acontecimento da queda da 

Bastilha, sobre o qual falamos acima, marca também os eventos diários, 

que são mais do que simples ocorrências sem importância histórica. 

Negligenciar o cotidiano dessa forma, até mesmo para uma pesquisa 

tradicional em ciências sociais, é incorrer no equívoco, ou na estratégia, de 

omitir a vida comum como construtora permanente de sentidos. Se é 
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possível pensar a história como uma construção dos homens comuns em 

suas vidas cotidianas, podemos retirar do fato a necessidade de ser 

histórico. O que define um fato como importante para uma sociedade, 

portanto, mais do que os processos de construção de significados, é uma 

comunidade que controla o que é e o que deve ser pertinente para a vida 

de todos. Nesse aspecto, os sociólogos, os cientistas políticos, os 

antropólogos, os historiadores, os filósofos e, mais recentemente, os 

comunicólogos compõem um desses grupos.  

Em nosso tempo, a mídia tem grande capacidade de articular sobre 

quais são os acontecimentos que podem se tornar fatos e quais são os fatos 

importantes a serem destacados. Nos séculos que antecederam as 

revoluções tecnológicas, a arte – a pintura, escultura, a música – exercia 

esse papel de destacar homens em seu tempo. Juntamente com a política, 

edificou a era dos reis como marca maior da história de seu tempo. As 

grandes mudanças técnicas ativaram novas vias de construção de sentidos. 

A maior delas, mais do que o formato físico dos inventos técnicos – o 

telefone, o rádio ou a televisão, por exemplo – é a própria informação. O 

mundo, que girava lentamente até o século XIX, à velocidade dos navios, 

lentos o suficiente para que o tempo sucedesse a si próprio, viu a 

informação instituir a simultaneidade como regente da história dos homens.  

Dessa forma, o fato confunde-se com o acontecimento. A mídia é um 

dos decodificadores daquilo por que os grupos sociais têm ou não interesse. 

Entre o fato e o acontecimento, portanto, existe uma leitura, uma mediação 

capaz de subverter, inserir, transformar, criar múltiplos significados para 

um acontecimento. Assim, o fato 

“... não é o próprio acontecimento, mas um símbolo que permite 
evocar no espírito a imagem do acontecimento (...) Por 
conseqüência, é um erro dizer dos fatos históricos que eles são 
‘duros’, verdadeiros ou falsos; tomando em consideração que 
falamos de símbolos, não podemos qualificar estes senão em 
função da sua adequação, da sua correspondência” (SCHAFF, 2000, 
p.179). 

Um fato, portanto, é uma escolha; o que o faz sê-lo é a construção de 

uma visibilidade do que, normalmente, é tratado como um evento simples, 

um costume, uma rotina. Isso não quer dizer que é impossível pensar 

objetividade para um fato; que sendo ele passível de múltiplas leituras e 

alvo de disputas por sentidos, é impossível ser objetivamente apreensível. 
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O que defendemos, até aqui, é que a objetividade do fato não reside na 

natureza de sua observação. Ou seja, nenhum fato é objetivo por si só. 

Quem lhe dá esse caráter é uma intenção, uma escolha da sociedade ou de 

grupos específicos. O atentado a bomba no aeroporto, nesse sentido, não é 

fato por si só. Não é a explosão da bomba contra aquele que seria o 

presidente do Brasil que se faz fato, mas um conjunto de leituras subjetivas 

sobre o evento, direcionadas à construção de um sentido objetivo para o 

acontecimento, edificando-o enquanto um fato. Logo, se o fato é um tecido 

de significados envolvidos em um acontecimento, sua objetividade é uma 

seleção dos fios que interessam a quem o lê ou a quem o escreve. A queda 

da Bastilha não se sustenta sozinha, pois vários reinos caíram sem que 

soubéssemos de sua construção. O fato só o é para quem interessa; a 

Bastilha é um fato por interessar aos ideais iluministas – desmontar o 

regime pessoal dos reis –, por agregar necessidades do povo a estratégias 

da burguesia.  

Podemos afirmar, a partir disso, que “... ao proceder à seleção dos 

fatos históricos dentre os acontecimentos históricos, (...) determinamos, ao 

mesmo tempo, a orientação da seleção dos materiais históricos que 

constituem o fato dado” (SCHAFF, 2000, p.190). Em outras palavras, o fato 

não existe como acontecimento, simplesmente; precisa do observador, de 

um sujeito que não somente o perceba, mas o crie, escreva-o, edite-o e 

transmita-o.  

No editorial do Diário de Pernambuco, do dia 26 de julho de 1966, 

intitulado de Mão forte para esmagar a anarquia (figura 0.4), verificamos 

um veículo de mídia edificando articulações em torno de um acontecimento, 

elaborando-o enquanto um fato: 

“Em nome do sangue derramado no Recife que, como o de Abel, 
clama vingança, temos de pedir conta aos apátridas do PC, aos 
inocentes úteis, aos que, direta ou indiretamente, vêm sendo, em 
toda parte, linhas auxiliares da anti-revolução(...). A hora não é 
mais de transigências ou de tibiezas, pois talvez seja isto que 
esteja acumulando os mastins da subversão e da desordem”. 

No texto inflamado daquele editorial/cobertura, existe mais do que 

aquilo a que, tradicionalmente, se propõe o jornalismo: supostamente 

descrever o real como ele, de fato, aconteceu, tornando desnecessária a co-

presença de quem lê o evento a partir das páginas do jornal impresso. 

Existe, por sua vez, a articulação de sentidos que transforma o atentado a 
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bomba no aeroporto em argumento legítimo o suficiente para justificar 

qualquer ação mais “dura” das forças armadas em nome da repressão 

daqueles “terroristas”. Observamos discussões sobre as razões para o 

atentado e sobre a condição política vivida pelo país naqueles anos, ambas 

orientadas para um modelo de nacionalidade completamente ligado ao 

projeto militar de governo. 

 

 

No texto da matéria acima, observamos que a repulsa da população 

aos atos de terrorismo, logo apontada pela manchete, representa a leitura 

do governador Paulo Guerra, do deputado Nilo Coelho, do general Antonio 

Carlos Murici, do deputado – membro da comitiva de Costa e Silva – Ivan 

Luz e dos deputados Rondon Pacheco e Salviano Machado. Existe um fato 

objetivo na matéria do Diário de Pernambuco que não precisa de pesquisas 

de opinião, de entrevistas com cidadãos comuns, para construir um perfil da 

população pernambucana no dia seguinte ao atentado. Os recifenses e o 

Estado de Pernambuco são, mais do que representados, instituídos pelas 

figuras do governador, general e deputados. Essa leitura é ainda mais 

evidente quando o parlamentar, secretário geral da ARENA – partido 

Figura 1.1 – 
Diário de 

Pernambuco
26 de julho 
de 1966 
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atenção para a reprodução do medo 

de um retorno de supostos “inimigos 

da pátria”, de um estado de 

subversão, que, aliás, era eleito pela 

população, de antes do movimento 

revolucionário de 31 de março de 

Até a metade do século XIX, 

mos de ciências 

sociais, tinha o fato como seu motor 

principal. O bom observador da 

sociedade seria aquele que mais 

chegasse perto da recomposição exata de um fato. Assim, narrar o fato da 

talhes 

apreensíveis ao tempo do observador. Essa narrativa tradicional estava 

extremamente preocupada com a verdade; os documentos, mais do que 

vestígios, eram provas úteis a um investigador e não simplesmente a 

caráter da narrativa seria transformado já no final do século XIX 

e, mais efetivamente, durante o primeiro quartel do século XX. Os 

26 de 
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estruturalistas pensariam ainda nos acontecimentos, mas entenderiam que, 

sobre eles, era necessário um universo de referência que enquadrasse uma 

seqüência de fatos, compondo um todo significativo. Assim, a queda da 

Bastilha seria um acontecimento dentro de um fato histórico mais amplo: a 

Revolução Francesa.  

Em tese, o atentado a bomba no aeroporto, por sua vez, funciona 

enquanto fato dentro do contexto do regime militar brasileiro, conforme o 

expusemos na introdução deste texto. 

“... os historiadores estruturais mostraram que a narrativa 
tradicional passa por cima de aspectos importantes do passado, 
que ela simplesmente é incapaz de conciliar, desde a estrutura 
econômica e social até a experiência e os modos de pensar das 
pessoas comuns. Em outras palavras, a narrativa não é mais 
inocente na historiografia do que o é na ficção” (BURKE, 1992, 
p.330). 

A preocupação dos estruturalistas em relação à história dos 

acontecimentos era justa. A sociedade não estaria somente no elo entre o 

observador e o fato, mas em um processo que interfere, inclusive, na forma 

como esse observador analisa o evento.  

Isso parece ainda mais claro quando observamos o trecho destacado 

do editorial do Diário de Pernambuco naquele 26 de julho de 1966. O fato é 

um símbolo do presente investigando um acontecimento passado; ele 

distorce, interfere, reconstrói significados sobre os eventos de um tempo 

que não poderia ser tido como morto, simplesmente. A narrativa tradicional, 

conforme afirmamos acima, não poderia fazer coletivo o dia-a-dia das vidas 

dos reis e suas particularidades; não somente. Elas, de certo, interessam ao 

tempo presente, mas não contam a vida comum em sua rotina, repetição, 

em uma lógica temporal diferente da que rege as grandes batalhas e 

conquistas. “O que está em questão, desde então, é o desvendamento das 

especificidades de épocas históricas, compreendidas a partir de seu caráter 

transindividual” (CARDOSO & MAUAD, 1997, p.402). Assim, o símbolo-fato 

é uma leitura de um acontecimento que não deve estar restrito aos 

eventos, como a queda da Bastilha, ou ao dia-a-dia de algum membro da 

corte, mas estender-se aos processos.  

Em nosso tempo, o agente articulador desse símbolo-fato e da 

ocorrência do acontecimento, conforme dissemos acima, é a informação. A 
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instituição da informação pelos veículos de mídia receberá, aqui, o nome de 

notícia.  

“... os media são a principal ligação entre os acontecimentos no 
mundo e as imagens que as pessoas têm na cabeça acerca desses 
acontecimentos, antecipando-se ao surgimento da teoria do 
agendamento, que postulava um poder dos media mais limitado” 
(TRAQUINA, 2005, p.15). 

Sobre o acontecimento existe mais do que a interação dos grupos 

sociais com aquilo que se percebe diariamente. Há uma mediação que 

seleciona, destaca, omite e, portanto, articula o que é ou não um fato a 

partir de uma ocorrência tida como simples. Mais do que um fato, esse 

acontecimento destacado é o que podemos chamar de notícia. Assim, “... a 

notícia, através de seus enquadramentos, oferece definições da realidade 

social; conta ‘estórias’” (TRAQUINA, 2005, p.17).  

Não reproduziremos aqui as teorias segundo as quais a mídia é uma 

instituição com poderes sem restrições. Ela, no entanto, funciona dentro de 

um campo de justificações, de sentidos produzidos, sobre o qual exerce 

grande influência. Dessa forma, a mídia está distante de ser um espelho 

que retrata com ricos detalhes a realidade pura. Também o espelho é 

passível de distorções, mostrando, muitas vezes, aquilo que desejamos ver. 

A imagem no espelho não é simplesmente aquela que os sentidos 

desvelam. É, também, o produto de construções sociais. Dentro dessa 

metáfora, a mídia produz reputações sobre cores e formas que esboçam 

uma orientação para o real.  

“... a notícia é um relato altamente selecionado da realidade. O 
mundo oferecido aos leitores/espectadores é uma ‘imagem 
refratada’ que passa através de um ‘prisma’ – os valores-notícia da 
comunidade jornalística, tais como o novo, o fora de uso, o 
sensacional e o controverso” (TRAQUINA, 2005, p.25). 

Dessa forma, aquilo que nos acostumamos a chamar de realidade pode 

ser tido aqui como um todo articulado, em que campos de justificações 

(sentidos produzidos) dialogam, ou se digladiam, por edificações de novas 

verdades. Assim, dentro de cada um desses universos de significado, 

existem as comunidades que exercem relativa autoridade na construção de 

um conhecimento tido como objetivo.  

Assim, sobre a história, os historiadores exercem a autoridade não só 

de relatar os fatos que eles mesmos consideram como históricos, mas de 

edificá-los como tais. Também a notícia atua nas sociedades como 
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ferramenta de decodificação da realidade, em primeira instância, ou 

direcionando leituras do real. Dessa forma, sobre o exemplo utilizado 

acima, das “lojas do Recife que abrirão na manhã do dia 8 de dezembro”, 

temos ainda uma sociedade que atua sobre o acontecimento, destacando-o 

como um fato.  

A notícia, no entanto, versando sobre o acontecimento, surge a partir 

do momento em que um valor é construído sobre o fato, não somente 

relatando a ocorrência do evento, mas atribuindo significados que não se 

expressam no acontecer do evento, simplesmente. Podemos dizer, a partir 

daí, que a notícia é um produto de expectativas de uma sociedade 

mediadas por uma comunidade: a dos jornalistas. No atentado a bomba no 

Aeroporto dos Guararapes em 25 de julho de 1966, duas pessoas 

morreram, Nelson Gomes Fernandes – oficial reformado – e o jornalista e 

poeta Édson Régis de Carvalho, membro, portanto, dessa comunidade 

construtora da notícia. Ainda no editorial do Diário de Pernambuco do dia 

seguinte ao atentado, verificamos a marca da corporação jornalística na 

construção do fato: 

“Homens de imprensa, fazendo da liberdade de pensamento e de 
sua manifestação a razão mesma de ser de nossa atuação e de 
nossa vida, aqui estamos diante do governo exigindo castigo para 
os bastardos vilões que, à traição, nos roubaram um companheiro, 
um moço que era nossa justificação, pela sua dignidade, pela sua 
verticalidade, pela nobreza com que se apresentava como modelo 
de cidadão e de jornalista. E sobre o túmulo, ainda quente, de 
Édson Régis, vamos jurar que não arredaremos o pé da liça 
enquanto não forem exemplarmente castigados as feras e 
monstros que lhe ceifaram a vida”. 

 

 

Figura 1.3 – Diário de Pernambuco, 27 de julho de 1966 
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O jornal expressa mais do que o desejo, manifestado pela população, 

de encontrar os responsáveis pelo atentado: revela a força da comunidade 

– ou tribo, como afirma Traquina (2005) – jornalística na construção de 

justificações, imagens sobre aqueles que poderiam ser os terroristas, 

fazendo “aceitável” a prisão de qualquer um que a polícia identificasse como 

autor do atentado. Mais do que encontrados, os responsáveis seriam, desde 

então, caçados, como verificamos na figura 1.3. Uma boa recompensa seria 

oferecida àquele que indicasse o autor do atentado: um sujeito comum que 

poderia ser qualquer um dos que lesse o anúncio estampado nos jornais. 

Isso ficaria claro no retrato falado publicado nos jornais naqueles dias que 

seguiram ao atentado: uma imagem de qualquer um e, ao mesmo tempo, 

de ninguém. Assim, nenhuma ocorrência, ou aquilo que chamamos de fato, 

por si só, é suficiente para construir uma notícia. Acima do evento, antes de 

uma notícia, existe, portanto, um “valor-notícia”. 

“... os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia 
que determinam se um acontecimento, ou assunto, é suscetível de 
se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser 
transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo valor-
notícia...” (TRAQUINA, 2005, p.63). 

Dessa forma, a comunidade jornalística, como mediadora entre o que 

vemos e o que podemos ver, não reproduz o acontecimento a partir de sua 

ocorrência, destacando-o como um fato, simplesmente. A partir de um 

valor-notícia, os jornais não somente relatam os acontecimentos que julgam 

importantes, mas instituem o que é ou não destacável para um grupo social 

específico. Os valores-notícia são, portanto, uma orientação sobre o que 

deve ser refletido para uma sociedade, o que desmonta ainda a idéia da 

mídia como espelho fiel da realidade.  

Só podemos, contudo, usar essa metáfora se destacarmos as inúmeras 

possibilidades de as imagens não serem percebidas em um espelho.  Desde 

então, poderíamos afirmar que “... os valores-notícia estão presentes ao 

longo de todo o processo de produção jornalística, ou seja, no processo de 

seleção dos acontecimentos e no processo de elaboração da notícia, isto é, 

no processo de construção da notícia” (TRAQUINA, 2005, p.78).  

A notícia não precisa se fundar na importância de um acontecimento, 

que tende a tornar-se um fato destacável. Isso é demonstrado diariamente 

na seleção dos veículos de mídia sobre aquilo que deve ser tido como 
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público em relação a alguns movimentos sociais, por exemplo. A notícia, 

portanto, é também uma disputa social travada no campo da produção de 

sentidos, não sendo, de modo algum, independente da subjetividade da 

comunidade que a edifica. 

 

1.3 – O fato e a representação 

“Diante do sangue derramado vilmente, num atentado que, este 
sim, liquida de uma vez os tão falados ‘direitos da pessoa humana’, 
tudo quanto se fizer é pouco” (Diário de Pernambuco, Editorial, 26 
de julho de 1966). 

A essa capacidade do fato – de interferir no acontecimento – devemos 

somar, ainda, o da instituição do evento. Entendendo o símbolo como uma 

representação imediata de alguma coisa, pautamo-nos na idéia de que 

existe em primeiro lugar a coisa representada e depois as suas leituras 

possíveis. Assim, os primeiros estruturalistas se limitaram à necessidade de 

encontrar os inícios, os acontecimentos que fundaram os muitos fatos com 

os quais construímos a nossa história.  

“É interessante notar, porém, que podem existir ícones mesmo na 

inexistência empírica dos objetos correspondentes (por exemplo, a estátua 

de um centauro)” (CARDOSO & MAUAD, 1997, p.403). Ou seja, a 

representação não só tem a capacidade de falar sobre a coisa representada, 

mas a institui, cria-a, define-a. A negligência dessa observação fez Engels, 

por exemplo, em seu “A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado” dispensar o caráter fundador da mitologia nas genes atenienses. É 

certo que um materialismo determinista o impedia de observar essa 

capacidade do fato, mas  

“Já não é possível nos nossos dias, sob pena de ser tachado de 
ignorante, defender a tese segundo a qual o átomo é uma partícula 
indivisível da matéria; da mesma maneira é impossível sustentar 
que o fato histórico é um pequeno cubo que conserva sempre a 
mesma forma” (SCHAFF, 2000, p.168).  

Podemos atribuir às representações, dessa forma, a capacidade de 

instituir os fatos, a partir do destaque de um ou outro evento. Nesse 

aspecto, o contato que mantemos com os eventos não é, certamente, o da 

simples observação, mas o da seleção do que é pertinente ou não aos 

processos sociais. Em outras palavras, “... para o chamado homem 
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moderno, a representação social constitui uma das vias de apreensão do 

mundo concreto, circunscrito em seus alicerces e em suas conseqüências” 

(MOSCOVICI, 1978, p.44). Desde os programas de computador impressos 

em um CD até as pautas de um telejornal, a informação viaja como 

representação, instituindo conexões entre homens e objetos, entre o que 

vemos como o “real” e aquilo que lemos sobre o que vemos. Ou seja, em 

nosso tempo, a informação tem o papel de articular sentidos, 

transformando eventos simples, como lojas abrirem pela manhã no centro 

de uma cidade, em fatos edificadores de uma sociedade. 

Aproximamos, assim, o fato – produto imediato dos acontecimentos – 

das representações, quando entendemos que ambos são produtos de 

construções sociais. Além disso, é importante deixarmos claro que também 

as representações podem ser apropriadas por grupos governantes com a 

finalidade de cristalizar a distinção entre as classes, como afirma o próprio 

Moscovici: 

“A maior parte dessas observações e desses testemunhos provém, 
entretanto, daqueles que os inventaram, organizaram e 
informaram, no quadro de seus interesses. Jornalistas, cientistas, 
técnicos e homens políticos fornecem-nos continuamente os relatos 
de decisões políticas ou de operações militares...” (MOSCOVICI, 
1978, pp.51-52). 

As representações sociais posicionam-se entre o objeto e o sujeito do 

conhecimento, demonstrando que não existe uma relação direta e estável 

entre os dois e nem mesmo os dois são definidos estaticamente enquanto 

tais. Em outras palavras, a posição de sujeito e de objeto é tão indefinida 

quanto a relação que se estabelece entre os dois a partir da mediação das 

representações sociais.  

Assim, “... consideramos que não existe um corte dado entre o 

universo exterior e o universo do indivíduo (ou do grupo), que o sujeito e o 

objeto não são absolutamente heterogêneos em seu campo comum” 

(MOSCOVICI, 1978, p.48). Aliás, é a própria representação quem define o 

significado do objeto e, por conta disso, quem define o próprio objeto. O 

evento está distante de ser apreendido pelo observador; este o faz a partir 

do fato e de sua capacidade. Dessa forma, as representações são as 

principais ferramentas do indivíduo no processo de decodificação da 

realidade, ou seja, “... no que se refere à realidade, essas representações 
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são tudo o que nós temos, aquilo a que nossos sistemas perceptivos, como 

cognitivos, estão ajustados” (MOSCOVICI, 2003, p.32).  

Podemos, finalmente, propor uma definição para o que entendemos 

por representação. Livre de ser um esboço do objeto, uma versão sobre as 

coisas, como mediadora entre o sujeito e o objeto e com a capacidade de 

posicionar cada um dos dois na construção do conhecimento, as 

representações são as próprias coisas, bem como aprendemos a entender 

os fatos como eventos simples e inquestionáveis, conforme nos indica 

Foucault (1999[1966], p.12): 

“Não que a palavra seja imperativa e esteja, em face do visível, 
num déficit que em vão se esforçaria por recuperar. São 
irredutíveis uma ao outro: por mais que se diga o que se vê, o que 
se vê não se aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça ver 
o que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações, o 
lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos 
descortinam, mas aquele que as sucessões da sintaxe definem”. 

Em outras palavras, as representações não têm a capacidade de 

remontar as coisas como elas podem ter sido, mas o ato da reapresentação 

implica uma reconstituição do objeto, uma reconstrução daquilo sobre o que 

se fala. Esse processo de construção, porém, não é aleatório nem dado ao 

indivíduo como fruto de sua criatividade. A transformação da aparência em 

realidade já é, por si só, resultado das construções sociais que aproximam 

aquilo que se vê daquilo que se sabe sobre as coisas. Assim, a capacidade 

das representações sociais de se constituírem enquanto as próprias coisas, 

está diretamente relacionada a uma convenção, ou seja, à construção de 

um acervo coletivo de significados que deve ser consultado para que se 

compreenda (ou se constitua) a realidade.  

No caso do atentado a bomba no aeroporto, Edinaldo Miranda e 

Ricardo Zarattini transformar-se-iam em terroristas, pois a prisão de ambos 

ganhava espaço nos jornais e fazia sentido para a população. Esta esperava 

há mais de dois anos pela captura dos responsáveis por um acontecimento 

“monstruoso”, como afirmava o Diário de Pernambuco. Assim, os acusados 

poderiam ser qualquer um; estavam escondidos entre os “homens comuns”, 

levando uma vida comum, mas omitiam a aparência do que os jornais 

chamaram de “feras”. Para a população, se a polícia apresentava, em 12 de 

dezembro de 1968, aqueles dois jovens engenheiros como prováveis 

responsáveis pelas mortes de duas pessoas e mutilação de algumas outras, 
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e, além disso, os jornais estampavam suas fotografias, imediatamente 

remetidas ao evento de quase dois anos e meio antes, era porque aqueles 

dois eram mesmo os culpados, os “terroristas dos Guararapes”. A figura 

1.4, publicada no Diário de Pernambuco, no dia 14 de dezembro de 1968, 

estampa a relação entre as imagens do retrato falado construído dias após 

o atentado e de Edinaldo Miranda, preso no dia 11 de dezembro de 1968. 

Independentemente de uma possível semelhança entre os dois retratos, 

eles já eram “socialmente parecidos”. O acervo de significados do qual 

falávamos logo acima foi ativado para classificar aqueles dois homens como 

autores do atentado contra Costa e Silva. A mídia é um bom exemplo de 

uma grande ferramenta de consulta e elaboração desse acervo. Moscovici 

divide esse processo de classificação e identificação em duas etapas: 

ancoragem e objetivação, responsáveis pelo regimento das 

representações sociais. 

 

 

O primeiro (ancoragem) é o processo responsável por transformar tudo 

que nos aparece como perturbador, estranho, distante, em algo conhecido. 

Ou seja, é justapor o diferente a alguma coisa já conhecida, significada. 

Ancorar, portanto, é alocar um objeto dentro do acervo de convenções já 

existentes. “Coisas que não são classificadas e que não possuem nome são 

Figura 1.4 – Diário de Pernambuco, 14 de dezembro de 1968 
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estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras” (MOSCOVICI, 

2003, p.61).  

A ancoragem daqueles dois sujeitos apresentados pelo delegado 

Moacyr Sales está na articulação da vida pública de cada um dos sujeitos, 

como fato de serem engenheiros, por exemplo, com uma vida omitida, um 

submundo: o terrorismo. Edinaldo e Ricardo eram desconhecidos e 

precisavam ser classificados como algo mais que dois jovens engenheiros 

que levavam uma vida comum. Afinal de contas, essa constatação não é 

uma razão suficiente para levá-los às capas dos jornais, é uma razão sem 

valor-notícia, sem noticiabilidade. 

Ainda utilizando o exemplo da observação das tradicionais narrativas, 

atestaremos que o processo de ancoragem comprova que toda análise do 

passado é imediatamente uma leitura do presente. Ou seja, toda 

informação concreta, construída sobre o tempo que nos acostumamos a 

chamar de morto (e que sabemos que não o é), é uma constante revisão de 

correlações daquilo que é observado com aquilo que já se sabe sobre as 

coisas.  

Enfim, a ancoragem é uma mostra da luta do homem contra a 

imprevisibilidade, aquilo que ele não pode controlar. Dar nome às coisas é, 

de certa forma, construir previsões sobre as mesmas, estabelecer, para seu 

funcionamento, regras que podem ser quebradas de acordo com a 

discrepância da classificação. Edinaldo e Ricardo seriam classificados, 

ancorados, como dois jovens engenheiros responsáveis pela organização e 

realização do atentado a bomba no aeroporto, em julho de 1966. 

A objetivação, por sua vez, é a concretização do processo de 

familiarização de um objeto, é a transformação da realidade em imagem, 

fazendo que o objeto pesquisado deixe de ser desconhecido e transforme-se 

em uma imagem estável, conhecida, controlada. Objetivar é, assim, dar 

substância a um objeto aparentemente vazio. Supera-se o processo de 

classificação. Não falaríamos mais em dois jovens engenheiros responsáveis 

pelo atentado, mas nos “terroristas dos Guararapes”. Ou seja, eles não 

eram mais classificados como tais, mas compreendidos enquanto tais, 

significados como terroristas.  

Samarone Lima (no prelo, p.71), referindo-se à fuga de Ricardo 

Zarattini do quartel da Polícia Militar em Recife, dia 9 de abril de 1969, 
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assim se expressa: “No mesmo dia da fuga, durante um jogo de futebol, 

uma rádio anunciou a fuga de Ricardo Zarattini. Já era denominado como 

um dos ‘terroristas dos Guararapes’”. Quando as imagens constituem a 

própria realidade, elas 

“... não ocupam mais aquela posição específica, em algum lugar 
entre as palavras, que supostamente tenham sentido e objetos 
reais, aos quais nós podemos somente dar um sentido, mas 
passam a existir como objetos, são o que significam” (MOSCOVICI, 
2003, p.74). 

Enfim, objetivação é a constituição de uma realidade concreta, visível, 

“completa” em seus significados. É, num dado instante, “fechar” os 

conhecimentos sobre uma determinada imagem. Edinaldo e Ricardo, dessa 

forma, mais que ancorados, eram objetivados como terroristas. 

 

Na figura 1.5, observamos que Edinaldo e Ricardo, tidos não mais 

como professores de guerrilha, mas como engenheiros, têm sua imagem 

pública ancorada na idéia de que seriam eles os responsáveis pela 

organização e execução do atentado da bomba do aeroporto. A matéria da 

figura acima abandona ainda mais o caráter especulativo e passa a atribuir 

às investigações a certeza de que os dois jovens engenheiros subversivos 

seriam os “terroristas dos Guararapes”. Isso fica ainda mais claro quando, 

em um pequeno trecho da matéria, uma suposta autoridade – sem nome – 

da época afirmou: “... ‘ficamos certos que Ricardo Zarattini e Edinaldo 

Figura 1.5 – Diário de Pernambuco, 22 de dezembro de 1968 
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Miranda tiveram participação naquele ato de brutalidade quando duas 

pessoas perderam a vida’”. A classificação era transformada, 

gradativamente em um conhecimento objetivo sobre o acontecimento, 

sobre o fato. 

Observamos que, em ambos os processos – ancoragem e objetivação –

, existe a indispensável necessidade de familiarizar o “novo”, aquilo que se 

apresenta como estranho, ameaçador da estabilidade constituída. Esse, 

conforme afirmamos acima, foi, por exemplo, o papel da arte – e, de certa 

forma ainda o é – até o século XIX. A informação desempenha, desde 

então, a função de “intermediário” entre aquilo que já conhecemos e algo 

novo por que nos interessamos. A mídia, nesse sentido, familiariza – tanto 

ancorando quanto objetivando – acontecimentos, transformando-os em 

fatos constitutivos do cotidiano de um grupo social.  

Dessa forma, concluímos que a construção das representações sociais 

é um processo intimamente ligado à memória do indivíduo e da sociedade. 

Assim, a concepção de tempo nas representações também transcende a 

linearidade com a qual estamos acostumados a lidar: está muito mais 

relacionada com as construções sociais, com a cultura. Representar é, 

portanto, pôr em atividade o acervo de memória que define uma sociedade 

e seus signos.  

O funcionamento desse acervo – devemos deixar claro – não torna a 

memória estática, mas faz ser controlado o processo de construções e 

revisões de valores, costumes, tradições, enfim, daquilo que as coisas 

significam. Esse controle é resultado da construção de sentidos para o 

funcionamento da sociedade.  

Nessa perspectiva, desenvolvemos a pergunta que deve chamar nossa 

atenção: Como damos sentido ao mundo onde vivemos se os fatos somente 

têm capacidade aparente de demonstrar a realidade? Essa questão parece 

nos empurrar para a inevitável discussão da relação que existe entre o 

indivíduo (conhecimento individual, subjetivo) e a sociedade (conhecimento 

coletivo, objetivo).  

Não nos cabe aqui, porém, desenvolver a visão da psicologia sobre o 

tema, mas apenas fazer uso dos contatos já estabelecidos entre os 

psicólogos sociais e a sociologia, mais especificamente os sociólogos do 

conhecimento. Não precisaremos refletir, pois, ainda sobre a filosofia dos 
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gregos antigos e suas discussões a respeito da separação dos conceitos de 

objetivo e subjetivo, pois Berger e Luckmann (1985[1966]) já nos 

alertaram para a importância do senso comum na construção do 

conhecimento e, portanto, colaboraram com o desenvolvimento da idéia de 

que a objetividade se funda no conhecimento subjetivo das experiências 

individuais e coletivas.  

Assim, a partir da tipificação, institucionalização e socialização, o 

homem parece fazer funcionar a transformação de significados subjetivos 

em facticidades objetivas. Em outras palavras, o homem transforma, 

diariamente, eventos cotidianos em fatos. Devemos deixar claro, 

entretanto, que esse não é  

“... um modelo estático, pois, se a socialização é um instrumento 
de conservação, os processos de ressocialização e as rupturas 
decorrentes do enfrentamento do não-familiar possibilitam a 
ressignificação e a transformação social” (SPINK & MEDRADO, 
2000, p.26). 

O objetivo do processo é, sem dúvida, responder à nossa pergunta: 

Como as pessoas, através das representações sociais, dos fatos e dos 

acontecimentos explicam o mundo a sua volta? 

Já desenvolvemos a idéia de que as representações se constituem nas 

próprias coisas. Apontamos, dessa maneira, para a noção de que a 

representação constitui a realidade. Assim, os significados construídos para 

o mundo o edificam, pois “... a realidade não existe independente do nosso 

modo de acessá-la. Isso significa que é nosso acesso à realidade que institui 

os objetos que a constituem” (SPINK & MEDRADO, 2000, p.28). Dessa 

forma, só há conhecimento objetivo de acordo com os interesses da 

sociedade em instituí-los como tais, bem como todo conhecimento subjetivo 

pode ser tido como tal caso a sociedade não o regule como uma verdade 

coletiva.  

Os processos de ancoragem e objetivação, discutidos acima, esboçam 

o estranhamento e as soluções desenvolvidas, o desconhecido e o seu 

imediato processo de significação, no intuito de construir conhecimento 

objetivo e evitar o desconhecido, o não-familiar, o subjetivo.  

Spink e Medrado defendem: 

“As práticas discursivas, assim situadas, constituem o foco central 
de análise na abordagem construcionista. Implicam ações, 
soluções, escolhas, linguagens, contextos, enfim, uma variedade 
de produções sociais das quais são expressão. Constituem, dessa 
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forma, um caminho privilegiado para entender a produção de 
sentidos no cotidiano” (SPINK & MEDRADO, 2000, p.38). 

Confirmamos que a produção de sentidos, na edificação das 

representações sociais, também não se dá de forma aleatória; não funciona 

nem livre das influências sociais – e, por isso, destinada a uma 

multiplicidade de visões, leituras, concepções –, nem também estática, 

cristalizada em uma sociedade imutável, como se fosse possível pensá-la. O 

sentido é um projeto coletivo, construído com os esforços dos 

conhecimentos subjetivos, objetivados pelos interesses do grande grupo, 

historicamente instituído. Assim, “... as pessoas (...) constroem os termos a 

partir dos quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua 

volta” (SPINK, 2000, p.41). 

A produção de sentidos é, portanto, resultado do diálogo dos múltiplos 

conhecimentos individuais (ditos subjetivos) e os interesses de uma 

sociedade em seu tempo específico. Nessa perspectiva, a construção diária 

de sentidos para as representações sociais se dá a partir da consulta e 

revisão permanente do acervo de significados, localizado nas memórias 

individuais e coletivas de cada sociedade. Esse “repertório interpretativo” 

(SPINK, 2000) é o que aqui podemos chamar de costumes, concepções, 

valores e tradições que não existem estabelecidos sobre os pilares da 

imutabilidade, mas são, dentro da concepção cultural de tempo, processos 

revistos, refeitos, reapresentados permanentemente. 

Nessa perspectiva, a definição do que é um acontecimento histórico 

não é mais atrelada à relação única de causa e efeito. Assim, a pauta de um 

jornal impresso, também, não deve se basear nessa simples articulação. O 

que dá origem a um fato, como o do atentado a bomba no aeroporto, por 

exemplo, não são, obrigatoriamente, suas causas econômicas ou fatalidades 

naturais e, a partir delas, os efeitos provocados em cada sociedade. É, além 

disso, a constituição do fato enquanto um problema por si só.  

O acontecimento é, antes de suas causas e efeitos, uma construção 

social. Não é, portanto, atribuída ao presente a capacidade de determinar 

que os fatos de hoje serão a história do futuro; bem como não cabe ao 

passado ser a fonte precisa da história vivida. É “o homem de hoje” o ser 

capaz de definir o que é história a partir dos interesses sociais de assim se 

fazer; “... a História não é a busca de uma causalidade simples; A não 
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produz B, ao contrário, muitos eventos e vozes vão se entrelaçando de 

formas diferentes” (SPINK, P., 2000, p.131). O documento histórico – como 

os costumes, os valores, as tradições, as representações e seus sentidos – 

é, portanto, “filho de seu tempo”, produto do envolvimento das múltiplas 

visões individuais que se tornam coletivas e, logo, narram as experiências e 

as expectativas de todos.  

No tempo de uma sociedade articulada por um formato simultâneo de 

informação, os princípios comunicacionais definem as pautas do que deve 

ou não ser importante para um tempo. A capacidade da informação, assim, 

definitivamente, não se restringe a permitir ou não o acesso de 

determinados fatos a um baú, ao qual nos acostumamos a chamar de 

história, mas o de instituir, a partir de consensos, de juízos coletivamente 

disputados, o que é, propriamente, esse baú. 

Observamos que a produção de sentidos na construção das 

representações sociais não parte do indivíduo para a sociedade 

imediatamente; não se encaixa em um modelo funcionalista onde há um 

emissor do conhecimento para um grande grupo (receptor). Já sabíamos 

que as representações subvertiam esse modelo no sentido de que não é 

possível falar em conhecimento dado, estabelecido, imutável. As 

representações sociais não funcionam, portanto, livremente entre o 

indivíduo e a sociedade. Elas se articulam em um espaço específico, que 

medeia a relação estabelecida diariamente entre o homem e a sua história 

(grupo social): o espaço público. O fato como uma representação dos 

acontecimentos, que, a partir do que discutimos, têm uma natureza maior 

do que a ocorrência, simplesmente, institui a realidade e não somente a 

descreve, como pensavam os positivistas e, de alguma forma, os 

estruturalistas. Assim,  

“... o acontecimento, o fato, é um acontecimento objetivo que uma 
quantidade infinita de fios liga à realidade da qual é um fragmento, 
uma partícula. Para conhecer esta, ou seja o fato histórico dado, 
devemos selecionar, nessa quantidade infinita, as ligações que nos 
interessam no quadro do sistema de referência dado...” (SCHAFF, 
2000, p.186). 

A compreensão de que o fato, por si só, é incapaz de revelar verdade 

ou ficção numa sociedade; de que sua objetividade não reside na dedicação 

ou prudência com que é observado, de maneira alguma desqualifica o 

esforço do observador. A idéia de que o fato, por suas seleções, pela 
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instituição de e por um foco específico sobre um evento, empurra a história 

para o relativismo absoluto impossível de ser observado, é um dos últimos 

pilares de um modelo de ciência social – a comunicação inclui-se nesse 

conjunto – que não tem utilidade em nosso tempo, senão a de construir 

mundos fechados em si mesmos, sem contato com as práticas sociais 

edificadoras dos fatos.  

Assim, o destaque do atentado a bomba no aeroporto, nosso objeto de 

observação neste trabalho, não é feito pelo evento em si – terroristas 

atentando contra a vida de um candidato à presidência do país –, nem pelo 

esforço dos homens, que se apresentavam como revolucionários durante as 

duas décadas que representam o regime militar no Brasil, em enviar para o 

futuro o modelo de uma sociedade presente – algo que, por sinal, fazemos 

diariamente –, mas pelo desejo dos homens do presente em fazer vivo o 

acontecimento de um tempo que só é conhecido teoricamente: o passado. 

Não é a história que, a partir de seus relatos, reconstrói esse tempo para 

que melhor se conheça o presente, mas os homens que instituem, a partir 

dos fatos, um tempo que lhes informa, continuamente, quem são.  

Não defenderemos, no entanto, que esse processo discorre sem 

disputas, sem as grandes batalhas que compõem as capas dos jornais. Pelo 

contrário, as disputas, que nem sempre são grandiosas como a queda da 

Bastilha ou as duas grandes guerras do século XX, mas são cotidianas, 

edificam não somente o tempo presente, um homem presente, mas suas 

memórias, seu passado. Essas disputas por significado, por representações, 

por símbolos que funcionam como peças de um quebra-cabeça, é que 

constituem a realidade. 

 

1.4 – O acontecimento, o fato e a construção da verdade 

“No segundo dia de torturas, a barra começou a pesar. 
Luís Martins de Miranda, um agente auxiliar de Moacyr 
Sales, olhou bem para Edinaldo e comentou: 
 - ‘Não foi ele, doutor? Não parece com o cara que 
soltou a bomba do Aeroporto?’ 
Sales olhou como se estivesse tendo uma ótima idéia. 
 - ‘É mesmo!’ 
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A prisão de dois jovens engenheiros simpatizantes das teses 

revolucionárias do comunismo, do lado vermelho do pólo, saciaria a já 

insustentável necessidade de encontrar responsáveis pelo atentado. Em um 

primeiro momento, aliviaria as pressões das autoridades militares nacionais 

sobre o delegado Moacyr Sales. Em seguida, a população transformaria 

aquele velho retrato falado de ninguém em uma imagem. Os jornais 

freqüentemente publicaram bilhetes divulgados por investigadores (figura 

1.8). A manutenção de um ambiente concentrado nas buscas pelos 

responsáveis era fundamental para a construção de uma versão forte para o 

caso do atentado. Os processos de ancoragem e objetivação sobre a 

representação de Edinaldo e Ricardo como os “terroristas dos Guararapes” 

funcionariam como alicerces para a construção de uma premissa 

consistente o suficiente para se fazer notícia, história, enfim, verdade. 

 

 

“Não há experiências não-
interpretadas, a que se tem um 
acesso apenas privado e que se 
esquivem à apreciação ou à 
correção públicas. O 
conhecimento de objetos não é 
um modelo suficiente para o 
saber de estados de coisas 
proposicionalmente articulados. 
Quanto à verdade, ela é uma 
propriedade inalienável de 
enunciados criticáveis; só pode 
ser justificada por meio de 
razões, mas não ser 
autenticada pela gênese das 
representações” (HABERMAS, 
2004, p.233). 

 

É muito difícil pensar em composições sociais sem que se pense em um 

mundo estruturado pela verdade. Aliás, talvez seja impossível pensar sem 

se remeter à verdade como base de sustentação para qualquer coisa que se 

faça. Em outras palavras, o tema não permeia somente os debates 

filosóficos sobre a formação do conhecimento, mas reside nas mínimas 

Figura 1.8 – Jornal do 
Commercio, 29 de julho de 

1966 
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proposições que amparam os sentidos produzidos cotidianamente. A 

verdade, enquanto conceito, portanto, é atemporal; simultaneamente, tem 

inquietado e tranqüilizado o homem desde as suas descobertas mais 

complexas à, aparentemente, simples decodifição da realidade e seus 

signos.  

O próprio desenvolvimento da filosofia antiga está diretamente ligado 

ao que podemos chamar de “conquista da verdade”. Afinal, como já 

afirmamos acima, os filósofos pré-socráticos estavam todos em busca da 

arché das coisas – seu início, o princípio de todas as coisas, uma verdade 

absoluta que fizesse do conhecimento um ente estável, portanto, controlado 

pelo homem. Assim, aqueles pensadores imaginaram o átomo, o número, o 

ser e o não-ser, o fogo, a água, enfim, “princípios” cuja verdade seria 

impossível se fazer relativa, subjetiva: é esse o fundamento da 

objetividade.  

A intenção dos filósofos da Grécia Antiga de encontrar uma verdade 

absoluta para todas as coisas não precisa ser desprezada sob a justificativa 

de não haver um conhecimento objetivo puro, pois há verdades fortes para 

consensos sociais. “A descoberta de que não se oculta por trás da realidade 

do cotidiano nenhuma realidade superior (...) cura o desiludido da doença 

platônica...” (HABERMAS, 2004, p.227), mas não constitui um mundo sem 

verdades, perdido na ausência de significados.  

Em outras palavras, a verdade existe quando localizada socialmente. É 

impossível separar a verdade da sociedade, como também é perda de 

tempo separar o fato histórico da interpretação. Assim, a sociedade pensa a 

verdade a partir de filtros montados pela própria comunidade com a 

finalidade de estabelecer valores e crenças para os sentidos construídos.  

“Mas isso não significa que a coerência de nossas crenças baste para 

esclarecer o significado do conceito de verdade – que agora se tornou 

central” (HABERMAS, 2004, p.242). A verdade é um processo de mudança 

social, pois é imediatamente aquilo que julgamos “crível”, bom para 

acreditar, justo para uma determinada ocasião; portanto, objetivo. Logo, a 

verdade é um campo de disputas sociais por edificação de sentidos e, a 

partir daí, da retórica do mundo presente e seu senso comum.  

Parece justo, dessa forma, estabelecer uma relação entre verdade e 

interesse, crença, valores, tendências políticas, enfim, construir uma 

relação entre a verdade e o fato. Talvez sejam, portanto, as ciências 
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humanas as que mais percebam a verdade como um “ingrediente” 

fundamental. Dizemos isso a partir do momento em que elas são acusadas 

de não produzirem um conhecimento objetivo ou de serem uma espécie de 

conhecimento especulativo, cuja utilidade é, simplesmente, ilustrar o 

mundo presente com as imagens de um homem do passado ou, pior, 

engrandecer o ego dos tradicionais cientistas sociais que confundem seu 

objeto de estudo com um bem inalienável, do qual são donos.  

Ao contrário disso, percebemos que o homem se confunde com a 

verdade a partir do momento em que ele é a descrição do passado que se 

articula em um o mundo presente. É, ainda, o ponto de partida do mundo 

imaginado, o futuro. O homem é, ao mesmo tempo, um ser de marcas do 

que foi e de ruínas para um mundo novo. No entanto,  

“... a história não pode negar que precisa sustentar duas exigências 
que se excluem – produzir enunciados verdadeiros e admitir a 
relatividade de suas proposições. É uma aporia. Todo conhecimento 
histórico é ao mesmo tempo uma tomada de posição, um ponto de 
vista relativo e quer ser verdadeiro” (REIS, 2005, pp.152-153). 

Se o grande dilema do sociólogo – ou do comunicólogo, do historiador, 

do antropólogo – é pôr em diálogo a parcialidade da autoria – as crenças do 

presente, os valores, os costumes, os sistemas de representação e as 

tradições – e a necessidade da veracidade, entendemos que a verdade é, 

também, produto de acordos sociais; um consenso que quase nunca 

funciona como democracia, mas é articulado em um público, em uma 

comunidade.  

Assim, a verdade da ciência – tanto as ditas sociais, quanto as exatas 

– existe para uma sociedade específica e, existe antes, para uma 

comunidade que fala a realidade: os cientistas. É essa “marca de verdade” 

que nos faz adjetivar a ciência como oficial, tida como certa, ou charlatã. 

“... A verdade é o resultado de uma relação cognitiva, sendo formulável em 

linguagem humana. Ela depende e decorre de uma relação sujeito-objeto, 

da iniciativa construtiva do real pelo sujeito” (REIS, 2005, p.155).  

A história, por exemplo, é, assim, produto imediato não dos 

acontecimentos por si sós, simplesmente, mas da escrita de alguém que 

emerge da sociedade, porém exerce sobre ela a autoridade de um campo 

de saber: o historiador e as relações de poder que esse sujeito reproduz: os 

fatos. Assim também a notícia é produto não de acontecimentos 
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importantes que devem ser destacados, somente, mas de uma comunidade 

que também tem autoridade sobre um campo – o da construção da notícia 

–, ou seja, os jornalistas e os interesses que envolvem esse grupo. É o 

caso, até mesmo, por exemplo, do materialismo histórico-dialético que, 

mesmo criticando o falseamento da consciência como sendo a marca da 

omissão da verdade, faz de uma visão particular – o movimento 

revolucionário – uma verdade a ser universalizada. Ou seja, uma 

comunidade que define a verdade dentro de um ciclo fechado, suprimindo 

as disputas pela construção de sentidos.  

“Moacyr Sales sorriu quando pegou os jornais do dia 1 de julho de 
1970. Na sua sala do DOPS, leu com atenção a matéria que falava 
sobre os dois engenheiros presos por ele. Primeiro a manchete: 
‘AUTORES DO ATENTADO NO AEROPORTO SERÃO DENUNCIADOS’. 
Depois, passou ao texto. ‘Baseado no conteúdo do IPM aberto em 
torno do atentado terrorista verificado no dia 25 de julho de 1966, 
no Aeroporto dos Guararapes, quando morreram duas pessoas e 
13 saíram feridas, o procurador-militar Francisco de Paula Accioly, 
denunciou, ontem, como responsáveis pelo crime, os engenheiros 
Edinaldo Miranda de Oliveira e Ricardo Zarattini Filho’” (LIMA, no 
prelo, p.95). 

A construção de uma articulação das imagens daqueles dois jovens 

engenheiros ao atentado a bomba no aeroporto dava origem a uma verdade 

social suficientemente consistente para ser reconhecida, tanto pela 

população como, principalmente, pelo campo jurídico. O acontecimento é 

apropriado pelos jornais, que, através das imagens e de textos inflamados 

como o editorial do Diário de Pernambuco do dia seguinte ao do atentado, 

julga publicamente os suspeitos, classificando, ancorando, objetivando e, 

por que não, condenando Edinaldo e Ricardo a uma pena ainda mais 

dolorosa que a da reclusão: o reconhecimento público do fato e de seus 

“autores”.  

Antes de uma apropriação do acontecimento pelo jornalista, deve-se 

deixar claro que o conhecimento sobre os fatos – e, com ele, a verdade do 

ocorrido – é produto de um diálogo, de uma troca de significados entre o 

sujeito e o objeto ou, já que não se pode falar em tempo sem se falar em 

história, esta é imediatamente produto de uma relação dialógica entre o 

presente e o passado. Assim, “O conhecimento histórico é compreensão do 

outro e reflexão e autoconhecimento do eu” (REIS, 2005, p.163). Dessa 

maneira, como os jornais em relação a Edinaldo e Ricardo, o ofício do 

jornalista não é, nunca foi e está distante de ser, imparcial na construção 
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do conhecimento tido como verdadeiro. O olhar sobre o objeto é, antes de 

tudo, comprometido com um tempo específico e com suas crenças, valores, 

costumes. Esse compromisso marca o acordo de verdade que funda o 

conhecimento objetivo. Assim,  

“Cada sociedade é uma rede de relações múltiplas de poder, e cada 
relação cria uma linguagem que defende e consolida posições. Cada 
sociedade tem seu regime de verdade e seleciona os discursos que 
considera verdadeiros. A distinção entre o verdadeiro e o falso não 
é uma distinção entre essencial/autêntico e aparente/inautêntico” 
(REIS, 2005, p.168). 

Ou seja, não se pode falar em verdade sem se remeter a uma disputa 

social. Numa sociedade marcada pela desigualdade – que não é 

simplesmente decorrente de um desajuste da estrutura econômica, mas de 

diferenças culturais, religiosas, étnicas, sexuais, de gênero etc., 

transformadas em oposições que devem ser marginalizadas em nome de 

uma unidade de significados –, entendemos que existem grupos gestores 

das disputas, orientando boa parte da população para um regime de 

verdade sobre o qual essa população tem pouca influência.  

Em outras palavras, entender que o sentido de verdade, tanto 

histórica como cotidiana, é produto de um acordo social, de diálogos entre 

um sujeito e o objeto, não nos deve fazer acreditar que vivemos um mundo 

público sem disputas desproporcionais, mas que os sentidos construídos 

camuflam opressão, submissão, violência, enfim, desigualdade. Nesse 

aspecto, a verdade se afasta da justiça que a faz como conhecimento 

“crível”, bom para acreditar, como já discutimos acima.  

“O julgamento foi marcado para 11 de fevereiro de 1971. Para 
Edinaldo, os fatos estavam consumados. Seria condenado e 
passaria alguns anos na prisão. Mas a 7ª CJM surpreendeu 
Edinaldo, inocentando-o por quatro votos a um. Os próprios 
militares julgaram que as provas eram insuficientes. O único que 
votou contra a absolvição foi o juiz-auditor, que não fundamentou 
seu voto” (LIMA, no prelo, p.96). 

Nessas condições, o campo jurídico parece funcionar livre da força das 

articulações, das representações sociais sobre as imagens dos dois 

acusados pelo atentado a bomba no aeroporto. Aparentemente, o trecho 

destacado acima atestaria a possibilidade de uma leitura jurídica livre das 

marcas temporais sobre os acontecimentos, sobre os fatos, o que não se 

verifica. Observemos no fragmento abaixo, no qual Samarone Lima reflete 
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sobre o retorno de Edinaldo Miranda a Carpina, sua cidade natal, após a 

absolvição de fevereiro de 19713: 

“O filho de um farmacêutico chegou a comentar que Edinaldo não 
estava preso por acaso, que ‘onde há fumaça, há fogo’, que a 
história estava mal contada. Isso era suficiente para que Edinaldo 
ficasse mal visto na cidade” (LIMA, no prelo, p.97). 

Acima da verdade jurídica, residem, portanto, os acordos sociais sobre 

os sentidos produzidos no dia-a-dia. O que sustenta a verdade, numa 

sociedade marcada pela opressão de igualdade de uns sobre o que estamos 

acostumados a chamar de diferenças de outros, é uma estratégia de 

omissão, de aproximação de verdade, de verossimilhança, de ilusão coletiva 

a que podemos chamar de fatos. A sustentação desse regime de verdade se 

dá a partir da articulação de acontecimentos, ou construção dos mesmos, 

em um espaço visível. Dessa forma, o fato é, fundamentalmente, visível, 

público. 

“A verdade histórica é um sentido atribuído, que reúne passado e 
futuro em um presente determinado, que, aceito de modo mais ou 
menos consensual, constrói uma identidade das sociedades, que as 
localiza em seu tempo e as torna mais eficientes na ação” (REIS, 
2005, p.175). 

Antes de um tribunal, essa verdade se reconhece no mundo público. 

Nesse aspecto, o séc. XIX, por certo, não foi simplesmente o tempo dos 

levantes sociais, dos ideais revolucionários, dos operários mobilizados pela 

causa da justiça social. Foi, além disso, o tempo de uma nova forma de 

articulação da sociedade. O Antigo Regime – o absolutismo dos reis que 

viam em si mesmos a melhor maneira de legitimar o poder da espada – 

parecia ser destruído não somente pela máxima iluminista de “liberdade, 

igualdade e fraternidade”. O despotismo nada esclarecido não desmoronava 

nas grandes manifestações, nem caiu quando a Bastilha foi tomada pelos 

revolucionários. Sua ruína foi construída diariamente, por homens comuns 

que não compreendiam o poder do rei como a expressão do tempo em que 

viviam.  

Antes das armas, portanto, a Idade Contemporânea nascia do 

desenvolvimento de um espaço renovado: o público. “A esfera pública 

burguesa pode ser entendida, inicialmente, como a esfera das pessoas 

                                                 
3
 Ricardo Zarattini sequer foi julgado naquele fevereiro de 1971. No início de setembro de 1969, 
Zarattini estava na lista dos presos políticos libertados e embarcados em um avião para a Cidade do 
México em troca do embaixador norte-americano Charles B. Elbrick, seqüestrado alguns dias antes no 
Rio de Janeiro. 
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privadas reunidas em um público” (HABERMAS, 2003[1965], p.42). Os 

cafés, os chás, a literatura; cada homem poderia entender o mundo à sua 

maneira. O grande desenvolvimento da ciência é o melhor exemplo disso. 

De Newton a Einstein, o mundo viu a física reinventar as verdades sobre 

tudo que se entendia. A sociedade reinventou-se.  

O convite à mobilização política dos trabalhadores, talvez o mais 

famoso manifesto do nosso tempo (Manifesto Comunista, de Marx e 

Engels), percorreu o território europeu em uma velocidade maior que a dos 

trens mais modernos da época; chegou à América Latina sem os navios 

poderosos, movidos a vapor, da ainda mais poderosa marinha britânica; 

agarrou-se à causa libertária de países que se pretendiam nações 

independentes, como a Itália, a Hungria ou a Irlanda. O veículo utilizado 

para tanto foi o mais moderno que o homem séc. XIX soube construir: a 

informação.  

Dessa forma, aquilo que chamaríamos de jornalismo sairia dos salões, 

onde a literatura e a política norteavam as discussões, e transformar-se-ia 

na mais eficaz forma de reprodução e construção da opinião pública. Essa 

deve ser entendida como "... o resultado esclarecido da reflexão conjunta e 

pública, sobre os fundamentos da ordem social (...); ela não domina, mas o 

déspota esclarecido terá de seguir a visão dela” (HABERMAS, 2003, p.118).  

Assim, os críticos de arte passariam de livres julgadores – uma crítica 

amadora não só das obras de arte, mas da sociedade como um todo – a 

porta-vozes do público; expressariam, coerentemente ou não, a visão de 

todos a respeito daquilo que analisavam. “As revistas, que antes eram 

correspondências manuscritas, logo se tornam impressos mensais ou 

semanais que passam a ser instrumentos publicitários dessa crítica” 

(HABERMAS, 2003, p.58). Quando o público lê, identifica na crítica o desejo 

próprio daquela observação.  

A publicização transforma-se, portanto, na própria verdade a respeito 

da pintura, da literatura, do teatro e, por que não, da sociedade. O 

julgamento de Edinaldo e Ricardo está, então, absolutamente acima do 

jurídico, do público; é o julgamento da visibilidade. 
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1.5 – O acontecimento e o lugar da mídia 

Existe, dessa forma, sobre o fazer público, um poder que não 

dimensionamos com facilidade: edificar justificações que fazem de uma 

sentença verdadeira ou não. Essa não é a marca somente de um espaço 

público pós-Revolução Francesa, mas já havia, ainda no que chamamos de 

Antigo Regime (o regime dos reis absolutos, donos de tudo e de todos), a 

preocupação com uma forma de controle social que não funcionava através 

da coerção, mas um poder simbólico, o poder da palavra, da aparência, da 

imagem.  

Em tempos das reformas religiosas, no longínquo séc. XVI europeu, 

encontraremos que “O protestante inglês John Foxe, por exemplo, pregava 

que ‘o papa deve abolir o conhecimento e a impressão gráfica, ou esta, a 

longo prazo, vai acabar com ele’. Como vimos, os papas parecem ter 

concordado com Foxe...” (BRIGGS & BURKE, 2004, p.84), perseguindo as 

tecnologias que ampliavam a dimensão do mundo público a partir do 

alcance da publicização. Ou seja, a visão do que hoje chamamos de povo 

não era desprezada devido à carência de uma esfera pública, descrita como, 

a partir do séc. XIX, uma sociedade civil organizada. A ausência de “voz” 

dessa idéia amorfa que temos do povo representava a astúcia dos 

governantes, que suprimiam a capacidade de construção de opinião popular 

ou as moldavam de acordo com seus interesses.  

Dessa forma, o fazer público, através da impressão gráfica e das 

traduções do grego e do latim, mudou as noções de fato e temporalidade. A 

história, desde então, deixaria de ser um fenômeno de sucessão temporal, 

mas aconteceria permanentemente, em simultaneidade.  

A publicização, que faria o mundo se pensar enquanto mundo, 

dinamizou o desenvolvimento das identidades locais que, logo, seriam o 

germe da nacionalidade. “Assim, a partir de meados do séc. XVI em diante, 

‘público’ começou a significar atividade ou autoridade relativa ao Estado 

dele derivado, enquanto ‘privado’ se referia às atividades ou esferas da vida 

que eram excluídas ou separadas daquela” (THOMPSON, 2004, p.110).  

O público, portanto, não seria simplesmente a vida da corte, os hábitos 

diários do rei e das pessoas envolvidas com o cotidiano dos palácios, mas 
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aquilo que a sociedade entendia como “visível”. Em outras palavras, o 

público seria o conhecido, o visto, o representado; enfim, o público seria o 

real.  

Dessa forma, estabelecemos uma relação direta entre o mundo da 

publicidade e as noções discutidas de verdade. Se esta é produto de 

construções sociais, só há verdade quando percebida por uma sociedade, 

quando o acontecimento é tornado visível, fato. E é nesse aspecto que o 

público define o que é ou não verdade.  

Discutimos, anteriormente, que só é possível pensar o tema da 

construção da verdade a partir de uma relação, de uma correspondência. 

Assim, a constituição do mundo público se dá no momento da co-

participação de seus membros na edificação dos conhecimentos coletivos, 

debatidos socialmente. A publicidade também promove transformações 

nessa concepção. Afinal, o advento da mídia elimina a necessidade da co-

presença dos membros na construção do público. Não se pode dizer, porém, 

que seja a mídia independente da sociedade. Pelo contrário, ela se define a 

partir das memórias coletivas, que edificam os significados reproduzidos 

(manipulados, transformados, reconstruídos). Em contrapartida, “com o 

advento da imprensa, o ato de tornar algo público se libertava em princípio 

do intercâmbio dialógico dos atos da fala e se tornava cada vez mais 

dependente do acesso aos meios de produção e transmissão da palavra 

impressa” (THOMPSON, 2004, p.115). Em outras palavras, a mídia é a voz 

do espaço público, o “lugar” onde o visível se faz visto, onde o evento se faz 

fato, verdade, onde o mundo 

se faz realidade. 

 
 
 
 
 
 

 

Mais do que um 

advento de visibilidade, as 

imagens e nomes de 

Edinaldo Miranda e Ricardo 

Figura 1.9 – Diário de 
Pernambuco, 12 de dezembro 

de 1968 
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Zarattini nos jornais daquele dezembro de 1968, remetidos, também por 

imagens, aos jornais de pouco menos de dois anos e meio antes, 

constituem-se em ferramentas de composição de uma realidade que precisa 

ser significada. A figura 1.9 é uma demonstração disso. A primeira parte da 

matéria de capa do Diário de Pernambuco de 12 de dezembro de 1968 intui 

sobre a relação – construída, em tese, exclusivamente pelo DOPS local – 

entre os dois jovens engenheiros e o atentado a bomba no aeroporto. Os 

jornais transformaram – em alguns aspectos, de maneira irreversível – 

aqueles dois sujeitos desconhecidos de grande parte da população em algo 

ainda maior do que simples imagens públicas de Edinaldo e Ricardo; 

construíram os “terroristas dos Guararapes”, máxima que as revisões do 

presente procuram desmontar. 

 

 

 

 

 

Na segunda parte 

da matéria de capa do 

Diário de Pernambuco, 

de 12 de dezembro de 

1968 (figura 1.10), o 

jornal confirma a provável ligação dos dois engenheiros com a organização 

e execução do atentado de quase dois anos e meio antes. Dão como certo 

que os dois “suspeitos” vinham se dedicando a atividades subversivas no 

interior de Pernambuco. Entre elas, a fabricação de bombas.  

Dessa forma, os indivíduos não definem a verdade a partir das 

disputas sociais diretas, mas através de uma mediação, a visibilidade 

midiática. Dizemos isso por entender que, numa sociedade pautada pela 

desigualdade, em que poucos exercem grande poder sobre outros muitos, o 

desenvolvimento da mídia é marca do acesso desproporcional aos bens 

culturais. Isso não deve anular, é importante que fique claro, a idéia de 

Figura 1.10 – Diário de 
Pernambuco, 12 de 
dezembro de 1968 
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que, por outro lado, a publicização, através da visibilidade, é também um 

campo de disputas por mudanças sociais. Em outras palavras,  

“... a visibilidade criada pela mídia pode se tornar uma fonte de um 
novo tipo de fragilidade. Mais os líderes políticos procuram 
administrar sua visibilidade, menos eles as podem controlar; o 
fenômeno da visibilidade pode escapar de suas rédeas e, 
ocasionalmente, pode funcionar contra eles” (THOMPSON, 2004, 
p.126). 

O desenvolvimento da mídia e, portanto, do que podemos chamar de 

opinião pública, fez com que o povo deixasse de ser aquilo que poderia 

simplesmente ser excluído do mundo público. Mesmo com acesso desigual 

às construções da visibilidade e, portanto, da verdade, o final do séc. XVIII 

e o séc. XIX viram o povo entrar definitivamente na disputa pelo poder 

simbólico.  

Entendemos, entretanto, que a construção do mundo público, a partir 

da opinião pública, não se dá como um debate democrático, em que todas 

as vozes são equalizadas de acordo com as vontades sociais; a construção 

da opinião pública não é produto da vontade de todos, mas decorre da 

adaptação da sociedade a uma nova modalidade de Estado que teria a 

burguesia como referência. O mundo público é, então, um simulacro do que 

entendemos por democracia. Mais que um ambiente de definições dos 

interesses coletivos, o espaço público, aquilo que é visível aos olhos da 

sociedade (verdadeiro), é um campo de disputas por sentidos. Observamos 

isso na figura 1.11, terceira parte da matéria de capa do Diário de 

Pernambuco de 12 de dezembro de 1968: 

 

 

 

 

 

“A vontade comum sempre tem razão, (...) mas nem sempre é 
bem esclarecido o juízo que o orienta; é preciso, portanto, colocar-
lhe as coisas ante os olhos como elas são ou, às vezes, como elas 
devem aparecer ante ela” (HABERMAS 2003, p.121).  

Figura 1.11 – Diário de 
Pernambuco, 12 de 
dezembro de 1968 
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A influência sobre o espaço público através da mídia não se dá pela 

“criação da verdade”, simplesmente, como se fosse possível fazê-lo, mas 

pela aproximação, pela verossimilhança dos cientistas sociais (mecanismo 

criado para regular a construção de verdade pela comunidade dos 

construtores da ciência), pela aparência, pela visibilidade, enfim, pela 

“conquista da verdade”. Na figura 1.11, há a aproximação da figura dos dois 

engenheiros a um universo que, talvez, não dissesse respeito aos dois: a 

direção do PCBR em Pernambuco ou o porte de armas e de munição de 

calibres mais pesados.  

A opinião pública seria, dessa forma, sem dúvida, uma voz do povo, 

seria relativa a ele, mas não necessariamente seria produto das vontades 

populares, não completamente. Em outras palavras, o problema que a 

discussão sobre o controle do fazer público inicia é a relação entre povo e 

opinião pública como elementos que dialogam, mas um não gera o outro. 

Assim, entendemos que a opinião pública orienta a vontade de todos a 

partir da articulação do aparente com o verdadeiro. Ou seja, a capacidade 

da publicização não reside somente nos espaços criados para a construção 

das verdades, mas na transformação do aparente em verdadeiro.  

Nesse aspecto, as instituições que instrumentalizam o mundo público 

– os jornais pernambucanos durante o regime militar, por exemplo – 

desempenham papel fundamental, não simplesmente como empresas que 

divulgam o mundo, visível a partir de então, mas como condutores 

especializados da opinião pública, como “construtores da informação”, no 

caso dos jornais. Numa sociedade marcada pela desigualdade, os jornais 

(ainda fazendo uso desse exemplo) são apropriados para fazer do interesse 

privado uma verdade pública, comunitária. Ou seja, a publicização não 

constitui a opinião pública somente retratando as relações humanas, mas 

construindo reputações, critérios de verdade, justificações. Age, dessa 

maneira, como uma “nova corte”, constituindo um mundo de aparências; 

“... ela consegue prestígio público para uma pessoa ou uma questão e, 

através disso, torna-se altamente aclamável num clima de opinião não 

pública” (HABERMAS, 2003, p.235). 

Assim, se entendemos que a verdade é uma construção social e que o 

modelo Ocidental/capitalista de sociedade é pautado pela 

desproporcionalidade, deduzimos que a construção da visibilidade, da 



 74 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

realidade e, portanto, das verdades que compõem não somente os fatos 

que dão origem às sociedades, mas os eventos da vida cotidiana, fazem 

parte de uma trama que envolve uma disputa permanente pelos sentidos 

produzidos sobre o mundo, sobre o público. Em outras palavras, o que 

fazemos, o que pensamos sobre as coisas, as coisas que transformamos, 

tudo isso, localizado em uma sociedade específica, constitui uma disputa, 

uma prática social pelo conhecimento do mundo e, parece claro, pelo 

conhecimento de si mesmo.  

Essas disputas não se dão somente no campo da economia, que 

durante o último século funcionou teoricamente como estrutura 

fundamental das relações interpessoais, quando toda a sociedade estaria 

disposta a partir de como a economia funcionava. A discussão também não 

se restringe a um embate político. É certo que os partidos se organizaram, 

que o movimento sindical se desenvolveu, que a sociedade, em seu 

princípio mais iluminista, passou a ser a “gestora” dos Estados, mas não é 

na esfera política que o mundo se entende como tal, simplesmente. Em 

outras palavras, não é através de política que os sentidos são produzidos no 

cotidiano, não somente. Isso também não se dá a partir da coerção dos 

grupos hegemônicos sobre grande parte da população.  

Em eventos específicos, nos últimos séculos, vimos as forças armadas 

ignorando a diplomacia e reformando o mundo política, econômica e, até 

mesmo, geograficamente. Essas disputas sociais se dão, 

fundamentalmente, no campo do simbólico, na cultura, nas construções de 

significado, enfim, nas práticas sociais, que não são meramente 

transformações físicas do mundo, mas sociedades redimensionadas a partir 

de valores, crenças, hábitos, enfim, da idéia de grupo enquanto uma 

comunidade.  

O mundo, ou o público, é construído fundamentalmente a partir de 

como ele se pensa, do modo pelo qual ele significa aquilo que percebe. Esse 

processo, como já discutimos, está longe de ser natural, como também não 

é nem um pouco a democracia em seu pleno funcionamento. A 

desigualdade da sociedade se reflete em seus significados, em suas 

verdades e, portanto, no que ela percebe como acontecimento e toma como 

um fato.  
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“... a mídia produz sentido por meio de um insistente retorno de 
figuras, de sínteses-narrativas, de representações que constituem 
o imaginário social. Fazendo circular essas figuras, ela constrói 
uma ‘história do presente’, simulando acontecimentos-em-curso 
que vêm eivados de signos do passado” (GREGOLIN, 2003, p.96). 

Em outras palavras, esse espaço de disputa pela construção de 

significados tem na mídia um importante agente. Não se pode atribuir a ela 

o papel de um espelho fiel da sociedade como se todo reflexo representasse 

puramente uma imagem. A mídia pode ser entendida enquanto um reflexo, 

se compreendermos que até mesmo o espelho distorce a percepção. 

Distante de ser um reflexo fiel, a mídia, como numa sala de espelhos, 

constrói a própria imagem da sociedade. Em um tempo marcado pela 

grande quantidade de imagens que regem os nossos sentidos, os veículos 

de mídia não inventam, pois, a realidade, mas articulam conhecimentos, 

sentidos, eventos, construindo os fatos de que a própria sociedade precisa 

para se compreender.  

Atestar isso não significa dizer que os grupos sociais não atuam sobre 

esse processo de construção de sentidos; a sociedade não é passiva ao que 

vê, como também não o é em relação à história que se conta, mas o 

império dos sentidos está longe da democracia assim como os povos estão 

longe de ver os já grisalhos ideais iluministas em funcionamento. Ou seja, 

“O que os textos da mídia oferecem não é a realidade, mas uma construção 

que permite ao leitor produzir formas simbólicas de representação da sua 

relação com a realidade concreta” (GREGOLIN, 2003, pp.96-97).  

Mesmo com grande dificuldade ainda de pensarmos em um real 

concreto, firme, omitido por uma subjetividade infinita, nos parece clara a 

atuação do discurso midiático na construção dos fatos, marcas maiores da 

realidade, retalhos de percepção do espaço público. Se, ainda no século 

XIX, os cientistas sociais pensavam a história como uma seqüência de fatos 

distribuídos em uma linha histórica, o nosso tempo fez a história do mundo 

inteiro ser acontecimento ao mesmo tempo, informação. Os fatos são 

simultâneos; carregam costumes, valores, regimes de verdade, concepções 

de espaço público, tudo ao mesmo tempo.  

É nesse mundo de muitas vozes e imagens que a mediação ganha 

contornos de disputas por sentidos. Construir o visível, além de informar, 

de “democratizar” as imagens, é instituir o real, tornar perceptível um 
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acontecimento – coisa que os nossos sentidos quase nunca podem fazer –, 

criar os fatos que são a base de sustentação da verdade de seu tempo.  

“... a percepção do real, na sociedade da imagem, é um labirinto 
no qual o mundo, desaparecido, dá lugar à ilusão da 
referencialidade. Os instrumentos técnicos da mídia eletrônica são 
verdadeiras ‘máquinas memoriais’ que criam a idéia de um mítico 
texto-base cuja visão passada é necessária para a compreensão 
articulada daquilo que se frui no presente; recordações, memórias 
de um texto que não deve cair no esquecimento...” (GREGOLIN, 
2003, p.106). 

Diferentemente da pretensão das tradicionais ciências sociais, o espaço 

de operação da mídia é o cotidiano. Isso dificulta a compreensão de que a 

ciência que lê os fatos enquanto um processo de construção que não 

necessariamente se baseia nos eventos, nas ocorrências, também percebe o 

cotidiano como palco das disputas por construção de sentidos. Assim, 

aprendemos, durante o século XIX e boa parte do XX, a desprezar a leitura 

do cotidiano como construção de mudanças sociais. Os grandes eventos, 

como a já citada queda da Bastilha, seriam os responsáveis por guinadas 

significativas nas sociedades, transpondo o curso dos fatos, os regimes de 

verdade, os aparelhos de coerção e os ambientes de disputas.  

O fato não se sustenta no acontecimento, simplesmente. Os 

significados que residem em “Amanhã, mesmo sendo dia 8 de dezembro, as 

lojas de Recife abrirão pela manhã”, vão além do evento simples, que é a 

abertura das lojas. Nesse exemplo, o cotidiano instituiu o fato.  

“Visto de seu interior, o cotidiano parece eterno. O desafio para o 
historiador social é mostrar como ele de fato faz parte da história, 
relacionar a vida cotidiana aos grandes acontecimentos, como a 
Reforma ou a Revolução Francesa...” (BURKE, 1992b, p.24).  

A mídia opera da mesma forma quando transforma o evento da 

explosão da bomba no Aeroporto dos Guararapes em uma praça pública, 

onde uma guerra contra o terrorismo precisaria ser travada. Observamos 

isso da figura 1.5 a 1.8. Parece claro que os regimes de verdade de uma 

sociedade específica passam pela construção do mundo cotidiano. As 

verdades erguidas pelos sentidos – filtrados pelos valores, tradições, enfim, 

cultura – caminham como o cotidiano: invisível aos olhos de quem a faz, 

mas constantemente marcada por um tempo; por uma representação dos 

fatos sobre o tempo. 

 



 77 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

1.6 – O acontecimento: imagens e vozes 

“Uma vez produzido no interior de uma prática que se pauta pelo 
emprego de estratégias de manipulação do real e pelo 
sensacionalismo, o acontecimento é, antes de tudo, produto de 
uma montagem e de escolhas orientadas de imagem, que lhe 
garantem o efeito de acontecência, a impressão do vivido mais 
próximos daqueles que o vivem. Produto dos meios de 
comunicação, esse novo acontecimento é projetado, lançado e 
oferecido ao público sob a forma de espetáculo” (BARBOSA, 2003, 
p.116). 

As ciências sociais no século XX, a partir dos Estudos Culturais, ou da 

Escola dos Annales, por exemplo, intensificaram o estudo do cotidiano de 

modo que tudo aquilo que, para uma ciência positivista, era considerado 

estático, imutável, deveria ser analisado a partir de suas modalidades 

temporais específicas: a cultura. Assim, não podemos falar em prioridades 

no estudo dos fatos. Em outras palavras, a queda da Bastilha é, sem 

dúvida, um evento que tem ainda seus significados refeitos em nossos dias. 

Os ideais daquela revolução ainda regem o nosso modelo de democracia, 

ainda que deficitário.  

Não podemos distinguir, no entanto, o fato da queda da Bastilha do 

exemplo, também utilizado anteriormente, das “lojas do Recife que abrirão 

pela manhã, mesmo no dia 8 de dezembro”, como fatos centrais e 

periféricos, respectivamente. O cotidiano está longe de ser periférico como 

o foi durante o século XIX. 

 “A base filosófica da nova história é a idéia de que a realidade é 
social ou culturalmente construída. (...) Esse relativismo também 
destrói o que é central e que é periférico na história” (BURKE, 
1992b, p.11).  

Dessa forma, não são eventos novos que diferenciam o tempo dos 

nossos dias daquele dos positivistas e até dos primeiros estruturalistas, mas 

objetos ampliados; uma nova concepção de documento: o vestígio 

documental não é uma pista de uma investigação em busca de um início, de 

um acontecimento fundador de um problema. Tem, ele próprio, sua 

capacidade comunicacional; o vestígio é, socialmente construído, um 

problema e um acontecimento: um fato.  

Assim, a oralidade e as imagens ganham espaços ampliados nos 

estudos de ciências sociais não simplesmente por serem fontes, 

aparentemente objetivas, de construção do fato, mas por terem a 

capacidade de fazer objetivos os acontecimentos a partir do testemunho, de 
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um reflexo que, de maneira alguma, é fiel ao que retrata, mas que, no 

tempo das sociedades hipersensíveis, rege os nossos sentidos. Ciências 

como a comunicação surgem desses espaços criados para se estudar o 

homem em seu dia-a-dia e como ele estabelece relações com o outro e 

consigo mesmo.  

Isso, porém, não significa dizer que o passado deve, a partir do 

relativismo cultural, ser tomado como um tempo totalmente estranho aos 

nossos dias de tal forma que, sobre ele, seja impossível conhecer. O 

passado é conhecido de acordo com o que o presente exige dele. É assim 

que só nos lembramos do que nos interessa, mesmo daquilo que não nos 

agrade, como de alguns maus políticos, ou do sonho ruim da noite passada, 

ou do regime militar e os eventos imediatamente a ele relacionados. 

O tempo que rege o funcionamento dessas categorias do “contar” 

histórico não funciona a partir da seqüência mecânica da linha de uma 

historiografia oficial. Dedicar-nos-emos a essas categorias do tempo mais 

adiante, neste trabalho. Por enquanto, atestaremos que o tempo da 

oralidade e da pictografia funciona a partir dos hábitos, dos conhecimentos, 

da cultura das sociedades que as produzem.  

Assim, impor um regime de tempo baseado na seqüência viciada do 

acontecimento é um abuso sobre categorias de fato que não responderiam 

coerentemente às necessidades do observador. Mais que um tempo serial, a 

tradição rege a oralidade e, de certa forma, os padrões de imagens de uma 

sociedade. “A força da história oral (...) Vem da extensão e da inteligência 

com que muitos tipos de fontes são aproveitados para operar em harmonia” 

(PRINS, 1992, p.194). A oralidade revela, portanto, o poder dos grupos 

sociais negligenciados por uma sociedade oficial, aquilo que nos 

acostumamos a chamar de poder de centro contra uma periferia 

aparentemente sem voz.  

Como no tempo dos reis, no entanto, quando a tradição da espada e os 

poucos livros regiam uma sociedade analfabeta, os nossos dias têm o 

jornal, o rádio e a televisão como máquinas de construção de significados. 

Dessa forma, o analfabetismo não é simplesmente a incapacidade de 

dominar um código, mas, em seu sentido social, é a perda de memória, o 

que impede, inclusive, a construção de sentidos a partir da oralidade.  
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O tempo da ditadura militar brasileira, entre os anos 1964 e 1985, 

expressa, assim, um padrão de silenciamento desse lugar de voz. Os 

movimentos sociais contra o regime representam a oralidade, a extra-

oficialidade em busca de um modelo transformado de percepção da 

sociedade brasileira.  

É nesse contexto que está mergulhada parte da sociedade em que 

vivemos: espremidos contra um muro de informações, vozes e imagens 

com significados prontos, sem construção ou transmissão de 

conhecimentos; o “tudo pronto” de que falava Marc Bloch nas primeiras 

linhas deste texto; a imposição do fato como um conhecimento acabado 

sobre o qual não se pode versar.  

“Se estudar a mídia é estudá-la em sua contribuição para a textura 
geral da experiência, então algumas coisas se seguem. A primeira 
é a necessidade de reconhecer a realidade da experiência: que as 
experiências são reais, até mesmo as experiências midiáticas” 
(SILVERSTONE, 2002, pp.25-26).  

Estas são, em nossos dias, uma voz forte o suficiente para sufocar os 

conhecimentos, os costumes, os hábitos do homem comum. A oralidade 

tem, nesse aspecto, o poder de aproximar sentidos, aglutinar 

representações o suficiente para edificar os fatos que tecem o que 

percebemos por realidade. Assim, uma voz justificada é verdadeira. É o 

caso da autoridade policial sobre os cidadãos comuns, por exemplo, ou o 

professor que fala por sua disciplina, o médico sobre a saúde ou o padre 

sobre o divino ou, como já exemplificamos acima, o jornalista sobre a 

notícia. Enfim, justificações que dão a uma voz o poder da verdade na 

construção de um fato.  

Os veículos de mídia, como os jornais, mesmo impressos, são um 

exemplo dessa voz justificada, mas sem um campo restrito. A mídia se 

entrecruza com os diversos campos de construção da realidade e reproduz 

sobre eles uma voz forte: o testemunho, que nesse caso não seria o de uma 

pessoa entrevistada, mas a co-presença do próprio jornal.  

O mesmo processo se reproduz em relação à imagem e, dentro do 

jornal impresso, o caso específico da fotografia. Não se pode ter a 

presunção de depositar sobre a fotografia a capacidade de registrar 

objetivamente a realidade. Uma imagem pode ser, como um 

acontecimento, objetiva, mas não o é por si só: “... os fotógrafos não 
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apresentam reflexos da realidade, mas representações da realidade” 

(BURKE, 1992b, p.27). Existe sobre a imagem um débito consciente ou não 

em relação às convenções pictóricas. Dessa maneira, diz-se que a fotografia 

“... é agente do processo de criação de uma memória que deve promover 

tanto a legitimação de uma determinada escolha quanto, por outro lado, o 

esquecimento de todas as outras” (CARDOSO & MAUAD, 1997, p.407). 

Assim, a imagem tem grande poder de construção do real. A visão é 

um sentido forte o suficiente para desprezar relativismos sobre o que se 

mostra e sobre o que se vê. Aprendemos, no entanto, nos últimos séculos, 

a desconfiar do que vemos. A tabela periódica tinha, no início do século XX, 

uma quantidade bem menor de elementos químicos do que tem em nossos 

dias, mas os elementos não foram inventados; eles precisavam ser 

descobertos. Diariamente, vemos o sol nascer em um dos lados do 

horizonte e se pôr do lado oposto. Durante alguns séculos, acreditamos que 

era ele quem “dava voltas pelo céu”. Se considerarmos que o observador 

também não está parado, fixo em um ponto específico, então 

compreenderemos que é simples, em nossos dias, perceber que a Terra gira 

em torno de seu próprio eixo, movimento conhecido por rotação, mesmo 

que não vejamos isso. Continuamos a perceber o sol percorrer todo o céu, 

diariamente, o que também não é uma inverdade. Em relação aos nossos 

olhos, isso realmente acontece.  

A leitura do que vemos, o que ela é capaz de revelar, não é, dessa 

forma, absoluta, mas é uma leitura, uma forma de percepção. Se não existe 

uma realidade concreta o suficiente para invalidar os retalhos de real, então 

todos esses últimos são, de alguma forma, socialmente instituídos, 

verdadeiros. O mesmo raciocínio funciona em relação ao fato do atentado a 

bomba no aeroporto.  

Observamos, acima, a inexistência de um evento concreto que 

represente o início, a arché, e sobre o qual depositaríamos uma série de 

problemáticas. Existem problemas que interessam ou não aos grupos que 

constroem a história. Assim, a imagem é também um depósito de regimes 

de verdade; só percebemos o que queremos perceber ou, numa sociedade 

marcada pela desigualdade, o que alguns grupos intuem o que outros 

percebem. Assim, a imagem, no caso específico da fotografia,  



 81 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

“... lança um grande desafio: como chegar àquilo que não foi 
revelado pelo olhar fotográfico. Tal desafio [nos impõe] a tarefa de 
desvendar uma intricada rede de significações, cujos elementos – 
homens e signos – interagem dialeticamente na composição da 
realidade” (CARDOSO & MAUAD, 1997, p.405).  

Mais do que um retrato do real, a imagem é um projeto de realidade 

sobre o qual depositamos desejos, medos, inquietudes: uma arena de 

disputas pelo que se vê. Dessa forma, compreendemos que  

“... a fotografia atua como importante meio através do qual se 
podem reestruturar os quadros de representação social e os 
códigos de comportamento dos diferentes grupos socioculturais, 
em contextos e temporalidades diversos” (CARDOSO & MAUAD, 
1997, pp. 411-412).  

Em outras palavras, em um tempo regido pelas imagens, a fotografia 

dos jornais, por exemplo, define um retalho, um recorte, como uma 

realidade completa em si mesma, sem flexões de sentido aparente; 

ortodoxa em torno do que mostra.  

A grande testemunha ocular dos acontecimentos, mais do que a 

presença daqueles que protagonizaram as grandes rebeliões, as ocupações 

de terra ou os atentados terroristas, é o “olho mecânico” de uma 

autoridade: a fotografia do jornal, o retrato falado de uma versão policial, o 

conhecimento médico etc. É a partir desse poder que se institui, o da 

oralidade e o da imagem, que se edificam as justificações responsáveis 

pelas verdades fortes em um tempo específico. Numa sociedade ditatorial, 

por exemplo, a autoridade militar tem grande força na construção de um 

universo de sentidos, onde tudo que se ouve ou se vê é aproximado da 

verdade a partir de uma aglutinação de imagens e sons, de sentidos 

reunidos com o intuito da verossimilhança, de que falávamos acima. 

O padrão de voz e de imagem dos jornais impressos em Recife, 

naquele 26 de julho de 1966, funcionam como uma peça no tenso ambiente 

do regime militar, intuindo, ainda que quase dois anos e meio depois, as 

figuras de Edinaldo Miranda e Ricardo Zarattini como responsáveis pela 

morte de duas pessoas e a mutilação de algumas outras. É o caso da figura 

0.7, por exemplo. Essas imagens funcionam dentro de acordos sociais para 

a construção de sentidos, apoiados em um padrão de memória social e 

numa expectativa temporal, também descrita socialmente. A observação do 

funcionamento dessas memórias e da disposição temporal desse 

acontecimento é nosso objetivo nos dois capítulos que se seguem. 
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C A P Í T U L O     2 

A Memória 
 

2.1 – A construção social da memória 

“Nem as memórias nem as histórias parecem mais ser objetivas. 
Nos dois casos, os historiadores aprendem a levar em conta a 
seleção consciente ou inconsciente, a interpretação e a distorção. 
Nos dois casos, passam a ver o processo de seleção, interpretação 
e distorção como condicionado, ou pelo menos influenciado, por 
grupos sociais. Não é obra de indivíduos” (BURKE, 2000, p.70). 

Podemos dizer que a sociedade é uma invenção dos homens para dar 

vida às suas memórias. As instituições também fazem parte, todas elas, 

desse conjunto de invenções espalhadas pela história da humanidade. 

Assim, o homem se entende como um animal diferenciado por, além de sua 

destacada capacidade de (re)construção técnica do mundo, se perceber 

enquanto memória, conhecimento transmitido e reconstruído ao longo de 

um tempo que, nesse caso, não é somente cronológico, mas cultural. 

É pretensamente fantástica, portanto, como já observamos, a 

trajetória do progresso técnico na civilização ocidental. O século XXI ainda 

vive sob o transe de um fanatismo enlouquecido e admirado pela conquista 

da técnica. Nos últimos dois séculos, o homem reinventou tudo que sabia, 

remodelou todo o mundo conhecido, encurtou distâncias, aproximou 

algumas culturas e desmantelou outras tantas; refez a Matemática, a Física, 

a Química, inventou as Ciências Sociais. 

Apesar de termos reservado o terceiro capítulo deste trabalho para 

discutirmos sobre as questões relativas ao tempo, julgamos importante 

registrar que, mesmo conquistando o mundo, o homem de nossos dias não 

espera menos do futuro do que os das sociedades medievais, nem os 

renascentistas – admiradores dos antigos, os clássicos. Todos esses foram 

sujeitos históricos e em seu tempo desejaram o futuro com a identidade de 

seu passado. Em outras palavras, por mais que as grandes invenções 

apontem para um tempo sedutor e desconhecido, a técnica não foi 

responsável por modelar o futuro de acordo com a astúcia do presente, 

somente.  

O futuro ainda é a necessidade do novo, a angústia do vivido, o 

desconhecido; é o projeto imediato das nossas memórias. Dessa forma, a 
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vida cotidiana do homem não podia mais, já no início do século XX, ser 

entendida como a narrativa do passado com a finalidade de descobrir 

origens não reveladas, fatos não contados, não somente. O homem faz uso 

de sua memória para conhecer algo mais que seu passado. 

“A memória, como propriedade de conservar certas informações, 
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 
graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 
informações passadas, ou que ele representa como passadas” (LE 
GOFF, 1996, p.423). 

Zenóbio Vasconcelos, supostamente um dos jovens recrutados por 

Alípio de Freitas para a organização e realização do atentado no Aeroporto 

dos Guararapes, em entrevista ao Jornal do Commercio do dia 23 de julho 

de 1995, entretanto, afirma: 

“Tratava-se de uma guerra. Todos nós tínhamos consciência das 
dificuldades e ninguém era irresponsável para entrar em algo tão 
perigoso desconhecendo os riscos. Não posso ter uma atitude 
soberba, insensível. Não posso faltar com solidariedade. Mas, 
também não posso sonegar o fato de que, no meu entendimento, 
também passei por muitas dificuldades e nem por isso me acho 
vítima. Eu assumo meus atos sem fazer concessões a futricas ou a 
deduragens...”.  

Em tese, o ambiente de guerra, sobre o qual fala Zenóbio, justificaria a 

ausência de memórias sobre uma passagem da nossa história. 

Aparentemente, em tempos de conflitos que quebram os contratos de 

convivência social e, a partir disso, os sentidos de liberdade, os homens 

atuam sobre um só tempo, sem nomes passados nem projetos futuros. Em 

contrapartida, é impossível pensar na organização de movimentos sociais 

contra a ditadura sem que esses se remetam a memórias instituídas do que 

o Brasil era antes do regime militar, antes de 1964, e, fundamentalmente, 

dos projetos, também regidos pelas competências da memória, sobre o que 

deveria ser e não é.  

Nesse aspecto, de maneira alguma, este tema, em tempo algum 

deveria ser ou foi abandonado. O silêncio de alguns sobre a organização e 

realização do atentado foi, durante mais de vinte anos, uma forma de 

condenação de Edinaldo Miranda e Ricardo Zarattini. As regras de 

construção da memória, assim, não foram quebradas; elas funcionaram, 

enquanto esforço de esquecimento, para transformar dois jovens 

engenheiros em “terroristas dos Guararapes”. 
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Em outras palavras, a grande função da memória se refere ainda mais 

ao presente do que ao tempo passado. A memória existe para ilustrar os 

desejos desse homem, que é imediatamente seu sujeito.  

Zenóbio, entretanto, ainda na mesma entrevista, afirma: “Acho que 

esse assunto deveria morrer. A gente deve ter grandeza e deixar que fatos 

como esse sejam apurados pela história, em seu ritmo normal, sem 

atropelos”. Ele acredita, portanto, que a história funciona independente das 

memórias que edificam uma sociedade, como uma instituição magnífica, 

celestial, o que não se verifica. O silêncio sobre o atentado, segundo tal 

princípio, seria uma espécie de anistia sobre um pedaço de memória, mas 

não o é nem para os dois acusados por mais de vinte anos, nem tampouco 

para uma sociedade que significa imagens, ancora e objetiva dois sujeitos 

como os verdadeiros culpados pela morte de duas pessoas. 

 

A suposta anistia que o silêncio promoveria, e não o faz, funcionaria, 

somente, para os autores daquele atentado. Mais do que uma lei, um 

acordo que vigoraria ao final da década de 1970 para que os exilados 

políticos pudessem retornar ao país, uma anistia ampla, geral e irrestrita 

serviria, também, para reproduzir no país a imagem de um mundo 

Figura 2.1 – Diário de Pernambuco, 28 de dezembro de 1968 
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pacificado pelas guerras, pelo poderio militar de dois grandes pólos em 

disputa. O final da década de 1960 é emblemático nessa construção. Afinal, 

Estados Unidos e União Soviética corriam em busca da conquista da Lua 

(figura 2.1). Esse ambiente, mais do que uma disputa política, representava 

um tempo novo para a história da humanidade. Em tese, um ambiente de 

paz, de harmonia entre os homens, de superação (figura 2.2). Tudo isso, 

entretanto, omitia a tensão, provocada pelo choque entre os dois blocos – o 

capitalista e o socialista –, que se reproduzia, nos chamados países de 

Terceiro Mundo, no endurecimento de regimes militares extremamente 

repressores. 

 

Entretanto, não os líderes das grandes batalhas, nem os professores 

dos grandes discursos, ou os construtores das religiões, nem os chefes das 

tradições; o sujeito das grandes memórias, ainda que em uma sociedade 

hierarquicamente representada, é o homem comum, quase sem voz, sob a 

perspectiva da sociedade moderna, mas ator, construtor diário das 

memórias que não são facilmente controladas pelas instituições. A 

memória, senhora da vida cotidiana, é a marca da cultura de cada homem 

em seu tempo específico. “Uma sociedade não se sustenta apenas por suas 

Figura 2.2 – Diário de Pernambuco, 28 de dezembro de 1968 
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instituições, mas, principalmente, por sua capacidade de gerar expectativas 

de tempo. O corpo e o tempo estão ligados: uma vida é um corpo no 

tempo” (SARLO, 2005, p.15).  

As antigas teorias de reprodução mecânica da memória são 

desprezadas à medida que percebemos a instituição das lembranças sem 

seqüência lógica prevista. Ou seja, se as nossas lembranças, edificadas em 

um conjunto de sentidos articulados socialmente, a que comumente 

podemos chamar de memória, não seguem uma seqüência cronológica 

esboçada, não há um processo mecânico de aquisição ou reprodução das 

memórias.  

Isso não significa dizer que nada é possível de ser pensado sobre a 

construção social das memórias, o que somente teria sentido se 

reproduzíssemos aqui as concepções positivistas de funcionamento do 

homem, da sociedade e do homem em sociedade. Já que a construção das 

sociedades também não obedece a um padrão mecânico de edificações 

técnicas, ou progresso político, as memórias não seguem a ordem dos anos 

e os eventos que se sucedem pontual, matemática, cronologicamente nas 

vidas individuais ou coletivas das sociedades.  

O problema que gera o estudo das ciências sociais é, portanto, o 

homem comum, a sociedade, a cultura e não mais a elite, a corte, os reis e 

os poderes. O sociólogo, antropólogo, historiador ou comunicólogo não 

podem ser os reprodutores desse distante mundo das cortes, que tem como 

objetivo restaurar uma ordem que não se sustenta em nossos hábitos, mas 

um pesquisador de sentidos, de significados, de construções, ou, como nos 

diz Peter Burke (2000), um “guardião da memória”.  

Dessa forma, as instituições (o Estado, a família, a escola, o trabalho, 

a propriedade privada) são construtoras de uma modalidade de memória: a 

oficial, ou, como discutiremos adiante, uma memória monumental. As 

identidades não são, nesse aspecto, simplesmente projetadas pelas 

instituições, mas apropriadas por elas.  

A memória do regime militar, assim, não funciona a partir dos passos 

lentos da história, que pesquisaria os fatos sem os atropelos dos quais fala 

Zenóbio Vasconcelos, mas pelos desejos dos homens que constroem seus 

padrões de memória e, portanto, a velocidade da história. 
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“... as memórias são construídas por grupos sociais. São os 
indivíduos que lembram no sentido literal, físico, mas são os 
grupos sociais que determinam o que é ‘memorável’, e também 
como será lembrado. Os indivíduos se identificam com os 
acontecimentos públicos de importância para o seu grupo” (BURKE, 
2000, p.70). 

Se as memórias não são somente produtos das experiências 

individuais, sendo possível pensar em uma memória coletiva, fica mais 

simples perceber que as identidades são construções dos símbolos 

produzidos por nossas memórias, pelos costumes, pelo que se julga 

“memorável”. A nacionalidade é, portanto, o reflexo dos nossos desejos, já 

que é uma comunidade imaginada, e da nossa percepção, leitura do mundo, 

necessidades, expectativas e, por que não, até mesmo, dos sonhos.  

O homem não é capaz, pois, de examinar o passado com a rigidez que 

esperou ter no século XIX, mas só é possível ter acesso a ele a partir de 

esquemas, de sistemas de significado construídos também por esse passado 

no qual se quer adentrar. O homem vê o tempo passado com os olhos do 

presente e o sonho do futuro, ou seja, com as memórias desses três 

tempos, conectados, imbricados. Dessa forma, a sociedade, mais do que 

edificar as memórias a partir dos acontecimentos, se percebe a partir de 

leituras sobre os eventos, de interpretações desses mesmos 

acontecimentos, isto é, a partir dos fatos.  

Em algumas sociedades sem escrita, alguns detinham a capacidade de 

“armazenar” a memória. Dessa maneira, os sentidos produzidos para as 

memórias coletivas dessas sociedades passavam pelo crivo desses sujeitos, 

tidos como mais experientes, ou representantes dos clãs mais fortes de 

uma determinada tribo. Em nossa sociedade, esse papel parece ter sido 

ocupado pelas instituições que, enquanto construtoras da memória oficial, 

orientam aquilo que deve ser lembrado. Naquelas comunidades sem escrita, 

entretanto, o processo de construção da memória não pode ser pensado 

como uma consulta enciclopédica a dados, eventos passados que dizem 

quem somos nós.  

“... contrariamente ao que em geral se crê, a memória transmitida 
pela aprendizagem nas sociedades sem escrita não é uma memória 
‘palavra por palavra’. (...) Não se desenvolve em torno deles [os 
homens-memória] uma aprendizagem mecânica automática” (LE 
GOFF, 1996, p.429). 

Se, em nossa sociedade, o papel daqueles homens “portadores da 

memória” pode ser representado pelas instituições, o controle delas é 
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formal, mas não é absoluto. Isso significa dizer que as memórias também 

são um campo de disputa por construções de sentido. Para aquelas antigas 

comunidades, a escrita pode ser tomada como uma forma de especializar 

ainda mais o aprisionamento das memórias. Em nosso caso, esse processo 

é reproduzido sob o nome da formalização do conhecimento e da 

construção de autoridades que representem a verdade sobre as nossas 

memórias. A ciência é um grande exemplo disso. A ciência, em seu sentido 

tradicional, é a escrita da memória, ou seja, é a versão formal sobre um 

aglomerado de sentidos que ganham um formato definido, porém não 

absoluto.  

Essa memória feita normativa é refletida tanto em festas 

comemorativas, definidas pelo calendário, como no exemplo utilizado ainda 

no primeiro capítulo – das lojas do Recife que abrirão pela manhã, mesmo 

sendo dia 8 de dezembro –, como na rotina da vida comum. Em outras 

palavras, a escrita institucionalizou a memória como algo que não deve ser 

dispensado, trazendo de volta eventos significativos para uma sociedade, 

representados pelos museus, praças, dias festivos, jejuns e hábitos 

cotidianos. Esse processo também marca a imposição de um modelo de 

memória; a instituição de eventos que são lembrados diariamente não por 

seus efeitos significativos nas vidas individuais e coletivas de um 

determinado grupo social, mas pela necessidade da reprodução de um 

símbolo definido.  

É o caso do “heroísmo” de alguns “grandes” nomes da história nacional 

que “precisam” ser lembrados com o objetivo de manter uma ordem 

(modelo) de nacionalidade, de brasilidade. Tomemos como exemplo o 

marechal Luís Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de 

Caxias, título concedido ao militar no final de 1869, como uma das 

condecorações pela chamada “campanha pacificadora” no Paraguai, a 

chamada Guerra do Paraguai – conflito no qual tal país seria quase 

completamente arrasado pelas forças militares do Brasil, Argentina e 

Uruguai, devidamente alinhadas de acordo com interesses ingleses pelo 

desmanche de um promissor mercado paraguaio. O marechal, mais do que 

uma marca de uma das passagens mais tristes da história “livre” da 

América do Sul, foi, ainda em vida, transformado em herói nacional, 

exemplo de um modelo de nacionalidade que deveria ser seguido. Hoje, 
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reconstruindo tal modelo de memória, Duque de Caxias é o patrono do 

exército brasileiro. 

Algumas das nossas lembranças, como em tribos primitivas, 

funcionam, nesse aspecto, a partir de uma natureza fantástica, mitológica, 

que está, quase sempre, afastada das práticas sociais diárias de um cidadão 

comum. É o caso da relação pouco íntima do brasileiro com o marco da 

Independência Nacional (o 7 de Setembro). Mais que um feriado – dia de 

descanso ou praia –, o nosso “dia de libertação” representa uma festa 

pouco debatida pelos brasileiros, que a acompanham simplesmente como 

um desfile das Forças Armadas. 

 

A construção dessa modalidade de lembranças durante períodos de 

opressão política é ainda mais evidente (e necessária). Em seus lemas, 

máximas publicitárias, o regime militar brasileiro fez retornar 

simbolicamente eventos cristalizados na cronologia republicana da História 

do Brasil para validar, legitimar significados do presente. Em outras 

palavras, forjaram-se memórias de momentos distantes da realidade 

Figura 2.3 – Diário de Pernambuco, 14 de dezembro de 1968 
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nacional para construir-se um modelo fechado de poder político: “Brasil: 

ame-o ou deixe-o!”. Que Brasil era preciso amar? E de qual deles se deveria 

abrir mão?  

Na figura 2.3, capa do Diário de Pernambuco do dia 14 de dezembro de 

1968, podemos observar a construção do regime militar como um modelo 

seguro de memória, independente do que os governantes possam fazer. 

Naquele fatídico dia de 1968, os jornais publicavam o Ato Institucional 

número 5, que fechava o Congresso em nome da “segurança nacional”. O 

suposto ambiente de paz no mundo, reforçado pelos veículos de mídia 

(figuras 2.1 e 2.2), sustentava, simbolicamente, a construção de regimes 

mais duros. Assim, o AI-5 poderia ser tido, em um mundo público, como 

um esforço para preservar a democracia. Assim atestamos na figura 2.4, 

capa do Diário de Pernambuco de 17 de dezembro de 1968. 

 

Observamos uma característica a mais no processo de construção 

social da memória: a lembrança não precisa ser fictícia para ser falsa. A 

preocupação de Hobsbawm e Ranger (1997) com o processo de construção 

Figura 2.4 – Diário de Pernambuco, 17 de dezembro de 1968 
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de uma tradição, que observaremos logo mais adiante, é ainda mais 

complexa quando as lembranças apropriadas por regimes políticos – ou 

instituições, de maneira geral – não precisam criar histórias do passado, 

mas se apropriar de um único padrão de recordação de um evento. Assim, 

um regime militar sustentaria que, para a memória da brasilidade, o ponto 

de partida do sentimento nacional deve estar na envergadura da espada de 

D. Pedro I quando da máxima de “Independência ou morte!” Não que a 

figura do primeiro Imperador brasileiro seja dispensável para a história da 

brasilidade, mas é, no mínimo, perigoso que ela funcione como “marco 

zero” de um padrão de memória para a nacionalidade – um imperador 

jovem, viril e rigoroso, dono de poderes absolutos sobre um Estado 

gigantesco.  

Dessa maneira, os governantes militares, recuperando a imagem 

heróica do Império Brasileiro, distorcem um sentido presente do heroísmo, 

dando origem a um padrão de memória que não funciona a partir das 

construções de sentido, resultado dos esforços cotidianos de cada um dos 

homens comuns. Observemos o que diz José Luiz Del Roio (2006, p.74) 

sobre a prisão de Ricardo Zarattini em dezembro de 1968: 

“Depois de uma semana neste sofrimento, chegaram três 
delegados de São Paulo, que queriam conhecer os contatos que 
Ricardo mantinha naquele Estado. A tortura tornou-se mais sutil. 
Eles se revezavam em três turmas por 8 horas, durante as 24 
horas da jornada. Não batiam. Apenas não deixavam dormir um 
instante, bombardeando-o ininterruptamente de perguntas. Isto 
por cinco dias. Era terrível. Os olhos queimavam e lacrimejavam 
constantemente, a consciência ficava enevoada, o raciocínio 
confuso, todo corpo exigia repouso, a vítima tinha desejos 
irrefreáveis de conceder qualquer coisa para poder aprofundar no 
sono, na evasão, no esquecimento”. 

As histórias de Edinaldo Miranda e Ricardo Zarattini são, nesse sentido, 

cruzadas com esse princípio de construção da memória coletiva. O 

ostracismo, que entre os gregos significava o exílio de algum condenado 

durante um tempo determinado, se reproduz, nesta teoria, sob o nome de 

esquecimento. O exílio de Edinaldo e Ricardo não precisava ser fora do país 

para que eles fossem excluídos do projeto oficial de construção da 

nacionalidade e as memórias dela, mas a pena que recairia sobre eles seria, 

em primeira instância, o esquecimento e, em um segundo momento, uma 

lembrança teoricamente irrecuperável na história do país, segundo a qual 

eles seriam sempre os “terroristas do Guararapes”. 
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Na matéria da figura 2.5, observaremos 

que, do quando da visita dos dois agentes do 

DOPS de São Paulo, os engenheiros 

acusados da organização e realização do 

atentado da bomba do aeroporto já são tidos 

como tais. A partir do material encontrado 

em uma casa na Rua Pirajá, onde não 

moravam nem Edinaldo nem Ricardo, o 

jornal dava como certo que aquele lugar 

sediava as reuniões para a construção de 

planos subversivos.  

 

 

 

 

 

 

 

A máxima do “Brasil: ame-o ou deixe-

o!” não se reproduz, nesse aspecto, em 

“ficar em terras brasileira seguindo um 

projeto violento e ditador de nacionalidade 

ou abandonar o país, trocando-o por uma 

outra nação, na qual deveria se integrar e 

permanecer”. O “ame-o ou deixe-o” refere-

se às memórias que devem nos orientar em 

como funcionar a partir de um padrão de 

lembranças ou ser condenado ao ostracismo 

da invisibilidade, da amnésia social – 

conceito que também discutiremos adiante. 

“Historicamente, os militares se apresentaram como 
salvadores da pátria; eles eram os que podiam 

proteger o Brasil tanto do seu próprio povo como de seu destino. 
Representações de um povo cujo caráter era essencialmente brutal 
e incontrolável são parte do imaginário social no Brasil e os 
militares se apresentam como a única instituição capaz de 

Figura 2.5 – Diário de Pernambuco, 28 de dezembro 
de 1968 
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controlar uma população indolente” (JOVCHELOVITCH, 2000, 
p.101).  

Como discutimos ainda no capítulo anterior, aquilo que constitui o 

espaço público é uma representação que, por sua vez, é responsável por 

articular os conhecimentos individuais (subjetivos), desenvolvidos na esfera 

privada, dando origem ao que chamamos de conhecimentos coletivos 

(objetivos), constitutivos da esfera pública. Dessa forma, apontar para o 

que é público e privado é, ao mesmo tempo, entender que ambos são 

conceitos que transitam no tempo histórico em permanente revisão de 

significados. Ou seja, se os conceitos de público e privado se constituem a 

partir daquilo que “interessa” ou não a todos, dos conhecimentos ditos 

subjetivos ou objetivos, logo as representações sociais são criadas nesse 

encontro público dos múltiplos indivíduos de uma sociedade.  

Se compreendemos que as noções discutidas de público e privado se 

fundam num diálogo permanente entre os conhecimentos objetivos e 

subjetivos, não é essa oposição que dá origem ao mundo privado e à vida 

pública, mas uma relação de interdependência entre esses pólos. Ou seja, o 

mundo público é produto de articulações de grupos privados. Estes, por sua 

vez, seguem regras, costumes, valores estabelecidos na esfera comum 

(pública). Dessa forma, cabe à sociedade, através das representações, 

definir, em seu tempo específico, que elementos devem ser visíveis, 

verdadeiros, comunitários. Passa também pelo crivo dos interesses sociais 

tudo aquilo que não deve ser mostrado, que não pode se tornar público, 

não deve constituir memória. 

Numa sociedade marcada pela violência de um regime político – como 

discutíamos logo acima com o caso da ditadura brasileira, em que poucos 

têm muito poder sobre os cada vez mais numerosos indigentes –, essa 

capacidade do fazer público expressa sutilmente os interesses dos grupos 

dominadores, de modo que a “Desigualdade no Brasil não é um jargão da 

política, mas um elemento constitutivo da vida cotidiana e do tecido social” 

(JOVCHELOVITCH, 2000, p.25). Ou seja, em uma sociedade violentada por 

um regime militar, as memórias coletivas não se constituem simplesmente 

enquanto junção dos interesses coletivos, mas são edificadas a partir da 

transformação de interesses privados de grupos específicos em regra geral, 
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necessária a todos. Essa é a desigualdade no processo de construção social 

da memória. 

O exemplo brasileiro ilustra bem esse fato quando o conflito social se 

cristaliza no tempo histórico como elemento fundador da brasilidade. A 

corrupção, o coronelismo, os latifúndios, a fome, a miséria, um sistema 

precário de saúde e de educação são representados como valores 

estabelecidos, constitutivos das lembranças de uma civilização brasileira. 

Desafiar esses “valores” com uma proposta alternativa de decodificação da 

sociedade é, imediatamente, ameaçar a concepção tradicional de vida 

pública, comunitária. A construção de uma memória pública oficial 

brasileira, a partir da violência do regime militar, e de interesses privados 

de grupos específicos, transformou a desigualdade em uma regra que 

caminha pela linearidade histórica como um costume, uma tradição que se 

camufla, mas não muda. Na Colônia, no Império e na República, novos 

sentidos foram sempre construídos para justificar a marginalização da 

maioria dos brasileiros em nome dos interesses de poucos. Dessa violência, 

surgem os terroristas Edinaldo Miranda de Oliveira e Ricardo Zarattini Filho. 

As memórias funcionam como ferramentas poderosas para tal feito já 

que se constituem enquanto mediadores, códigos entre aquilo que se vê e 

aquilo que se fala. Nesse sentido, o caráter coletivo da memória da 

sociedade brasileira é oficializado, transformado nas lembranças dos 

“grandes nomes” – como o de Duque de Caxias – da nossa história, 

modelos daquilo que deve ser a memória da nacionalidade, do Brasil: 

imagens de brasileiros que escreveram nossa história linear de “ordem e 

progresso” e a fizeram, diariamente, cultura, através da desigualdade, dos 

heróis poderosos que os cidadãos comuns nunca poderiam ser. Um padrão 

de memória oficial pautado na violência. Nesse estágio, “A memória urbana, 

para instituições nascentes e ameaçadas, torna-se verdadeira identidade 

coletiva, comunitária” (LE GOFF, 1996, p.450).  

Não que a sociedade brasileira, em tempos de ditadura militar – 

período que compreende o intervalo entre os anos de 1964 a 1985 – 

represente uma crise de um Estado nascente, mas um formato político 

instável, fundado em uma democracia extremamente fragilizada durante o 

governo João Goulart (1961-1964) – não pela figura do presidente, mas 

pelos acordos que foram feitos para garantir a governabilidade. Em outras 
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palavras, o regime militar foi, durante todo o tempo, mesmo governado 

pelas rédeas absolutistas do exército brasileiro, um modelo político 

ameaçado. Uma demonstração disso é o fato de que, durante os 21 anos de 

regime, a grande justificativa da existência do governo militar estava 

erguida sobre a idéia da “devolução (construção) de uma democracia 

equilibrada ao povo brasileiro”. Nesse ambiente, a verdade do governo 

militar torna-se a memória oficial da brasilidade. 

“Cabe, com efeito, aos profissionais científicos da memória, 
antropólogos, historiadores, jornalistas, sociólogos, fazer da luta 
pela democratização da memória social um dos imperativos 
prioritários da sua objetividade científica” (LE GOFF, 1996, p.477). 

Afinal, o homem dos grandes avanços tecnológicos do século XX 

aparenta ser alguém que perde a memória diariamente. Isso é comumente 

afirmado tanto sob o ponto de vista da política, quando tratamos dos 

últimos cem anos como um tempo de regimes repressores – ditatoriais ou 

democráticos (o caso do capitalismo norte-americano) –, quanto da 

perspectiva da cultura, transformada em grande produto de um mercado 

global que aniquila identidades, regionalismos, enfim, memórias. 

No primeiro caso, entendemos que, de fato, o último século contou a 

história de líderes efetivamente preocupados com as grandes 

transformações na economia do mundo ocidental, construindo um universo 

simbólico chamado nação, regido pela instituição do Estado, que deveria 

fazer de seus membros um verdadeiro exército de significados. A memória 

de todos seria a vontade de seu líder. É o caso da falida União Soviética e, 

de modo geral, das nações do leste europeu, que fracassaram no intento de 

edificar uma segunda ordem para o mundo.  

Esses líderes cometeram, porém, os equívocos de uma ordem 

estabelecida, que não pode ser entendida simplesmente como o poder de 

um mercado extremamente forte desde a Revolução Industrial, mas a partir 

de uma série de esquemas de significação que se reproduzem diariamente 

nas práticas sociais. Estas vão dos regimes eleitorais instalados em países 

como os Estados Unidos à naturalização das desigualdades nos subúrbios 

dos chamados “países em desenvolvimento”.  

“A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, 
procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. 
Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a 
libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 1996, 
p.477). 
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Sobre a memória não funciona, entretanto, somente a instituição ou 

construção social da lembrança, nem o controle das memórias coletivas, 

mas uma outra modalidade de produção de sentidos: a construção do 

esquecimento. 

 

2.2 – A memória e a amnésia social 

“As autoridades do DOPS, que acreditavam a princípio na culpa dos 
prisioneiros com relação ao atentado, dada a semelhança de 
Edinaldo Miranda com o retrato falado, estão agora propensas a 
admitir que eles não estão envolvidos na trama. Fato relevante a 
destacar é que os engenheiros, durante os interrogatórios a que 
foram submetidos exaustivamente, jamais caíram em contradição” 
(Diário de Pernambuco, 15 de dezembro de 1968). 

As teses sobre a acusação de Edinaldo e Ricardo como autores do 

atentado a bomba no aeroporto tinham como referência a participação de 

ambos em movimentos sociais de esquerda radical e, com maior destaque, 

uma suposta grande semelhança entre Edinaldo e o retrato falado, feito 

logo após o atentado, ainda em 1966. O padrão de lembrança seria 

edificado a partir dos dois princípios que dariam sustentação à construção 

da imagem daqueles dois estudantes como terroristas. A consistência da 

lembrança residiria no afastamento completo das possibilidades de 

esquecimento sobre as investigações do caso.  

No destaque do Diário de Pernambuco, feito logo acima, é exatamente 

a precisão de Ricardo e Edinaldo, a ordem bem construída de suas 

argumentações, que questiona as estruturas que a polícia vinha edificando. 

Em uma situação como essa, a polícia da ditadura aumentaria ainda mais a 

carga de interrogatórios e torturaria os acusados com o intuito de incluir o 

esquecimento em seus padrões de lembranças. Feito isso, a tese sobre o 

retrato falado e o material “subversivo” encontrado no apartamento que 

Edinaldo dividia com Hamilton Suárez1 ganharia status de verdade, de fato, 

funcionando como um padrão estruturado de lembrança e, portanto, 

memória, tradição. A esse processo de construção da lembrança e, a partir 

disso, da memória, Hobsbawm e Ranger chamam de invenção da 

tradição. 

                                                 
1
 Hamilton Suárez estava trabalhando naquele 11 de dezembro de 1968, portanto não foi preso com 
Ricardo e Edinaldo. Foi, posteriormente, chamado pela polícia para averiguações, mas liberado em 
seguida. Àquela altura, eram dois os acusados pelo atentado.  
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“Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; 
tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 
valores e normas de comportamento através da repetição, o que 
implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado” (HOBSBAWM & RANGER, 1997, p.9). 

A preocupação dos autores ingleses em observar o funcionamento de 

algumas das muitas tradições de uma sociedade desenhada pela memória 

do imperialismo – de uma Inglaterra representada na história oficial do 

mundo ocidental como um dos maiores exemplos de força política e 

violência colonial –, reside na necessidade de perceber as tramas de 

construção de hábitos que reproduzem um modelo definido de sociedade. 

Não entendemos o passado como um tempo que deve ser consultado 

simplesmente. A relação que estabelecemos com as nossas lembranças é a 

de construção de um recurso necessário para a invenção do presente.  

Em outras palavras, fazemos uso das nossas memórias, entre outras 

coisas, para instituir o mundo onde vivemos. Nenhum signo, nenhum 

símbolo do nosso tempo carrega em si mesmo seus sentidos. Estes são 

também produtos de acordos sociais. O processo de significação, que 

chamamos de ancoragem e objetivação, é pautado em uma carga subjetiva 

– também atrelada às formações sociais – que classifica algo, fazendo-o 

conhecido.  

O homem não é capaz, então, de sobreviver em um ambiente sem 

classificações, sem enquadramentos de sentidos. Esse processo é regido por 

nossas lembranças remotas ou não. Nesse aspecto, o esquecimento não é 

simplesmente um apagamento de determinado momento que consideramos 

desnecessário para o tempo imaginado (o futuro), pois, se atribuímos 

sentidos ao mundo presente a partir das experiências passadas, o 

esquecimento é também uma ferramenta de construção de novo, de um 

sentido desejado do que deve ser o novo.  

As nossas lembranças individuais são selecionadas de acordo com 

acontecimentos marcantes de nossas vidas cotidianas. Sobre essa 

observação, reside a idéia de que tudo que guardamos como importante 

nos diz o que queremos no mundo onde vivemos. Ou seja, parece claro que 

as nossas recordações funcionam como construção simbólica da realidade. 

Quando pensamos no esquecimento como uma das ferramentas de 

construção do novo, podemos afirmar que também o ato do esquecer passa 
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por uma seleção de tudo aquilo que rejeitamos. Assim, a amnésia não é 

simplesmente um lapso pessoal ou, se pensarmos na perspectiva social, um 

descuido da rotina, mas uma seleção do que não deve ser mencionado.  

Sobre cada lembrança e sobre cada esquecimento, há distorções em 

nome da necessidade de modificar os eventos vividos. Edinaldo Miranda e 

Ricardo Zarattini não somem da realidade brasileira como sujeitos que 

deveriam ser esquecidos. O exílio de que falávamos acima, longe de ser 

simplesmente a mudança de endereço residencial, é o desejo de um modelo 

de sociedade de apagar um tipo de voz. Para o governo militar brasileiro, 

identificar culpados para o atentado de julho de 1966, no Aeroporto dos 

Guararapes, era a forma encontrada para esquecer aquele evento como 

algo dentro de uma teia de significados contra o regime. Em outras 

palavras, as Forças Armadas “inventariam” uma lembrança como peça 

fundamental para o “bom funcionamento” do mundo presente. Miranda e 

Zarattini trariam de volta, mesmo que o oposto fosse evidente, a sensação 

de normalidade, necessária não somente para o governo, mas para a vida 

cotidiana.  

Como dissemos acima, o esquecimento não representa a destruição do 

que rejeitamos, mas também um processo de seleção daquilo que 

queremos esconder. Dessa forma, sobre as imagens daqueles dois 

estudantes, é construída uma névoa, uma lembrança fosca que os 

acompanharia, veladamente, mesmo depois da anistia – no final da década 

de 1970 – informando a todos, inclusive aos próprios Edinaldo e Ricardo, 

sobre os terroristas dos Guararapes; uma lembrança instituída socialmente 

que não é somente uma criação fantástica de um regime também em 

conflito, mas uma memória em comunidade, articulada, refletida nos jornais 

e revistas, consolidada pelos sentidos de uma sociedade violentada pelo 

governo militar. Uma suposta juventude da sociedade brasileira – “livre” 

desde 1822, republicana a partir de 1889, somente – não pode ser a 

justificativa para rupturas com modelos de lembranças, ordenando a 

memória de acordo com um padrão oficial de brasilidade. 

“Estamos tão acostumados a essa falta de lembrança das 
impressões infantis, que nos prontificamos a desconsiderar o 
problema subjacente a ela e nos inclinamos a explicá-lo como uma 
conseqüência auto-evidente do caráter rudimentar das atividades 
mentais da criança” (FREUD, 1976, p.334). 
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Segundo Freud, cometemos o equívoco de atribuir o esquecimento de 

vários momentos da infância de cada um de nós ao caráter rudimentar das 

atividades mentais enquanto ainda somos crianças. Para ele, desde a 

infância, ordenamos seleções de lembranças e omissões sobre como 

desejamos imaginar o mundo onde vivemos. Dessa forma, Freud postula 

que, já na vida adulta, intuímos sobre o que queremos lembrar ou esquecer 

da infância a partir de como vivemos o presente.  

Apropriando-nos, cautelosamente, do conceito de esquecimento em 

Freud, consideraríamos, pensando socialmente, que a anistia é o perdão 

dado a uma sociedade jovem, infantil o suficiente para cometer os 

equívocos que fossem necessários. A memória da ditadura brasileira – falida 

desde o nascimento, mas destituída somente aos 21 anos –, é recortada 

como a infância de que Freud fala logo acima, julgada pela anistia como 

duas décadas que deveriam ser esquecidas, sobre as quais não deveríamos 

tecer conjecturas. Assim, “... em vez da imagem mnêmica que deveria ser 

justificada pelo evento original, produz-se uma outra que foi em algum grau 

deslocada associativamente da primeira” (FREUD, 1976, p.337).  

O atentado no Aeroporto dos Guararapes é recortado como um evento 

que demonstraria a necessidade da rigidez militar no funcionamento da 

sociedade. É com esse sentido que, articulado ao acontecimento, o regime 

dá origem a um fato que condenaria qualquer acusado à pena da 

cristalização, do exílio simbólico. Os veículos de comunicação de massa, 

como autoridades do nosso tempo, seriam a consistência necessária para a 

distorção de uma memória em nome da manutenção de uma ordem de 

lembrança instituída: a versão oficial de nossas memórias.  

“Uma recordação como essa, cujo valor consiste no fato de que 
representa na memória impressões e pensamentos de uma data 
posterior cujo conteúdo é ligado a ela por elos simbólicos ou 
semelhantes, pode apropriadamente denominar-se ‘lembrança 
encobridora’” (FREUD, 1976, pp.346-347). 

Em outras palavras, as lembranças encobridoras são vozes sem 

significado claro, sem um padrão de sentidos descrito, mantendo, 

entretanto, relações com eventos anteriores ou posteriores para que se 

façam entender. A construção social do esquecimento não é produto 

somente da violência física, como observamos com facilidade nos regimes 

supostamente socialistas do século XX, ou, de modo geral, em todos os 
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governos totalitários ao longo da história, como, por exemplo, o império ou 

a ditadura brasileira, mas uma agressão simbólica que vai do silenciamento 

dos movimentos sociais à sucessão permanente de imagens que 

reformulam a categoria do tempo em nossos dias.  

Estudar a memória social, então, é destacar a importância do homem 

comum na construção da história. Esse esforço exige, no entanto, um 

cuidado: toda lembrança, toda memória, toda a história é uma seleção de 

eventos, de sentidos. O controle sobre os símbolos, somando-se ao poder 

da espada, é uma força sobre esse processo de seleção. Nesse aspecto, a 

mídia é um agente com destacado papel na consolidação das imagens de 

nossas lembranças e, portanto, na orientação sobre os sentidos produzidos 

sobre as mesmas. Assim,  

“Para entender os mecanismos da memória social, talvez valha a 
pena examinar a organização social do esquecer, as regras de 
exclusão, supressão ou repressão e a questão de quem quer que 
quem esqueça o quê e por quê. Em suma, a amnésia social. A 
amnésia se relaciona a ‘anistia’, com o que se chamava de ‘atos de 
esquecimento’, a obliteração oficial de memórias em conflito no 
interesse da coesão social” (BURKE, 2000, pp.85-86). 

Por fim, a amnésia social é o enquadramento institucional das 

memórias coletivas. É certo que as memórias possuem uma espécie de 

sobrevida – são, aparentemente, fundadoras das sociedades –, mas 

nenhuma lembrança, nenhuma história é autônoma. Pelo contrário, só há 

sentido na construção das sociedades se localizarmos as memórias 

socialmente.  

Além do esforço institucional da política, podemos dizer que o homem 

dos nossos dias sofre desse esquecimento social também por um processo 

de transformação cultural, impulsionado pelas novas formas do mercado 

mundial. Ou seja, o dinâmico avanço tecnológico estaria refletido na cultura 

sob o formato da artificialidade das experiências, da virtualidade das 

relações sociais, da mundialização de costumes, de uma carência de 

referências, da ausência de sentidos, enfim, de uma crise de memória 

social.  

 Certamente, o século XX ampliou a paixão do homem pelas “imagens 

do real”: a terra, a guerra, a possibilidade de não somente imaginar, mas 

observar o mundo em funcionamento. Tudo isso construiu um elo entre as 

múltiplas sociedades: a realidade. Experimentamos, ao longo dos últimos 
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cem anos, a simultaneidade como um fluxo contínuo dos acontecimentos, 

aparentemente, cada vez mais próximos da falta completa de sentidos, de 

significados.  

“Este é o lado barroco do novo milênio. Como uma igreja do século 
XVII, não há espaços vazios. O mundo é hiper-semiótico na medida 
em que há mais signos de coisas, mais signos de signos” (SARLO, 
2005, p.94). 

 Todo aquele processo de seleção dos eventos ou dos sentidos que se 

tornariam “memoráveis” poderia ser empurrado para longe da vida 

cotidiana. Nesse aspecto, parecia a sociedade, gradativamente, um artigo 

de museu, cristalizado em um tempo distante, orientado por lembranças 

devidamente oficializadas. 

O nosso tempo, em tese, tornaria ainda mais plausível a hipótese da 

amnésia social. Essa aceleração do mundo, que vai do espetacular 

desenvolvimento da indústria bélica ao poder de um controle remoto de TV, 

daria origem a um homem que não encontra mais significados na vida 

cotidiana. Observamos, no entanto, que as culturas mantiveram viva a 

memória, familiarizando tudo aquilo que parece desconhecido, objetivando 

tudo que lhe parece subjetivo (Afinal todo conhecimento objetivo se funda 

na esfera da subjetividade.), construindo significados para esse mundo da 

simultaneidade.  

O homem não vive o esquecimento progressivo de si mesmo. A fonte 

dessas memórias reside em como cada uma das pessoas que compõem 

uma comunidade significa e sofre influências dos sentidos produzidos pelas 

instituições.  

Em outras palavras, pode-se dizer que o homem dos nossos dias 

resiste a um mundo sem memórias (em um sentido muito mais amplo que 

o da idéia de origem) usando, como ferramenta, os costumes, os hábitos, a 

vida cotidiana, a cultura. Enfim, o homem do século XXI disputa cada 

sentido, cada memória na luta por saber quem ele é. Podemos dizer, dessa 

forma, contrariamente à idéia de que o nosso tempo é um tempo sem 

memórias, agitado pela quantidade inflada de imagens que compõem o 

nosso dia-a-dia, que também o homem do presente é um ser envolvido por 

sua memória, lembranças e esquecimentos. 
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2.3 – A memória do presente 

 “A procura por outras tradições e pela tradição dos ‘outros’ foi 
acompanhada por múltiplas declarações de fim: o fim da história, a 
morte do sujeito, o fim da obra de arte, o fim das metanarrativas. 
Tais declarações eram freqüentemente entendidas literalmente, 
mas, no seu impulso polêmico e na replicação do ethos do 
vanguardismo, elas apontam diretamente para a presente 
recodificação do passado que se iniciou depois do modernismo” 
(HUYSSEN, 2000, p.10).  

As grandes mudanças sociais por que passaria o mundo após a 

Segunda Guerra Mundial orientariam os homens para a construção de 

movimentos baseados em conceitos do passado projetados por revisões 

conceituais em um futuro próximo, feito presente.  

Após o conhecimento do nazismo, fascismo, socialismo soviético e da 

sedução capitalista, os homens experimentariam o desafio da resistência 

nos movimentos sociais livres das tradicionais nacionalidades, formando 

grupos de acordo com a comunidade de costumes, valores, memórias, 

concepções de realidade. O que se segue aos movimentos negro, feminista, 

homossexual, hippie, indígena, naturalista, reformador das religiões, 

trabalhista etc., é a necessidade da construção de um presente orientado 

para um futuro diferenciado e, fundamentalmente, da reforma de um 

modelo de tradição, da recomposição das memórias e as relações 

estabelecidas de lembrança e esquecimento. Ou seja, um dos grandes 

objetivos dos movimentos sociais que se desenvolvem no pós-guerra é, 

curiosamente, não simplesmente transformar os projetos futuros de 

composição das comunidades, mas reformar o passado.  

A memória da Segunda Grande Guerra seria transformada no ponto 

máximo de um modelo de história, de sociedade, de homem. Ali, deveria se 

encerrar um formato de relação entre as nações e as tradições, entre os 

homens e suas lembranças. Afinal, a Guerra transmitiria para o mundo o 

auge da capacidade das relações de mercado. Os povos permitiriam que se 

abrisse mão de tudo em nome de uma balança comercial favorável, marca 

maior do homem negociador, comprador e vendedor de si mesmo.  

Essa memória não poderia, porém, simplesmente omitir os mais de 

vinte milhões de mortos naquele conflito; deveria dar um significado para o 

mundo que se assistia destruir. Os monumentos espalhar-se-iam pelas 

grandes cidades do mundo, impondo, com a oficialidade dos Estados-Nação, 
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a memória dos conflitos como uma ameaça constante ao tempo presente. 

Um passado amedrontador o qual os Estados evitariam que esquecêssemos 

em nome da ortodoxia dos modelos políticos no pós-guerra.  

Ou seja, a memória não é só uma ferramenta de recordação do 

passado, mas uma forma de rejeitar o futuro em nome do medo 

reproduzido pelas instituições. A construção de “outras” tradições, de que 

fala Andréas Huyssen logo acima, representa a necessidade do homem de 

construir uma versão para suas memórias e, a partir delas, de um modelo 

renovado de concepção da realidade.  

Para o mundo ocidental, o Holocausto é tido como um “lugar-comum” 

de memória do século XX, como evento – transformado em fato pela 

articulação do acontecimento com o funcionamento das sociedades durante 

o final da década de 1930 e o início dos anos 1940 – fundador de um 

padrão de memória do nosso tempo, papel que, aliás, tem gradativamente 

sido transferido para o atentado contra as torres do World Trade Center, o 

11 de setembro de 2001. Aparentemente, em um mundo unificado pela 

informação, quando assistimos, ao vivo, aos aviões que atingiram a 

magnitude do imaginário capitalista, tudo que é possível observar é 

ordenado a partir de um evento fundador, uma espécie de centro de 

sentidos que emite para todos os países e culturas, integrados em um 

universo global, os padrões de “real” sobre tudo que percebemos, sobre o 

mundo público, visível. O Holocausto exerceria, sobre o Ocidente capitalista, 

a influência dos mitos fundadores da Antigüidade Clássica, ordenando 

comportamentos, costumes, hábitos, horários, sentidos, projetos, além de 

novos significados para o passado, o presente e o futuro. O Holocausto, e 

talvez o 11 de setembro de 2001, edificariam uma lógica de lembrança e 

esquecimento sobre a qual se ergueria a memória do presente. 

“O Holocausto, como lugar-comum universal, é o pré-requisito para 
seu descentramento e seu uso como um poderoso prisma através 
do qual podemos olhar outros exemplos de genocídio. O global e o 
local da memória do Holocausto têm entrado em novas 
constelações que pedem para ser analisadas caso a caso” 
(HUYSSEN, 2000, p.13). 

Em outras palavras, mesmo funcionando como fatos primeiros, 

acontecimentos fundadores, de um padrão de memória renovado para o 

nosso tempo, o Holocausto e, talvez, o 11 de setembro, somente funcionam 

articulados às realidades locais. Essas constroem os significados do 
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acontecimento multinacional (como o genocídio ou o atentado terrorista) a 

partir de inquietudes locais, das mídias regionais, por exemplo, que 

estabelecem relações do evento, tido como global, com os modelos locais 

de significação, dando origem a fatos regionais baseados em eventos 

internacionais.  

Para a sociedade brasileira, por exemplo, o Holocausto tem sentido 

bem diferente dos que atuam sobre as comunidades dos países europeus, 

envolvidos socialmente na Segunda Guerra. Mesmo tendo enviado soldados 

para a guerra, já na década de 1940, o sentido daquele conflito para os 

brasileiros é radicalmente diferente do desenvolvido nos países europeus, 

fazendo com que também o Holocausto funcione como um evento 

transformado numa sociedade como a brasileira.  

É certo, entretanto, que, no Brasil, se considerarmos o genocídio de 

povos inteiros nos campos de concentração como marca maior da Segunda 

Guerra Mundial, o evento exerce grande influência simbólica. Afinal de 

contas, com o encerramento daquele conflito em terras européias, os 

Estados se aproximaram ainda mais de seus exércitos, naturalizando-os 

como sujeitos comuns em ruas e praças.  

Em decorrência disso, em boa parte dos países do mundo, foram 

erguidos “esquemas de segurança” baseados na força dos exércitos, 

tratados, desde então, como instituições construtoras, e não protetoras, da 

ordem pública. Se o planeta se tornava descartável desde a detonação das 

bombas atômicas no Japão, a segurança pública das sociedades seria 

medida de acordo com o poder de fogo dos exércitos de cada um dos 

países.  

Dessa maneira, o Holocausto representa para o Brasil a confirmação do 

exército como instituição de grande poder regulador sobre a sociedade. Se 

não há guerras mundiais, conflitos bélicos entre países de continentes 

diferentes, os exércitos se tornariam sujeitos das guerras internas pela 

fidelidade a uma das ordens – às quais os Estados estavam atrelados – de 

um mundo bipolar. Esse padrão de memória monumental do Holocausto, 

entre outras coisas, justifica, por exemplo, a instalação de ditaduras 

militares em países latino-americanos, como o Brasil, o Chile, a Argentina, 

El Salvador, Panamá e, em uma situação de maior complexidade de análise, 

Cuba.  



 105 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

As instituições não tratariam os mais de vinte milhões de mortos entre 1937 

e 1945 como uma vergonha do nosso tempo, mas como um exemplo dos 

efeitos causados pela subversão, pela construção de padrões diferenciados 

de significação, pela edificação de modelos alternativos de memória social 

em um mundo conectado, desde o século XIX, pela informação. Os 

socialismos asiáticos, cubano, o nazismo, o fascismo, o comunismo 

soviético, a crise de 1929, os conflitos da Primeira Guerra Mundial, os 

levantes trabalhistas de 1848, os desejos irlandês, húngaro e italiano de 

libertação popular e, até mesmo, o projeto de construção de um grande 

Paraguai, são todos eles, segundo a oficialidade da monumental memória 

das instituições, exemplos de lembranças que não devem ser omitidas para 

que os mortos em todos esses conflitos lembrem aos homens do presente o 

desafio do qual não devem participar; um modelo fechado, estático, enfim, 

monumental, de memória. Assim, diz-se que “... a comparação com o 

Holocausto também pode servir como uma falsa memória ou simplesmente 

bloquear a percepção de histórias específicas” (HUYSSEN, 2000, p.13), 

transformando o caso universal em um interesse particular específico. 

 

2.4 – A memória e o “real” 

“Zarattini foi preso novamente no dia 26 de julho de 1969, na casa 
de um amigo, delatado pelo tio deste, que o reconheceu como um 
dos engenheiros da bomba. (...) Teria dois inimigos para enfrentar: 
as torturas e as informações acumuladas. Desde que fugira, tivera 
dezenas de contatos, sabia nome, endereços, gente que dera 
abrigo, religiosos. Era o momento de lutar contra a memória ou, o 
de construir outra” (LIMA, No Prelo, pp.84-85). 

Ricardo Zarattini tinha fugido do quartel da PM em 9 de abril de 1969, 

atravessando um pântano por trás do prédio. Desde então tinha retomado 

os contatos com os movimentos de resistência. A mobilização política era 

quase anônima. Os militantes trocavam seus nomes, cidades, 

companheiros, estilos de vida, enfim lutavam pela ocultação de suas 

imagens, de suas aparências.  

Zarattini somaria a essas uma imagem ainda pior; teria que esconder 

um perfil público: o de terrorista dos Guararapes. Se o Zarattini militante 

era um homem sem face, o terrorista era público, um rosto reconhecível 

com muita facilidade nas ruas e nos bancos de dados do regime militar. 
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Mais do que o militante, a imagem real de Zarattini, fugitivo da polícia 

política, era a de um terrorista, homem perigoso, ameaçador da ordem 

nacional de realidade e memória. Recapturado, teria que combater suas 

lembranças; uma memória oculta da Nação, mas obviamente reconhecida 

pelos militares. 

 

 

 

 

 

 

Zarattini foi, em 6 de 

setembro de 1969, um dos presos 

políticos trocados pelo 

embaixador americano 

seqüestrado no Rio de Janeiro, 

Charles B. Elbrick. Rumaria para a 

Cidade do México, mas não 

passaria tanto tempo longe da 

militância no Brasil. A imagem de 

Zarattini, mais do que um rosto, uma fotografia, tinha um papel social, 

representava um padrão, uma ordem de memória. 

“... a realidade é a melhor aparência de si mesma” (ŽIŽEK, 2003, 
p.25). 

A memória é um conjunto de símbolos a partir dos quais 

compreendemos o mundo presente. Todos os esquemas de significação e 

classificação do que conhecemos ou, também, daquilo que nunca vimos, 

são armazenados por um sujeito, portanto, responsável por fazer do mundo 

algo possível de ser compreendido: a memória.  

Em outras palavras, o homem nunca lidou com nada que não pudesse 

ser classificado. O mais inóspito dos planetas, ou a menor das bactérias, a 

grande quantidade de pessoas na Terra, ou animais que nunca vimos, 

Figura 2.6 – Imagem de Ricardo 
Zarattini freqüentemente 

publicada a partir de dezembro 
de 1968 
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sempre, sem exceção, classificamos o que percebemos como algo 

conhecido ou o mais próximo disso. Assim, damos significado ao mundo 

novo a partir dos códigos estruturados naquilo que já conhecemos, o que 

não torna o processo de socialização dos conhecimentos algo estático, 

baseado simplesmente em um tempo teoricamente fixado pelo presente, 

que seria o passado. A primeira relação que os homens estabelecem com 

tudo aquilo que vêem é dar nome ao objeto de acordo com a relação com 

um outro elemento, fora do evento específico. Assim, classificamos um 

acontecimento do qual participamos, presenciando direta ou indiretamente, 

a partir da articulação com um conjunto de outras classificações que dão 

sentido ao evento.  

É a partir desse princípio que podemos, como fizemos acima, 

estabelecer relações entre a ditadura brasileira e o Holocausto, por 

exemplo, ou entre o caráter descartável que o mundo ganhou nos últimos 

sessenta anos e a detonação das bombas atômicas em território japonês. 

Isso não significa que – deve-se deixar claro – o mundo futuro é orientado 

para um modelo estável de passado. Diríamos, inclusive, que aquilo que nos 

acostumamos a chamar de “descobertas”, ao longo da história, representa 

mais do que novos terrenos por onde o homem poderia caminhar, cavalgar 

ou voar. Os grandes inventos da ciência nos últimos quinhentos anos, ou o 

desenvolvimento das múltiplas religiões, as novas formas de organização 

política das comunidades, as grandes navegações, a arte, o sedentarismo 

dos povos, o desenvolvimento de ferramentas, a roda, o fogo, a vida em 

comunidade, todos esses orientam o homem para um futuro revolucionado 

e também para uma leitura transformadora do passado. A memória, dessa 

forma, constitui o mundo presente sonhando com um futuro desejado a 

partir de revisões permanentes dos símbolos do passado.  

Se todo o processo de classificação do desconhecido se dá a partir da 

articulação do mesmo com um conjunto de sentidos construídos 

socialmente, podemos afirmar que a memória é tudo que temos para 

perceber o mundo como um ente simbólico complexo. Mesmo as nossas 

sensações, as reações dos nossos sentidos a estímulos externos – como o 

choro, o riso, a dor, a excitação, o medo, a angústia – são definidas por 

esse universo de classificações que fazem do homem um animal mais que 

biológico.  
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Assim, pode parecer simples que alguém sinta medo de cobra. 

Poderíamos até desenvolver uma tese segundo a qual tal animal liberaria 

substâncias responsáveis pela aflição e paralisia, que dariam origem ao 

desespero de alguns diante de uma situação perigo com cobras. Antes 

disso, entretanto, a cobra é decodificada a partir de símbolos que aglutinam 

à sua constituição física sentidos sociais ligados à dor, ao medo e ao 

desespero.  

A mesma justificativa funcionaria, em um segundo exemplo, com um 

homem que se excita ao folhear uma revista masculina. Parece simples 

entender que não é o corpo da mulher, simplesmente, que provoca a 

sensação de excitação, mas um somatório de construções sociais que vão 

dos padrões de beleza vigentes até a revelação do proibido, daquilo que não 

é mostrado e, portanto, desejado. Dessa forma, as reações dos sentidos – a 

visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato – são, todas elas, articuladas 

socialmente a objetos conhecidos projetados para situações específicas, 

quando exigimos significados das sensações que seriam, aparentemente, 

somente biológicas, mas não o são.  

As sociedades, por sua vez, não funcionam como instituições que 

imperam sobre os indivíduos como donas de um mundo impossível de ser 

acessado: as idéias, os sentidos. Estes são produtos dos múltiplos esforços 

coletivos em busca da compreensão de cores, vozes, texturas, aromas e 

sabores que não existem por si sós, mas são, todos, produtos de 

construções das nossas memórias. Podemos dizer, com isso, que a 

realidade é produto da memória. Em um tempo profundamente marcado 

pela transformação da ficção em “real” e vice-versa, a memória parece 

desempenhar um papel ainda mais destacado. 

“Ao contrário do século XIX dos projetos e ideais utópicos ou 
científicos, dos planos para o futuro, o século XX buscou a coisa em 
si – a realização direta e esperada da Nova Ordem. O momento 
último e definidor do século XX foi a experiência direta do Real em 
sua violência extrema como preço a ser pago pela retirada das 
camadas enganadoras da realidade” (ŽIŽEK, 2003, p.19). 

Como o século profundamente marcado pela multiplicidade de imagens 

que ocupam a vida cotidiana com rostos, vozes e lugares de todo o mundo, 

os anos 1900 estabeleceram uma relação particular com aquilo que 

podemos chamar de “realidade”. Desenvolvemos, ainda no primeiro capítulo 

deste texto, a idéia de que a realidade é produto das construções sociais, o 
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que facilita a noção de que esses mesmos esforços coletivos se dão em um 

campo que reúne os infinitos sentidos produzidos cotidianamente, a 

memória. A partir daí, concluímos que só percebemos o mundo, o outro, a 

história e nós mesmos a partir de um acervo de memória social que nos 

informa sobre o desconhecido e nos fornece uma espécie de “manual” de 

socialização, de alocação de um objeto em um grande conjunto cujos 

elementos são os significados.  

Não vivemos sem memória, como também não é possível sobreviver 

sem uma idéia do que podemos considerar como “real” – que, diariamente, 

se confunde com o que conhecemos por normalidade –, nem o 

esquecimento representa a ausência de memória, mas um processo 

diferenciado de seleção de eventos realizado nas memórias. O século XX, 

portanto, fortalecido pelo espetacular avanço técnico das sociedades, 

acreditou ser possível transformar em “real”, palpável, perceptível pela 

simplicidade de nossos sentidos, tudo o que fosse possível fazer.  

Se o homem é convencido pela imagem, então buscaríamos, durante 

os últimos cem anos, as imagens que nos contassem sobre o “real”: as 

grandiosas coberturas jornalísticas sobre tudo, não só o que fosse possível, 

mas inclusive o que poderia ser tido como inacreditável. Assim, vimos as 

atrocidades de duas grandes guerras mundiais e outras tantas “menores”, 

mas não menos violentas; a chegada do homem à lua, ou os dois aviões 

que se chocaram com as torres do WTC: magníficas imagens do “real”, que 

parecia, desde então, verdadeiro demais para ser crível.  

Os padrões de memórias em sociedades do mundo inteiro incluiriam a 

fotografia, por exemplo, como um componente fundamental, um elemento 

primeiro de nossas lembranças, pequenas demonstrações de uma verdade 

fechada, completa. Entretanto, a impossibilidade da tradução de um evento, 

seja a partir das imagens, dos textos ou dos sons revelaria uma confusão 

entre as imagens e o processo de construção da realidade desenvolvido em 

nossas memórias.  

Não dizemos, com isso – é importante que fique claro –, que a co-

presença estabelece com o acontecimento uma relação mais “verdadeira” 

do que uma experiência mediada por uma foto ou um vídeo, mas que esses 

últimos também não revelam o “real”, não o tornam plenamente conhecido, 

o que não significa que isso seja possível. Pelo contrário, as imagens, os 
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sons, enfim as aparências de realidade enriqueceram as muitas 

possibilidades de observarmos um mesmo evento e de, sobre eles, 

construirmos sentidos, articulações, fatos.  

É nesse aspecto que, no século XX, podemos afirmar que a realidade é, 

antes de mais nada, uma aparência de tudo que percebemos. Dessa forma, 

a grande violência dos exércitos nos últimos cem anos funcionou, por um 

lado, como marca da construção do esquecimento e da edificação de um 

modelo cínico de lembrança das experiências mais dramáticas já retratadas. 

Num outro sentido, justapôs um espelho sobre as memórias, construindo, 

acima do mundo que percebemos, uma ultra-realidade, um excesso de um 

tipo de imagens que as memórias teriam dificuldades de classificar.  

É assim que as guerras, as viagens espaciais e os atentados terroristas 

são, antes de realidade, de verdade, de algo bom para acreditar, ficção, 

motes para as leituras artísticas do “real”: o cinema, a música, a dança, o 

teatro, a pintura, etc. Visto que os jornais, por exemplo, têm grande 

autoridade sobre o acontecimento ou o fato – que a partir daí é notícia –, a 

grande capacidade dos múltiplos veículos de comunicação de massa nesse 

contexto – um mundo confuso entre o real e a ficção – é a de oferecer um 

padrão de realidade ao qual devemos nos apegar. O efeito que alguns 

eventos causam sobre nossos modelos de percepção de realidade, 

entretanto, é o da subversão do que somos capazes de significar. Não que 

se crie um tipo desconhecido de objeto, mas esses acontecimentos 

transformaram aquilo que classificaríamos como ficção em um conjunto de 

eventos tidos como reais.  

A ditadura brasileira – aqueles 21 anos de opressão e perseguição – 

pode ser tida como um desses acontecimentos, repressores, dessa forma, 

inclusive, de modelos alternativos de realidade; protetores de uma memória 

oficial quase sem conexões com as expectativas e múltiplos projetos 

coletivos de lembrança e esquecimento. A partir desse modelo de realidade, 

todas as coações, as torturas, os limites impostos pelos governos militares 

funcionam, para a sociedade, como a mais espetacular das realidades: a 

ficção. 

“Teríamos, portanto, de inverter a leitura padrão, segundo a qual 
as explosões do WTC seriam uma intrusão do Real que estilhaçou a 
nossa esfera ilusória: pelo contrário (...), o que aconteceu foi que, 
no dia 11 de setembro, esse fantasma da TV entrou na nossa 
realidade. Não foi a realidade que invadiu a nossa imagem: foi a 
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imagem que invadiu e destruiu a nossa realidade (ou seja, as 
coordenadas simbólicas que determinam o que sentimos como 
realidade)” (ŽIŽEK, 2003, p.31). 

Se, por um lado, com o hipnotizante avanço da técnica, aprendemos 

que tudo aquilo que somos capazes de construir é o imediato reflexo de 

como percebemos o mundo, ou seja,se nos convencemos de que o mundo é 

produto de como projetamos a realidade simplesmente, por outro lado nos 

relacionamos com o “real”, em nossos dias, a partir de um princípio 

diferente. Os homens, e não o contrário, seriam o reflexo de uma imagem, 

de uma aparência de realidade, de um modelo padrão de memórias; uma 

realidade “mais real” que a percebida diariamente em ruas, praças e em 

nossas casas, vidas privadas.  

Assim, os grandes arranha-céus, os aviões supersônicos, os trens-bala, 

a internet e a virtualidade das relações pessoais representam os grandes 

símbolos de lembrança e esquecimento do nosso tempo: eis a nossa 

memória monumental. Antes de uma orientação para um passado estático, 

a magia da aparência de realidade é a memória do presente transformada 

em passado, o que não é representado simplesmente pela obsolescência 

planejada dos produtos do mundo do consumo, mas pelos processos diários 

de construção e distorção das verdades, sustentáculos do mundo público.  

A realidade das guerras, das viagens espaciais e dos atentados 

terroristas são, pois, excessivamente verdadeiras e, portanto, próximas 

daquilo que entendemos por ficção – produzida como verdade, como 

conhecimento fechado, absoluto. As verdades mais “simples”, aquelas nas 

quais acreditamos sem grandes reflexões, sem grandes relativismos – como 

o nascer do sol ou “as lojas do Recife que abrirão sábado logo pela manhã” 

–, essas são produtos das imagens de real, das seleções, recortes diários de 

pedaços da sociedade que servirão de exemplo de realidade.  

O homem do século XXI, ainda nascido e criado no XX, aprendeu a 

fazer da média estatística, de uma regra que se apresenta como geral – um 

acontecimento que se diz público e, portanto, fato –, uma norma particular, 

a alternativa possível de conhecimento do mundo, do outro e, por que não, 

de si mesmo. Lembrar e esquecer, nesse contexto, funcionam como 

ferramentas ainda mais complexas de compreensão do mundo onde 

vivemos; exercem o papel não só da percepção de tudo que ancoramos e 
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objetivamos, mas de instituição, de criação de um universo de símbolos 

com suas respectivas decodificações possíveis.  

Não se trata, a memória, de uma alternativa para distinguir aquilo que 

é o “real certo”, de um modelo “errado” de realidade – como se fosse 

possível fazê-lo –, mas de encontrar lembrança e esquecimento, de 

procurar historicidade, identidades, interação, comunicação, comunidade e 

humanidade dentro do mundo fantástico das imagens; encontrar realidade 

(socialmente construída) dentro da ficção.  

“... a verdadeira escolha com relação ao trauma histórico não está 
entre lembrar-se ou esquecer-se dele: os traumas que não 
estamos dispostos a ou não somos capazes de relembrar 
assombram-no com mais força. É necessário então aceitar o 
paradoxo de, para realmente esquecer um acontecimento, 
precisamos primeiramente criar a força para lembrá-lo” (ŽIŽEK, 
2003, p.37). 

 

 

Figura 2.7 – Diário de Pernambuco, 28 de dezembro de 1968 
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Tomemos o caso da ditadura brasileira, universo sócio-histórico no qual 

o atentado a bomba no Aeroporto dos Guararapes, em 1966, está inserido 

como mais que um exemplo para ilustrar esse processo. O período que vai 

de meados da década de 1960 até a metade dos anos 1980 representa o 

grande fato do século XX, na história recente do Brasil, a ser socialmente 

esquecido; um tempo de um modelo de sociedade rejeitado pelo mundo 

tido como democrático: a repressão, a coerção dos militares, a tortura, os 

atentados, a censura e, por fim, a construção das tradições e distorção das 

nossas memórias.  

Na figura 2.7, observamos o esforço em encerrar as investigações para 

o reconhecimento das figuras de Edinaldo Miranda e Ricardo Zarattini como 

responsáveis pelo atentado a bomba no aeroporto. Fechar essa máxima 

enquanto uma realidade objetiva supera, além do trauma da morte de 

Édson Régis e Nélson Fernandes, um padrão de memória diferenciado para 

a construção da brasilidade. 

Desde o fim da Guerra Fria e quando da identificação do Holocausto 

como memória fundadora do nosso tempo, devidamente localizada no 

Brasil, segundo o que sustentamos acima, sob o formato da ditadura militar 

– até bem pouco tempo chamada de período revolucionário na História da 

República Brasileira –, as sociedades se esforçam para recuperar traumas 

do longo século XX. O processo de construção social do esquecimento 

desses eventos – a Segunda Guerra, em um sentido global, e o regime 

militar, se pensarmos localmente – passa, necessariamente, por retomadas, 

por recuperações do período, pela compreensão do que essa história, esse 

padrão de lembrança e esquecimento, significa para as sociedades dos 

nossos dias.  

O grande interesse do presente em trazer de volta acontecimentos 

relacionados ao regime militar brasileiro está pautado no desejo maior do 

esquecimento daqueles 21 anos de repressão. Da mesma forma que os 

europeus, através dos bustos, dos museus, das praças, das homenagens 

aos mortos, ou ao soldado desconhecido, procuram ressignificar aquilo que 

identificam como uma “mancha” da sua história, como um trauma pessoal 

refletido na construção da sociedade, os brasileiros retomam o regime 

ditador de 1964 a 1985, através dos estudos científicos, das séries 

jornalísticas, dos filmes, das canções, para compreender o que é a nossa 
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democracia; para esquecer esse trauma, entender essa lembrança 

encobridora de um tempo difícil tanto para as memórias individuais como 

para as formações coletivas.  

O esquecimento no presente – que, como já observamos, não é a 

exclusão, simplesmente – de sujeitos como Edinaldo Miranda e Ricardo 

Zarattini, passa, portanto, necessariamente, pela retomada do processo que 

transformara radicalmente a vida pessoal e social de cada um dos dois. 

Nesse aspecto, a série de reportagens do Jornal do Commercio, em 1995, 

sobre o caso do atentado a bomba no aeroporto funciona, ao mesmo 

tempo, para construir uma versão nova sobre um evento do passado e, em 

contrapartida, para reafirmar as figuras de Edinaldo e Ricardo, relacionadas 

àquele acontecimento transformado em fato, como uma verdade histórica 

que, apesar de visivelmente envelhecida, ainda atua sobre os nossos dias 

como um fantasma simbólico.  

Trataremos desse tema com mais cautela no próximo capítulo deste 

trabalho e em suas considerações finais. Antes disso, podemos concluir que 

o homem retoma o passado, necessariamente, para reconstruir sobre ele. 

Não se trata simplesmente de um tempo de consulta, mas um espaço a ser 

remodelado, repensado e, a partir disso, construtor de um “observador” 

diferenciado.  

Tem-se, assim, uma sociologia e uma antropologia repensadas durante 

a primeira metade do século XX, uma ciência social que é a expressão 

dessa renovação (a comunicação), além dos esforços da geografia para a 

recomposição de uma dimensão espacial em farrapos. Não podemos 

esquecer a história. Nesse aspecto, podemos afirmar, porém, que o grande 

esforço da Nova História para perceber o homem presente como criador do 

futuro e do passado (“a História é filha do seu tempo”) nos parece ainda 

incompleto.  

As sociedades revisam o passado a partir das necessidades de 

reconstruir lembranças e esquecimentos, de reestruturar seus padrões de 

memória para, a partir deles, reorganizarem a vida presente. Assim, 

poderíamos dizer que, concomitantemente, a humanidade é filha e mãe de 

seu tempo; conteúdo e forma de uma época, um espaço e meios de 

interação social. O processo de construção do que chamamos, nesta etapa 

do texto, de “real” envolve questões que transcendem a oficialidade das 
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nossas memórias e seus processos “seguros” de recuperação. Dessa 

maneira, “... se não se pode mudar o conjunto explícito de regras 

ideológicas, pode-se tentar mudar o conjunto subjacente de regras 

obscenas não escritas” (ŽIŽEK, 2003, p.47).  

A construção dos padrões de lembrança e esquecimento envolve 

práticas sociais ainda mais amplas que os esforços institucionais pela 

transformação da memória em monumento, datas e nomes expostos em 

praças e museus. Edinaldo Miranda e Ricardo Zarattini são, portanto, 

sujeitos dessas revisões que não passam pela oficialidade da recomposição 

da memória do regime militar brasileiro, mas são esforços, materializados 

nos corpos – no envelhecimento de Zarattini e no falecimento de Edinaldo – 

de cada um, pela transformação das regras extra-oficiais de construção das 

memórias: a vida pública, o espaço comum, a reconstrução do que significa 

cada um dos nomes daqueles antigos acusados.  

Não se trata, portanto, de um retorno a 1968 – ano em que os dois 

estudantes foram presos –, como se fosse possível devolver aquela vida a 

qualquer um dos envolvidos, conhecidos ou não, naquele atentado, mas 

uma compreensão renovada da sociedade sobre o evento, transformado em 

fato, da bomba do aeroporto. Esquecer os nomes de Edinaldo e Ricardo 

relacionados ao atentado de 1966 não significa excluir aquela história das 

memórias coletivas. O esquecimento, conforme vimos, é mais que um corte 

em uma seqüência temporal definida, a partir da qual ordenamos o que 

somos, fomos e o que queremos ser. É, nesse aspecto, uma reconstrução 

de um padrão de lembrança. Lembrar e esquecer são ferramentas 

cotidianas para a reconstrução da realidade. 

 

2.5 – A socialização da memória  

“... a realidade da vida cotidiana mantém-se pelo fato de 
corporificar-se em rotinas, o que é a essência da 
institucionalização. Ademais disso, porém, a realidade da vida 
cotidiana é continuamente reafirmada na interação do indivíduo 
com os outros” (BERGER & LUCKMANN, 1985[1966], p.198). 

Desenvolvemos a idéia de que inclusive as memórias individuais, 

nossas lembranças mais íntimas, ou quebras das seqüências cronológicas 

nas ordens de nossas recordações, são todas elas produtos e construtores 
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de valores, hábitos, padrões sociais de significação de nossas memórias. 

Assim, até mesmo nossos sonhos são pontualmente marcados por 

questões, regras acordadas socialmente. Dificilmente sonhamos, por 

exemplo, desempenhando funções, exibindo formas, construindo 

comportamentos ou praticando ações reprovadas socialmente. A forma 

como uma sociedade disponibiliza ou omite suas lembranças, passagens 

que em tese considera pouco importantes, reflete uma necessidade, um 

princípio de reorganização, recomposição de uma comunidade. Dessa 

maneira, não lembramos aquilo que fizemos simplesmente, mas 

instituímos, entre outras coisas, aquilo que queríamos fazer.  

A maneira segundo a qual uma sociedade constitui sua memória 

segue, nesse aspecto, um projeto que versa sobre os desejos do grupo, ou 

seja, sobre como os acordos firmados socialmente colaboram para a 

significação de um mundo necessário, desejado. Aquilo que, acima, 

chamávamos de “real” está distante de parecer algo a ser encontrado, 

escondido por trás das neblinas, das nuvens dos signos, coisa pura, sem 

metáforas possíveis. O “real” é o desejo da socialização, a necessidade de 

um grupo de fazer objetivos conhecimentos específicos e de tornar 

desconhecido tudo aquilo que considera desnecessário.  

As tramas que envolvem a construção social das nossas memórias 

estão, portanto, diretamente relacionadas aos processos que 

desenvolvemos para socializar ou ignorar aquilo que vemos. Dizemos, 

assim, que nenhuma sociedade precede os seus membros, como, aliás, 

parece comum imaginar. Os brasileiros, por exemplo, por se entenderem 

como tais, pensam, desde que se percebem em sociedade, como membros 

de uma comunidade preexistente a eles. Assim, imaginam nascer dentro de 

um conjunto, do qual são novos elementos, dotados de características pré-

definidas. Se o mundo ao qual damos nome, sobre o qual construímos 

significados, é produto dos nossos desejos, dizemos, assim, que os 

princípios socializados pelos grupos são constantemente revisados. Dessa 

forma, os brasileiros, por mais que a oficialidade diga o contrário, não 

nascem como tais, mas com uma predisposição a desenvolver sentidos, 

edificar novos significados dentro da comunidade da qual fazem parte. 

Somos, portanto – antes de induzidos –, seduzidos por modelos de 
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realidade aparentemente prontos, por padrões de memória oficialmente 

instituídos.  

“O ponto inicial deste processo é a interiorização, a saber a 
apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento objetivo 
como dotado de sentido, isto é, como manifestação de processos 
subjetivos de outrem que desta maneira torna-se subjetivamente 
significativo para mim” (BERGER & LUCKMANN, 1985, p.174). 

Em outras palavras, podemos afirmar que, entre o que nos 

acostumamos a chamar de subjetividade – para pensar em conhecimentos 

individuais, não socializados –, e o conhecimento objetivo, aparentemente 

pronto, se estabelece uma relação de interdependência, de mútua definição. 

Transformamos a subjetividade do outro em nossa a partir do momento em 

que julgamos necessário somar um conhecimento, teoricamente externo, ao 

nosso amplo conjunto de significados.  

Assim, a brasilidade é um conceito afirmado diariamente e, ao mesmo 

tempo, estável de tal forma que é possível pensá-lo a partir da oficialidade 

de um Estado Brasileiro. A interiorização não é, portanto, somente, um 

processo de aceitação de sentidos exteriores, mas a revisão de cada um 

deles. Interiorizar é, nesse aspecto, nossa maior ferramenta de 

reconhecimento, num primeiro momento, do outro e, em um segundo 

estágio, de nós mesmos.  

Assim, “Quaisquer que sejam, a interiorização só se realiza quando há 

identificação” (BERGER & LUCKMANN, 1985, p.176). Isso sustenta a idéia 

de que a memória coletiva só funciona a partir do reconhecimento dos 

grupos sobre os quais ela versa. Desenvolvemos, ainda neste capítulo, a 

idéia de que a comunicação desempenha papel fundamental no processo de 

socialização do mundo, constituindo-se em um tipo de autoridade sobre a 

construção daquilo que julgamos como verdadeiro. Assim, subvertidas as 

noções de co-presença, de participação e leitura dos acontecimentos, 

transformados, em nossos dias, nas notícias, a comunicação desempenharia 

papel fundamental na construção diária das nossas memórias, o que 

somente será possível se for seguido o princípio do reconhecimento, da 

identificação.  

Em outras palavras, a comunicação, através dos veículos de interação 

social aportados tecnologicamente – jornais, revistas, televisão, rádio, 

internet e, até mesmo, o cinema, entre outros – concentra a capacidade de 
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articular identificações, produzindo, a partir do reconhecimento, modelos 

específicos de realidade. Não diríamos, com isso, que o discurso midiático 

tem o poder da criação do “real”, mas a condição de construir relações 

entre os acontecimentos, como o Holocausto e a ditadura brasileira, por 

exemplo, ou o WTC, e as concepções de seguridade social em nossos dias. 

Assim, a comunicação, em um tempo regido pela espetacular recorrência 

das imagens e dos sons, funciona como uma espécie de socialização 

secundária, atuando dentro de um grande conjunto de significados, 

rearticulando sentidos, esforços sociais.  

“... a socialização secundária adquire uma carga de afetividade de 
tal grau que a imersão na nova realidade e o devotamento a ela 
são institucionalmente definidos como necessários. O 
relacionamento do indivíduo com o pessoal socializador torna-se 
proporcionalmente carregado de ‘significação’, isto é, o pessoal 
socializador reveste-se do caráter de outros significantes em face 
do indivíduo que está sendo socializado” (BERGER & LUCKMANN, 
1985, p.193). 

Assim, marcado pelo fantástico avanço da técnica, o mundo no século 

XX julgou uma leitura global da realidade como necessária, pondo em 

xeque questões como o regionalismo das culturas, ou os esforços locais pela 

compreensão de um universo espacialmente – não fundamentalmente 

fisicamente, mas geograficamente – mais amplo. Em outras palavras, a 

memória do presente elegeu a informação como ferramenta de socialização 

de um mundo profundamente marcado pelos avanços tecnológicos. Esses 

transformaram, ao longo da história, e ainda o fazem, nossos modelos de 

percepção de tudo que julgamos moderno, novo, em um conhecimento 

subjetivo, pronto, para se tornar conhecido, objetivo, socializado.  

É nesse aspecto que a monumentalidade da memória contribui para o 

esquecimento de passagens “fantasmagoricamente reais” das históricas das 

sociedades. Instituem-se monumentos globais os mais diversos possíveis, 

relacionados, todos eles, a passagens como o Holocausto, em um sentido 

global, e a ditadura brasileira de 1964 a 1985, em um sentido mais local. 

“Quanto mais monumentos, mais o passado se torna invisível, mais fácil se 

torna esquecer: a redenção, portanto, pelo esquecimento” (HUYSSEN, 

2003, p.44).  

Por um lado, o esforço dos Estados em construir os muitos “pedaços” 

de memória da nossa história recente reforça a oficialidade das sociedades 

dentro de um mundo, de certa forma, “afetado” pela modernidade. Por 
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outro lado, a relação de pouca identificação estabelecida entre os 

monumentos de memória e as comunidades constrói sentidos paralelos aos 

oficiais; nomes, sons e imagens diferentes sobre um mesmo evento, sobre 

um determinado acontecimento e as razões pelas quais são entendidos 

como fatos, como notícias do presente.  

O exemplo da ditadura para a sociedade brasileira funciona tanto como 

uma forma de estabilidade de um modelo democrático extremamente 

deficiente, mas posterior ao regime dos militares, como também um 

produto malfeito de um regime que continua com nomes e práticas 

adaptadas às necessidades da sociedade atual. Assim, a leitura de eventos, 

como o caso do atentado da bomba do aeroporto, tem, por base, em uma 

perspectiva, a grande necessidade da omissão histórica, fazendo-a, 

simplesmente, monumento de um tempo ao qual não teríamos mais acesso. 

A partir de um outro ponto de vista, representaria o reconhecimento, a 

identificação da passagem com questões que ainda fundamentam a vida 

cotidiana, os espaços públicos, as condições de vida coletiva: o controle 

oficial das lembranças e esquecimentos da população, a direção das 

memórias em nome de modelos de concepção (ou percepção) da realidade.  

Em 1968, construir a imagem de Edinaldo Miranda e Ricardo Zarattini 

como os responsáveis pelo atentado contra aquele que seria o novo 

presidente (ditador) brasileiro – Arthur da Costa e Silva – foi, portanto, um 

esforço de socialização de um sentido específico, de um princípio de 

observação de um determinado evento. Por isso, o papel dos veículos de 

comunicação de massa é imprescindível na rápida disseminação de uma 

versão do “real”: estabelecer relações entre as imagens daqueles dois 

jovens engenheiros e o acontecimento da bomba, ocorrido ainda dois anos 

antes.  

O mesmo esforço é percebido na divulgação das maquetes da Berlim 

espetacular do mundo nazista. 

“Como tantas vezes, em questões de política midiática, os nazistas 
tiveram a intuição correta ao distribuírem em massa imagens das 
maquetes de Speer em forma de cartão postal. O efeito 
monumental da arquitetura podia ser obtido com a mesma 
facilidade, e quem sabe ainda melhor, por uma imagem totalizante, 
em grande-angular. Nem precisa construir a coisa real” (HUYSSEN, 
2003, p.64). 
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Os responsáveis por aquele atentado não precisariam ser, de fato, 

encontrados. Bastaria àqueles homens, ainda em nossos dias, 

paradoxalmente pouco conhecidos, chefes do regime, construir as relações 

necessárias de desejo e satisfação de uma sociedade regida pelos militares. 

O efeito monumental da arquitetura, do qual falava Andréas Huyssen, é 

assumido, em nosso exemplo, pela força do veículo de mídia para articular 

imagens e sons a sentidos específicos.  

Como afirmamos, os militares não precisariam, então, do “real”, como 

se fosse possível encontrá-lo de maneira absoluta, mas de uma imagem 

que dissesse à sociedade que tudo voltaria ao normal. Assim, Edinaldo 

Miranda e Ricardo Zarattini representaram – o que, aliás, é uma palavra 

bastante ligada ao espetáculo, ao teatro –, com suas vidas e corpos, esse 

papel. Sem a memória, o reconhecimento, a identificação, a socialização do 

acontecimento, a partir de tais processos, transformado em fato e em 

notícia, isso seria impossível.  

Dessa forma, o atentado a bomba no aeroporto funcionou, durante um 

bom tempo, como marca maior de ameaça à normalidade e construção 

dela; uma lembrança necessária, no caso específico, à sociedade recifense, 

pernambucana, como resolução de um grandioso complexo de significados. 

Por isso, mesmo depois da anistia, Edinaldo e Ricardo encarnariam, ainda, 

os terroristas dos Guararapes, papel bem diferente do daqueles homens, 

ainda sem nomes, que os construíram como tais.  

Podemos dizer, dessa forma, que o “bom funcionamento” da 

transformação da memória em um monumento estático nas praças 

públicas, depende diretamente do reconhecimento e da identificação de um 

grupo com o sentido construído. Este não deve ser produto de um grande 

acontecimento, ao qual damos o nome de fato histórico – como o exemplo 

utilizado da queda da Bastilha –, mas deve articular-se às práticas sociais 

cotidianas, à vida comum. Assim, “... o sucesso de qualquer monumento 

deve ser medido por sua capacidade de negociar com os múltiplos discursos 

de memória oferecidos...” (HUYSSEN, 2003, pp.77-78), o que sustenta a 

idéia de que a memória não se sustenta somente enquanto monumento; ela 

é instituída como tal com o intuito de erguer um padrão renovado de 

articulações, identificação e reconhecimento sem os quais tem pouco, ou 

nenhum, significado.  
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A estrutura da concepção de memória transformada em monumento, 

em pedaços de lembrança, está, portanto, profundamente atrelada ao 

princípio de construção do fato. Se as memórias coletivas são 

compreendidas a partir da relação que estabelecem com a vida comum, não 

é possível pensar nos monumentos de memória sem envolvê-los com um 

fato que, como vimos, não precisa ser um evento simples, um 

acontecimento destruidor de um período e gênese de uma nova história. Se 

pensarmos nos exemplos do Holocausto e da ditadura brasileira, 

compreenderemos que a transformação dos dois – e de todos os eventos 

neles envolvidos – em um monumento de memória já no final do século XX 

depende da capacidade de ambos e dos esforços, muitas vezes, políticos de 

funcionar em um contexto descrito de realidade.  

“Portanto, os critérios para a avaliação de seu êxito poderiam 
basear-se nos modos pelos quais ele permite o cruzamento de 
fronteiras em direção a outros discursos sobre o Holocausto, os 
modos pelos quais ele nos estimula a ler outros textos, outras 
estórias” (HUYSSEN, 2003, p.84). 

No caso daquilo que chamamos de decodificação regional para os 

sentidos de padrão de memória global – o regime militar brasileiro –, 

podemos afirmar, dessa maneira, que a monumentalidade de suas 

lembranças, de seus acontecimentos, atende à enorme necessidade do 

esquecimento, da anistia não só de homens, nomes, vozes e imagens, mas 

de um tempo, de um modelo de sociedade – uma espécie de perdão de si 

mesmo. Os grandes memoriais europeus em homenagem aos mortos 

durante a Segunda Guerra, bem como a anistia de perseguidos e algozes da 

ditadura brasileira representam o desejo do presente de redimir-se de um 

modelo de passado, transformando-o em uma porção de realidade mais 

aceitável, maleável, fantástica, espetacular, enfim, ficcional. Dessa forma, a 

memória do presente está bastante alinhada com as versões midiáticas do 

mundo que percebemos.  

No caso do atentado a bomba no aeroporto, então, podemos dizer que 

o processo de rememoração do evento, construindo teses novas para a sua 

estrutura factual, responde à necessidade de um tempo que, por um lado, 

traz de volta o regime militar como lembrança fundadora dos nossos dias 

políticos, ou econômicos, sociais e culturais (simbólicos), e, por outro lado, 

exige um padrão renovado de lembrança e esquecimento a partir do desejo 
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do presente de entender-se partindo de outros sentidos. Assim, tanto em 

seu sentido monumental como em sua prática social cotidiana, a memória 

orienta os homens para o futuro, fazendo de imagens, vozes, corpos, 

cidades e seus espaços, textos escritos e apagados de acordo com a 

necessidade de um modelo de observação da realidade e, por que não, dos 

tempos em permanente conexão: passado, presente e futuro. A dinâmica 

dos fatos e memórias construídos sobre a plataforma temporal é o nosso 

objeto no capítulo que segue. 
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C A P Í T U L O     3  

O Tempo 
 

3.1 – O tempo e a representação 

“Os relógios não medem o tempo? Se eles permitem medir alguma 
coisa, não é o tempo invisível, mas algo perfeitamente passível de 
ser captado, como a duração de um dia de trabalho ou um eclipse 
lunar, ou a velocidade de um corredor na prova dos cem metros. 
Os relógios são processos físicos que a sociedade padronizou, 
decompondo-os em seqüências-modelo de recorrência regular, 
como as horas e os minutos” (ELIAS, 1998, p.7). 

Freqüentemente nos referimos ao tempo enquanto algo cuja existência 

é uma categoria inquestionável. Mesmo que, como fizemos nos dois 

primeiros capítulos deste trabalho, nos dediquemos à compreensão do 

mundo enquanto produto imediato de um acervo infinito de classificações 

humanas, o tempo, quase sempre, é tido como um ente livre de processos 

sociais, construção de sentidos, aproximação e objetivação. Em nossa vida 

cotidiana, marcada pela repetição diária de eventos que, por conta dessa 

recorrência, são quase imperceptíveis, assumimos o tempo como exemplo 

maior de uma seqüência mecânica das coisas. Assim, concluímos, com as 

poucas reflexões que o dia-a-dia nos exige, que o tempo passa e não muda. 

Parece igualmente simples, entretanto, a compreensão de que também 

as noções daquilo que entendemos por tempo estão diretamente ligadas às 

expectativas de uma sociedade sobre o mundo percebido. Em outras 

palavras, se configuramos os eventos que presenciamos ou não – e, a partir 

disso, pensamos a história de fatos e acontecimentos – e organizamos o 

que vemos e o que esperamos ver em uma memória completamente 

pautada em expectativas de um indivíduo pensado dentro de uma 

sociedade, o tempo não está livre da representação. O tempo dos relógios 

expressa mais que uma seqüência, um padrão de medição e organização do 

dia, que é também estruturado a partir do conceito de tempo. O tempo 

mecânico é uma leitura do mundo, marca de um homem absolutamente 

envolvido por sua competência técnica, reconhecido como sujeito de sua 

história. É o registro do homem que se pensaria centro do universo.  

Em diversas comunidades, às quais, apesar das múltiplas 

nomenclaturas possíveis, ainda se insiste chamar de primitivas – conceito 

mais que didático para definir modelos de organização das sociedades 
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humanas –, a relação que os homens estabelecem com os eventos que 

compreendem como naturais são estruturadas a partir de leituras de mundo 

bastante variadas. Ou seja, mesmo que aconteçam sem a interferência dos 

grupos sociais, eventos como desastres naturais são lidos de diversas 

formas por comunidades distintas no mundo inteiro. Assim, parece simples 

compreender que não existem sociedades sem um princípio do que vem a 

ser o tempo, mas este não é o mesmo para todos os homens e em toda a 

história.  

Refletir sobre o processo histórico, nesse sentido, parece ainda mais 

desafiador. Afinal de contas, se pensamos os eventos que, de acordo com 

sua complexidade, são compreendidos enquanto fatos e, dessa forma, são 

registrados em uma memória teoricamente organizada por uma ordem 

temporal, todo o processo histórico está inserido em um princípio, uma 

idéia, um conceito, uma expectativa de tempo. Isso nos faz concluir que a 

história não é somente filha de seu tempo, que a sociedade não é resultado 

de uma temporalidade, mas também que ambas se confundem com as 

expectativas de tempo de um determinado grupo.  

O que nos acostumamos a chamar de civilização expressa um 

aglomerado de comunidades que construiu acervos, arquivos de imagens, 

sons e vozes semelhantes – e, ao mesmo tempo, intensamente diferentes – 

para a decodificação daquilo que percebem. Como observamos nos dois 

capítulos anteriores, os grupos humanos, nos últimos cinco séculos, 

consolidaram modelos de percepção do real orientados para um padrão de 

tempo que funcionaria como algo mais que um norte, um acordo entre os 

homens sobre o período do trabalho, a colheita, o dia e a noite, as férias 

etc. O tempo dos relógios é uma ordem para um modelo específico de 

mundo. Construiu-se, para o mundo, uma leitura mecânica do tempo. 

“... os relógios exercem na sociedade a mesma função que os 
fenômenos naturais – a de meios de orientação para homens 
inseridos numa sucessão de processos sociais e físicos. 
Simultaneamente, servem-lhes, de múltiplas maneiras, para 
harmonizar os comportamentos de uns para com os outros, assim 
como para adaptá-los a fenômenos naturais, ou seja, não 
elaborados pelo homem” (ELIAS, 1998, p.8). 

O tempo de minutos, horas, semanas e séculos é tido em nossos dias 

como uma ordem para o mundo tão estável que quase nunca refletimos a 

respeito do caráter social de cada uma dessas categorias. Sem esse caráter, 
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o tempo foge das mãos do homem, ou da maioria deles, e se concentra, por 

um lado, em um relativismo que nos parece servir somente aos filmes bem-

humorados de ficção científica da indústria hollywoodiana2; e, por outro 

lado, nas mãos de outros homens que, a partir de então, controlam e 

reformam os modelos de real, os princípios do que deve ser memorável e 

de tudo aquilo que deve se tornar fato. Em outras palavras, homens que 

formulam e comandam o tempo.  

Tão inquietante quanto a busca por um acontecimento que fundasse o 

mundo que percebemos – um princípio consistente o bastante para 

construir uma origem sólida para todas as coisas –, a irreversibilidade é 

apresentada como o absoluto quando pensamos o tempo. Assim, 

reproduzimos a tese segundo a qual reside em qualquer idéia de tempo um 

princípio rígido, indivisível, original: sua condição de ser irreversível. Existe 

sobre essa, entretanto, uma construção social.  

Sentido algum, assim, teria o reconhecimento da sucessão de dias e 

noites, a percepção do envelhecimento dos tecidos da pele, ou o 

crescimento das famílias, se todos esses não fossem pensados dentro de 

modelos acordados socialmente. Em outras palavras, as expectativas em 

relação à sucessão dos acontecimentos, às mudanças no corpo, aos 

conceitos de comunidade, de propriedade privada e de Estado, por 

exemplo, enfim, à condição de irreversibilidade do tempo, são todas 

fundadas nos projetos de indivíduos, reconhecidos em um grupo, divagando 

sobre o conhecido e o desconhecido.  

Também a irreversibilidade do tempo é projetada de dentro de um 

grupo que deseja o novo, mas se reconhece no já feito, no mundo 

edificado, projetado; pensa-se a partir de uma memória distante de ser 

orientada para um recorte do tempo (o passado), mas a memória de um 

tempo cultural. Este estrutura o mundo onde vivemos a partir de 

seqüências temporais responsáveis pela construção de um trajeto, de um 

caminho onde destacamos as imagens que colecionamos a partir das 

experiências individuais e coletivas. 

“... quando, por uma razão qualquer, os membros de uma 
sociedade querem definir posições e trajetórias que se apresentam 
sucessivamente, precisam de uma segunda sucessão de 

                                                 
2
 Filmes que trazem como tema as viagens no tempo, imaginando um mundo estático e uma expectativa 
temporal pronta pela qual seria possível caminhar para frente ou para trás, visitando homens e espaços 
que se repetem em uma constância irreversível. 
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acontecimentos em que as mudanças individuais, obedecendo à 
mesma lei de irreversibilidade, sejam marcadas pelo 
reaparecimento regular de certos modelos seqüenciais” (ELIAS, 
1998, p.13). 

Nesse caso, a lei de irreversibilidade – como as leis que regem uma 

constituição e, a partir disso, uma instituição social específica – é também 

estruturada a partir de um acordo, que pode ser revisto com a reconstrução 

das sucessões ou o funcionamento simultâneo de ordens, de modelos 

temporais diversos.  

Quando tomamos por empréstimo, ainda no capítulo 2 deste trabalho, 

o conceito freudiano de lembranças encobridoras, pusemos em discussão a 

capacidade de obliteração daquilo que consideramos excessivamente 

traumático para que se configure enquanto uma lembrança. Assim, 

reconhecemos o esquecimento como uma importante categoria de nossa 

memória. De maneira similar, a simultaneidade de ordens de sucessão, de 

padrões temporais, é expressão do desejo humano de, constantemente, 

revisar aquilo que considera memorável ou não.  

Dessa maneira, as nossas concepções de tempo estão em freqüente 

transformação, fazendo que segundos, minutos, dias, romances, amizades 

e paixões alternem durações sem sentido previsto. Ou seja, deixem de ser 

estruturados por uma reprodução mecânica da temporalidade e se 

configurem a partir das expectativas de cada um e, por que não, do grupo. 

“A expressão ‘tempo’ remete a esse relacionamento de posições ou 

segmentos pertencentes a duas ou mais seqüências de acontecimentos em 

evolução contínua” (ELIAS, 1998, p.13). Muito além da marcação das 

experiências cotidianas de todos os homens do mundo ao longo de suas 

múltiplas histórias, as seqüências-modelo organizadas, como a memória e o 

fato, são uma ferramenta de construção e reconhecimento do real; o tempo 

é, necessariamente, uma representação de si mesmo.  

“... a base profunda de um método histórico é uma ‘representação 
do tempo histórico’ e é esta representação que diferencia as 
diversas escolas e programas históricos. Os conceitos ‘tradicional’, 
‘ultrapassado’ e ‘novo’ já revelam esse substrato temporal” (REIS, 
2000, p.9). 

Assim, compreende-se que não há uma leitura temporal absoluta do 

mundo, quando (e onde) todos os povos funcionam enquanto sociedades, 

mas o ordenamento cultural das expectativas dos homens é o tempo do 

qual se fala, sobre o qual se versa. Em outras palavras, as nossas 
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expectativas de temporalidade são revistas e (re)construídas por cada 

homem que “lê” a sua ou qualquer outra sociedade. 

“Para mediar o diálogo entre presente e passado, para ‘diferenciar 
as durações humanas’, isto é, conhecê-las em sua historicidade e 
em seus próprios termos, para conhecer os homens em suas 
mudanças perpétuas’, o olhar do historiador é estruturado por uma 
‘representação do tempo histórico’” (REIS, 2000, p.13). 

Assim, representamos o presente sobre passado ou sobre as 

esperanças do futuro. Em outras palavras, o tempo das sociedades é 

sempre produto de um homem que investiga outras seqüências temporais, 

fazendo que o passado, o futuro e, por que não, o presente, sejam 

entidades instáveis na construção do conhecimento. As experiências 

passadas não estão cristalizadas, esquecidas em um dado acontecimento, 

não permanentemente: estarão sempre à guisa de uma nova leitura, de 

uma nova interpretação e, portanto, de uma reconstrução.  

“Ou o presente não deixa nenhum vestígio na memória, ou então 
ele se desdobra a cada instante em seu próprio jorramento, em 
dois jatos simétricos, um dos quais cai para o passado ao passo 
que outro se lança ao porvir. Este último, que chamamos 
percepção, é o único que nos interessa. Não temos o que fazer com 
a lembrança das coisas enquanto temos as próprias coisas” 
(BERGSON, 2006, p.50). 

Dessa forma, não existe um tempo morto e um outro vivo, o presente 

não é produto desse último, não somente. Surge também das expectativas 

do passado, das construções passadas, do conhecimento passado, mas, 

concomitantemente, o institui a partir do mundo que percebe. O tempo é, 

portanto, uma re-apresentação do desconhecido a partir dos olhos 

estruturados de um mundo material palpável.  

Entender a sociedade construtora e, simultaneamente, produto de seu 

tempo promove uma necessária revisão do caráter da narrativa histórica. 

Não é mais a precisão dos fatos e a rigidez de um conceito restrito de 

documento que regem o estudo das ciências sociais, mas a cultura – aqui 

entendida como conhecimento da sociedade, construção social – e tudo que 

ela representa.  

A partir dessa idéia de representação da temporalidade, todos os 

eventos, em qualquer tempo, podem ser conhecidos, lidos pelo homem do 

presente, e a construção do conhecimento verdadeiro é a marca do homem 

em um desses estratos temporais. A história deixa de ser a instituição forte 

do séc. XIX, portadora da verdade sobre o passado, e transforma-se em um 

problema a ser pesquisado e resolvido pelos homens que a lêem. Desfaz-se, 

dessa maneira, a relação imperativa que se constituiu do presente para com 
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o passado; “... há outra relação passado-presente: são diferentes que 

dialogam; entre eles, há uma relação de interrogação recíproca. O presente 

não continua nem é superior ao passado; é ‘outro’” (REIS, 2000, p.28).  

Nesse sentido, a marcação, e conceituação, de eventos que 

percebemos ao longo do dia estruturam-se, portanto, a partir de leituras 

que extrapolam a seqüência mecânica dos relógios, registrando as 

expectativas temporais a partir das experiências, da forma como damos 

vida ao tempo. 

“Se eu quiser preparar-me um copo de água com açúcar, por mais 
que faça, terei de esperar que o açúcar derreta. Esse pequeno fato 
é rico em ensinamentos. Pois o tempo que tenho que esperar não é 
mais o tempo matemático que continuaria podendo ser aplicado ao 
longo da história inteira do mundo material, mesmo que esta se 
esparramasse de golpe no espaço. Ele coincide com minha 
impaciência, ou seja, com uma certa porção de minha duração 
própria, que não pode ser prolongada ou encurtada à vontade” 
(BERGSON, 2006, p.6). 

O tempo, portanto, é o registro de nossas expectativas em relação a 

um mundo que percebemos e, necessariamente, a um que desejamos 

perceber, seja aquele projetado para o passado ou para um mundo 

esperado, o futuro. 

 

3.2 – O tempo em datas: 1995 e a retomada midiática do atentado 

Os últimos cinco séculos expressam a construção de um modelo de 

ordenamento temporal pensado a partir de seqüências-modelo que, por sua 

vez, são estruturadas em um conjunto de causas e efeitos para um 

determinado evento. Esse modelo – que parece ser concretizado com o que 

chamamos tradicionalmente de Idade Contemporânea – é a marca do 

desejo humano de construir conexões para as múltiplas leituras sobre o 

tempo em todo o planeta. A construção de uma temporalidade planetária 

deveria confirmar – como já desejavam os calendários, as festas, e a 

edificação de um mundo cotidiano pensado a partir do binômio dia/noite – 

um homem capaz de operacionalizar as experiências do cotidiano, de 

construir funções mecânicas para a sociedade.  

Parece muito simples compreender que esse mesmo homem é o 

sujeito da Revolução Industrial. Naquele mundo, o relógio das grandes 

catedrais, resquícios ainda da sociedade medieval, deixa de “marcar” o 

tempo do centro das grandes metrópoles; não faria isso, somente. Marcaria 
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a vida no pulso dos homens. Estes, por sua vez, transformaram o dia-a-dia 

numa marcha que acompanha os segundos, os minutos e as horas do dia, 

ordenando causas e efeitos, pensando nos acontecimentos como eventos 

fatais, medidos de acordo com o impacto causado em uma determinada 

sociedade e, a partir disso, considerados ou não memoráveis. O homem que 

planejara se fazer sujeito do mundo que percebia em detrimento de um 

modelo de leitura de mundo baseado no acaso, parecia concentrar essa 

capacidade naqueles poucos sujeitos capazes de comandar as seqüências, 

como observamos no trecho abaixo: 

“Foi certamente Carlos IX, rei da França, quem decidiu, em 1563, 
após alguma discussão, impor uma única data – ou seja, o dia 1º 
de janeiro – para o começo do ano. O edito entrou em vigor em 
1566 e rompeu com uma tradição mais ou menos oficial, que 
associava o começo do ano com a festa da Páscoa. O ano de 1566, 
que começou em 14 de abril e terminou em 31 de dezembro, teve 
apenas 8 meses e 17 dias” (ELIAS, 1998, p.46). 

Por mais que o 1º de janeiro nos pareça natural, é também uma 

construção da sociedade – neste caso, concentrada na figura do rei da 

França, Carlos IX. Os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 

que, antes de 1566, representavam, respectivamente, o sétimo, oitavo, 

nono e décimo meses do ano, perderam, completamente, a relação com 

seus nomes, mas funcionam, em nossos dias, como períodos naturais de 

um ano que consideramos ainda mais irreversível.  

O funcionamento das estações em sociedades diferentes, mesmo 

orientadas por modelos temporais similares, também denota o caráter 

simbólico do tempo. Assim, verão e inverno alternam leituras dos múltiplos 

grupos sociais no mundo sobre os meses que representam cada uma das 

estações que, aliás, nem sempre são quatro. Orientamos, dessa maneira, a 

nossa vida, individual e coletiva, a partir de padrões que são, também, 

produtos de expectativas sociais.  

“... o papa Gregório XIII resolveu proceder a uma revisão do 
calendário juliano, porque, no decorrer dos séculos, o equinócio da 
primavera, do qual, no ano de 325, o concílio de Nicéia fizera 
depender a festa de Páscoa, havia-se deslocado paulatinamente de 
21 para 11 de março. Uma bula papal suprimiu dez dias do ano de 
1552, decidindo que o dia seguinte a 4 de outubro seria 15 de 
outubro, e não 5” (ELIAS, 1998, p.47). 

Por mais que nos pareça curiosa a supressão de dez dias de um ano 

em nome de um ajuste do calendário em relação a um evento natural, não 

foi simplesmente o inusitado que chamou a atenção da população naqueles 
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dias. As pessoas poderiam sentir que suas vidas estavam sendo lesadas em 

dez dias, ou seja, que viveriam um pouco mais de uma semana a menos 

devido a uma decisão arbitrária do papa. Tinham suas leituras tão ajustadas 

ao modelo de funcionamento do tempo naquela sociedade, que entendiam 

suas vidas a partir da repetição de dias e noites. 

“... em 1752, quando o governo britânico decidiu alterar o 
calendário de modo a fazê-lo coincidir com o que fora previamente 
adotado pela maioria dos outros países da Europa Ocidental, e 
decretou que o dia seguinte a 2 de setembro deveria ser registrado 
como 14 de setembro, muita gente pensou que, com isso, suas 
vidas estavam sendo encurtadas. Alguns trabalhadores, 
acreditando de fato que perderiam o pagamento referente a 11 
dias, amotinaram-se, clamando: ‘Devolvam nossos 11 dias!’” 
(WHITROW, 1993, p.15).  

Parecemos não fazer muito diferente disso. As festas de aniversário, ou 

as brincadeiras com o ganho/perda de horas com fusos e horários de verão, 

freqüentemente chamam atenção, em nossos dias, para a íntima relação 

que estabelecemos com o modelo mecânico de tempo que rege a nossa 

sociedade. Deixamos de lado, quase sempre, a idéia de que é sobreposta a 

esse funcionamento mecânico do nosso tempo uma expectativa social.  

O grande desenvolvimento técnico do homem nos últimos duzentos 

anos marca intensamente a construção de um tempo ainda mais veloz, 

pautado nos grandes inventos e na fantástica visão do que se chamou de 

aldeia global: um mundo inteiro conectado não somente por fios de 

telefone, fibras óticas, aviões supersônicos ou trens-bala, mas por um 

projeto de tempo violentamente único. Em outras palavras, o homem, ao 

final do século XX, parece ter chegado à conclusão de que conhece 

completamente o seu tempo e, portanto, já que compreende o passado 

enquanto uma construção do presente, domina a história. Essa seria 

simplesmente uma linha que narra as experiências de todos os homens.  

As sociedades, entretanto, não são somente produtos de seus avanços 

técnicos, das mentes inspiradas de seus grandes inventores. Todos esses 

homens fazem parte de expectativas construídas socialmente. Assim, só é 

possível inventar aquilo com que uma sociedade já é capaz de sonhar. 

“Nenhuma outra inovação da revolução industrial incendiou tanto a 
imaginação quanto a ferrovia, como testemunha o fato de ter sido 
o único produto da industrialização do século XIX totalmente 
absorvido pela imagística da poesia erudita e popular” 
(HOBSBAWM, 1977, p.61). 
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O espanto que a ferrovia pode ter causado naquelas sociedades não se 

funda na magnitude de sua construção, na quilometragem dos trilhos ou na 

velocidade – comparada aos trens de hoje, bem pequena – de suas 

locomotivas, mas enquanto materialização do novo. Se nos apresentávamos 

um mundo renovado, a ferrovia, enquanto meio de transporte que encurta 

medidas tidas como irreversíveis, seria a representação material de uma 

expectativa de tempo; confirmaria a velocidade dos relógios e uma única 

ordem de temporalidade para a sociedade industrial. 

“A estrada de ferro, arrastando sua enorme serpente emplumada 
de fumaça, à velocidade do vento, através de países e continentes, 
com suas obras de engenharia, estações e pontes formando um 
conjunto de construções que fazia as pirâmides do Egito e os 
aquedutos romanos e até mesmo a Grande Muralha da China 
empalidecerem de provincianismo, era o próprio símbolo do triunfo 
do homem pela tecnologia” (HOBSBAWM, 1977, p.61). 

O próprio historiador inglês parece suficientemente entorpecido pelo 

fascínio das ferrovias. Assim, reflete muito pouco sobre um sujeito também 

renovado que tem no desenvolvimento tecnológico a concretização de uma 

expectativa de tempo. “Os deuses e os reis do passado eram impotentes 

diante dos homens de negócio e das máquinas a vapor do presente” 

(HOBSBAWM, 1977, p.69), não por terem seu tempo encerrado, 

simplesmente, e, por isso, substituídos por um homem supostamente ainda 

melhor e mais forte – o homem do presente –, mas por fazerem parte de 

outra seqüência-modelo, uma experiência de tempo pautada em 

expectativas diferentes desse homem de negócios. 

“... as idéias de ser breve e ser demorado eram vividas de maneira 
específica, no contexto existencial daquelas pessoas. Porque cada 
grupo social, dentro de cada momento histórico e emocional, 
possui uma vivência com o tempo. Compartilhar do universo de 
cada um desses grupos é também compartilhar de seu Tempo” 
(DUARTE, 2000, p.43). 

O ano de 1995 não deve ser destacado neste trabalho como a 

retomada do caso do atentado a bomba no aeroporto dos Guararapes quase 

trinta anos antes. Poderíamos dizer que, depois do afastamento de quase 

três décadas, seria possível construir uma análise mais equilibrada e sólida 

sobre tal passagem, mas não é isso que nos faz destacar a série de 

reportagens do Jornal do Commercio que se iniciava em 23 de julho de 

1995.  
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A sociedade fala seu tempo. O surgimento de uma versão nova para 

um fato marcante da história recente da cidade do Recife é marca de um 

desejo renovado, ansiedades que, nesse caso, se resolvem no aparecimento 

de nomes novos para a organização e realização do atentado e que, 

necessariamente, se projetam para um futuro melhor que o sufocante 

passado do regime militar e que o desconfiado presente da década de 1990 

no Brasil.  

Em 1988, o país ganhara uma nova Constituição. Esse fato daria mais 

consistência ao projeto democrático que nunca se afastara das imagens e 

vozes urbanas desde a década de 1960. A rejeição da emenda das “Diretas 

Já” tinha decepcionado a população, mas representaria o capítulo final da 

chamada abertura “lenta, gradual e segura” do regime militar brasileiro. Um 

presidente civil, escolhido indiretamente – Tancredo Neves, substituído por 

José Sarney –, seria o responsável pela recondução do país às mãos de um 

chefe de Estado escolhido pelo voto direto e universal. Para isso, a 

Assembléia Constituinte elaborou, contando, inclusive, com a participação 

direta da população, o livro de leis que deveria ser o produto final do desejo 

brasileiro da redemocratização.  

O Brasil que foi às urnas em 1989 representava, necessariamente, o 

desafio da reunião de, pelo menos, dois países vivendo em tempos 

distintos: um, oficial; o outro, proibido, secreto, sonhador. Fernando Collor 

de Melo, do pequeno PRN, foi eleito presidente, no segundo turno, 

vencendo o socialista Luís Inácio Lula da Silva em um pleito que contara 

com mais de dez candidatos.  

Lula era o representante da macronarrativa marxista, ligado aos 

movimentos sociais silenciados pelo regime ao longo de um tempo muito 

mais que cronológico. Collor era um desconhecido ex-governador de 

Alagoas, auto-apresentado, midiaticamente, como “o Caçador de Marajás”.  

Com o final da Segunda Guerra Mundial, observaríamos fenômenos 

interessantes. Mesmo concentrada na Europa, a guerra tinha ganhado 

proporções mundiais por, pelo menos, duas razões: envolvia Estados-Nação 

de quase todos os continentes do globo – visto que batalhas se travaram 

desde os gelados campos soviéticos até os escaldantes desertos africanos, 

passando pela Ásia japonesa e a América (no Havaí) –; e, além disso, era 
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um conflito instantâneo, ou seja, uma guerra disputada em diversos lugares 

do globo e lida, entendida, em sua totalidade, ao mesmo tempo.  

Ainda que, somente em 1991 – na Guerra do Golfo – as grandes redes 

de televisão tenham transmitido, ao vivo, as batalhas no Oriente Médio, a 

Segunda Guerra Mundial, em proporções bem maiores que a Primeira, foi 

uma guerra midiatizada. As mortes fotografadas e a detonação das bombas 

atômicas em território japonês – mesmo após a Alemanha e a Itália terem 

sido completamente liquidadas pelos exércitos aliados – transmitidas por 

uma televisão ainda pouco desenvolvida, transformaram um mundo inteiro 

em uma rede conectada pelo medo de uma nova guerra, desta vez, nuclear.  

Os anos que seguiram àquele agosto de 1945 marcam o surgimento de 

um novo tipo de conflito: a chamada Guerra Fria – uma disputa sem front 

entre dois modelos de funcionamento para o mundo, o capitalista dos EUA e 

o socialista da então URSS. Sustentada pelo receio de um conflito com 

armas capazes de destruir o mundo inteiro em pouco tempo, a Guerra Fria 

ativou ainda mais a idéia do medo, reforçado por um ambiente midiatizado. 

Soviéticos e americanos iniciaram uma corrida pela conquista do espaço, 

narrando para o mundo inteiro, através das imagens já coloridas de 

televisões em grandes redes, formas e cores de um planeta até então só 

visto de dentro. 

Em 1989, mesmo ano da eleição de Collor de Melo no Brasil, se desfaz 

o Estado (sem nação) mais forte do bloco socialista, orientando o mundo 

para um único pólo. Fica para trás o regime extremamente rigoroso da 

União Soviética; sobrevive e ganha novo fôlego o capitalismo e a sedução 

da imagem e da velocidade dos avanços tecnológicos.  

Pode-se dizer que, desse mundo sedutor, Collor é um dos produtos. 

Um candidato amplamente favorecido por uma campanha publicitária 

pautada na imagem da juventude, virilidade, limpeza e novidade; 

campanha que se contrapôs ao discurso ligado à envelhecida proposta 

marxista para o mundo do candidato petista – que não usava terno, nem 

cuidava da barba, além de enorme insistência dos grupos de mídia sobre 

seu analfabetismo.  

O desejo de democracia da sociedade brasileira se abateu com as 

denúncias de corrupção contra Collor de Melo, porém foi às ruas, forjado 

pelas grandes redes de notícia do país, em 1992, com os rostos 
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estampando as cores da bandeira brasileira – os “caras-pintadas” –, ocupar 

um espaço violentamente esvaziado nas três décadas anteriores. O Brasil 

liberal provocou a renúncia de seu presidente, fazendo chegar a tal cargo o 

também desconhecido Itamar Franco, até então vice de Fernando Collor.  

O novo chefe de Estado, que logo se tornaria folclórico por seu topete e 

pela ressurreição do Fusca, nomeou, para o cargo de ministro da fazenda, o 

benquisto sociólogo Fernando Henrique Cardoso. No dia 1º de julho de 

1994, o Brasil passa a ter uma nova moeda: o Real. Esta deveria ser 

responsável pelo equilíbrio de uma inflação galopante e pelo suposto 

esquecimento, supressão, de um país literalmente falido.  

“A cidade dos desejos em conflito, onde a ânsia do ser moderno 
era o catalisador das reformas, pegou desprevenido a muitos que 
tiveram de redefinir seus laços com o espaço, não sem antes 
manifestarem sua indignação com os governantes. Mas esse era o 
preço da modernização sem a vivência da modernidade” (DUARTE, 
2000, p.35). 

O esforço de Eduardo Duarte para nos narrar o projeto de 

modernização da cidade do Recife na década de 1920 nos é muito útil para 

pensar o Brasil em meados dos anos 1990. O nome da nova moeda não 

parece uma coincidência. O novo Brasil real aderiu ao projeto neoliberal, 

construindo uma longa agenda de privatizações e diminuição do papel do 

Estado nas obras sociais. Planejou fazer parte do grupo de países de um 

mundo desenvolvido deixando de lado as reformas de base, como uma 

melhor distribuição da renda, por exemplo, ou o combate à pobreza.  

Os veículos de mídia não ficaram fora desse processo de reconstrução, 

em um primeiro momento, do Estado brasileiro e, em segundo, da 

nacionalidade, objetivo mais ousado do governo duplo de FHC que se 

iniciara a 1º de janeiro de 1995, permanecendo até o último dia de 

dezembro de 2002. O mundo de uma ordem só não poderia mais ter na 

mídia um espaço de disputas dos antigos blocos socialista e capitalista. O 

discurso da neutralidade, já freqüente nas ciências sociais ao longo dos 

séculos XIX e XX, se transforma no grande escudo dos jornais, revistas, 

emissoras de rádio e redes de televisão. 

O simulacro da neutralidade, em nosso tempo, exime boa parte das 

grandes redes, das grandes fábricas de notícias, indústrias de real, da 

autoria e parcialidade com tudo aquilo que fazem público, tornam visto, 

perceptível, realidade. Nomes e datas que surgem e desaparecem como as 
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imagens de nosso tempo devem ser vinculados aos contextos das 

sociedades às quais são apresentadas, sem, portanto, retirar das mesmas a 

competência de construção de conhecimento sobre o que é reportado.  

Apoiados na ausência operacional de 

autores, a cobertura jornalística ganha 

aspectos de um super-sujeito, capaz de narrar 

com precisão uma suposta verdade dos fatos. 

Estes seriam observados com cautela pelo 

olhar mecânico do sujeito anônimo e 

onipresente em que se transformara o 

jornalista. Assim, freqüentemente, nos 

deparamos com peças jornalísticas da época – 

e também em nossos dias – se utilizando da 

névoa simbólica construída pelo discurso da 

neutralidade para apontar, a partir de 

imagens, sons, cores e vozes, nomes, corpos 

de um tempo que ainda sofre com a herança 

do regime militar.  

 

 

 

 

Séries jornalísticas – da qual a retomada 

do caso do atentado a bomba no aeroporto 

dos Guararapes, em 1966, faz parte – sobre 

passagens do regime militar tornaram-se 

freqüentes, confirmando, ao mesmo tempo, o 

desejo de um país cada vez mais livre 

daqueles anos de ditadura e um tom novo 

para o sentido de justiça dos jornais, agora 

supostamente neutros. Assim, os grandes 

veículos de mídia venderiam milhares de exemplares estampando fotos de 

condenados públicos, culpados por crimes contra a nacionalidade – a 

corrupção, por exemplo – e, no dia seguinte, corrigiria tudo o que fosse 

preciso. Não seria necessária a preocupação com o ônus da edição do dia 

Figura 3.1 – Jornal do Commercio,                          
25 de julho de 1995 
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anterior, pois a velocidade do novo tempo seria responsável por uma 

confusão de imagens cujos sentidos seriam organizados pelas indústrias de 

notícia. 

A reprodução mecânica do tempo em nossos dias é, dessa forma, 

freqüentemente, caracterizada por aberturas e encerramentos de tempos 

que não se fazem em datas e nomes. O caso do atentado a bomba no 

aeroporto – dentro do fenômeno “regime militar brasileiro” – é, em diversas 

perspectivas, um bom exemplo disso. A construção de Edinaldo Miranda e 

Ricardo Zarattini enquanto terroristas, máxima reproduzida com freqüência 

pelos jornais recifenses na década de 1960, edifica uma dessas ordens 

temporais estruturadas a partir de uma operação, de uma seqüência-

modelo. Esta faz ser compreensível a responsabilização dos dois jovens 

engenheiros pela explosão da bomba que vitimou duas pessoas e feriu 

algumas outras.  

 Figura 3.2 – Jornal do Commercio, 25 de julho de 1995 
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Essa passagem é registrada como uma peça temporal do regime 

militar que não pode ser questionada ou modificada (figura 3.1). A lei da 

anistia parece reforçar esse princípio, transformando aqueles pouco mais de 

vinte anos em duas décadas mudas, presas em um tempo supostamente 

esquecido, obliterado das memórias coletivas. Para isso, construímos a idéia 

de que o presente é a marca de um tempo que impera sobre qualquer outro 

recorte, expectativa temporal, desprezando o princípio de que dentro do 

presente coexistem diferentes concepções, leituras, desejos do agora. 

Assim, freqüentemente, dizemos que 

“... a experiência do tempo como um fluxo uniforme e contínuo só 
se tornou possível através do desenvolvimento social e da medição 
do tempo, pelo estabelecimento progressivo de uma grade 
relativamente bem integrada de reguladores temporais, como 
relógios de movimento contínuo, a sucessão contínua dos 
calendários e as eras que encadeiam os séculos” (ELIAS, 1998, 
p.36). 

Não devemos observar o debate sobre o tempo, ocupando, por 

construirmos o presente, um lugar supostamente superior em relação aos 

povos da Antigüidade Oriental ou os brasileiros da década de 1960, por 

exemplo. É necessário reconhecer que a sociedade do presente se confunde 

com o seu tempo e, portanto, faz refletir suas expectativas não somente 

para um futuro desejado, mas também para um passado ainda em projeto. 

Assim, independentemente das leis, dos acordos sociais construídos 

em um tempo, revisitamos e reconstruímos seqüências temporais, ordens 

sobre acontecimentos, lembranças e esquecimentos. Sobre uma lei de 

anistia que, ao mesmo tempo, reconstrói um lugar para os presos políticos 

dentro de uma sociedade e torna impunes os sujeitos, ainda sem nomes, do 

regime militar, existe uma expectativa renovada – marca também do 

esforço pela construção de uma democracia, ainda que insatisfatória – 

sobre o tempo presente, o vivido e o em projeto (figura 3.2). 

Em 1995, o Jornal do Commercio recuperou a passagem do atentado a 

bomba no aeroporto de 29 anos antes. Essa iniciativa chama nossa atenção 

em duas perspectivas: em um primeiro momento, reconstrói, em uma 

seqüência diferente, um modelo temporal – da história recente do Brasil – 

violentamente esquecido; depois, ainda que para lançar uma nova versão 

para os fatos de mais de duas décadas antes, vincula ao atentado, 
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novamente, mesmo eximindo-os de culpa, os nomes de Edinaldo Miranda e 

Ricardo Zarattini.  

 

 

Aqueles dias da série de reportagens do Jornal do Commercio 

marcavam o primeiro ano do governo do sociólogo-presidente Fernando 

Henrique Cardoso. O regime democrático parecia substituir definitivamente 

a desagradável experiência da ditadura militar das duas décadas anteriores. 

Ainda que repleto dessas seqüelas – oligarquias que se mantiveram vivas 

pelo país inteiro – o novo regime servia para que os brasileiros pensassem 

sobre sua capacidade de construção da instituição Brasil. 

Os pouco mais de vinte anos de governos militares no país se 

efetivam, por um lado, como um tempo violento demais para ser 

reconstruído, conforme analisamos ainda no capítulo 2, ou, por outro lado, 

em mote, tema central para os estudos, documentários, séries jornalísticas, 

programas televisivos que recuperariam passagens da ditadura, das mais 

variadas maneiras, para dizer coisas novas sobre um tempo reconhecido 

enquanto já muito velho.  

Figura 3.3 – Jornal do Commercio, 26 de julho de 1995 
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Se uma pesquisa tradicional em ciências sociais exige o afastamento 

temporal medido pela seqüência de anos, décadas entre o sujeito 

investigador e o objeto, o regime militar foi, então, precocemente 

envelhecido para que servisse aos mais diversos estudos em História, 

Sociologia, Antropologia e Comunicação Social. 

 

 

 

Figura 3.4 – Jornal do Commercio, 26 de julho           
de 1995 – parte I 
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No caso específico da série de reportagens do Jornal do Commercio, 

iniciada em 23 de julho de 1995, é publicada uma versão nova para o 

atentado de julho de 1966, construindo perfis públicos diferentes para 

sujeitos até então desconhecidos, bem como para aqueles que ficaram 

conhecidos como terroristas dos Guararapes, Edinaldo e Zarattini. O JC 

lançaria naqueles dias o nome de Alípio de Freitas, ex-padre católico, como 

suposto responsável pelo planejamento e execução do atentado a bomba no 

aeroporto.  

 

 

 

 

 

 

Freitas tinha 

estudado técnicas de 

guerrilha em Cuba e 

participado da 

construção de um 

centro de treinamento 

com explosivos em 

Salvador, Bahia. Lá, 

teria recrutado jovens 

envolvidos com a 

causa revolucionária e 

rumado para o Recife, 

onde tentariam 

impedir que o general 

Arthur da Costa e 

Silva chegasse à 

presidência. Isso 

representaria o 

endurecimento do 

regime.  

Figura 3.5 – Jornal do 
Commercio, 26 de julho           

de 1995 – parte II 
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Alípio de Freitas era ligado a um braço da Ação Popular que entendia a 

luta armada como uma alternativa muito viável para a expansão do 

movimento revolucionário. Compreendiam que o cidadão comum era um 

sujeito tão violentado pelo regime que se tornava incapaz de fazer parte de 

uma mobilização geral e pacífica pela construção da democracia. Assim, 

atentados à bomba eram entendidos por seus supostos novos autores como 

um ato de guerra, como observamos na manchete da capa do Jornal do 

Commercio de 26 de julho de 1995 (figura 3.3).  

O Jornal do Commercio publicou uma entrevista com Alípio de Freitas, 

na qual percebemos um jornalista e um entrevistado falando de ordens 

temporais bastante diferentes. O ex-padre retoma o período do regime 

militar guardando códigos, máximas, nomes ligados a uma seqüência-

modelo que não se reproduz em nossos dias – algo muito comum em ex-

combatentes que transformam a seqüência temporal de uma guerra em 

modelo para ler toda a história (figura 3.4). 

Quando Freitas afirma que a História será responsável pela análise 

lenta e correta sobre os fatos, apresenta uma sociedade pensada a partir de 

uma história transformada em monumento. Dela participamos muito pouco. 

Coletamos seus nomes, suas datas tidas como mais importantes, seus 

principais personagens. O tempo dessa história é o tempo definido pelos 

vencedores, silenciando as múltiplas leituras, padrões de lembrança e 

esquecimento que surgem das mais diversas expectativas de tempo sobre 

os eventos percebidos diariamente (figura 3.5).  

O tempo de que fala Alípio de Freitas não é um tempo em processo, 

em construção. Ele se refere à História enquanto algo fixo, estável e 

cauteloso o suficiente para avaliar os “erros” do passado e para que esses 

não se reproduzam em um futuro próximo. 

“... o que chamamos de ‘tempo’ significa, antes de mais nada, um 
quadro de referência do qual um grupo humano – mais tarde a 
humanidade inteira – se serve para erigir, em meio a uma 
seqüência contínua de mudanças, limites reconhecidos pelo grupo, 
ou então para comparar uma certa fase, num dado fluxo de 
acontecimentos, com fases pertencentes a outros fluxos, ou ainda 
para muitas outras coisas” (ELIAS, 1998, p.60). 

Alípio parece distante do homem que inventou o tempo para explicar 

suas expectativas que não existem no mundo que ele consegue ver e, por 

isso, o ex-guerrilheiro, ou está preso ainda na década de 1960, ou se 
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remete para o conflito ditadura/resistência a fim de perpetuar sentidos para 

um mundo ainda real para ele.  

O tempo, efetivamente, deve representar um ambiente onde o homem 

faz reais seus desejos. Dessa maneira, edificamos os princípios de passado, 

presente e futuro. Construímos, para compreender o próprio tempo, 

seqüências, padrões sociais sobre os acontecimentos, que funcionam como 

referência para medir o tempo. 

Nesse sentido, a expectativa do tempo é fundamentalmente 

estruturada a partir de uma memória que sinaliza sobre o “antes” e o 

“depois”, ainda que não obedeçam a nossas leituras presentes sobre a 

seqüência de datas e nomes, minutos e anos. A memória transforma 

qualquer visita a qualquer tempo em um diálogo entre o vivo e o ainda vivo. 

Não existe, dessa forma, um tempo morto sobre o qual poderíamos 

simplesmente falar.  

O esforço da série de reportagens do Jornal do Commercio em 1995 

não deve ser lido como uma exumação de um evento passado, 

supostamente esquecido. É uma reconstrução presente de um outro tempo. 

Não se trata de um tempo mais sofisticado estudando uma organização de 

temporalidade mais simples, como freqüentemente se pensam os contatos 

entre diferentes tempos.  

Em Whitrow (1993), encontraremos um estudo sobre o tempo focado 

em crianças da sociedade industrial, pois, segundo o autor, não é possível 

desenvolver tais leituras em sociedades sem seqüências-modelo definidas, 

em que crianças, supostamente, não teriam leituras sobre o tempo. 

“Esta descrição do modo como as crianças aprendem a desenvolver 
seu sentido do tempo aplica-se somente às que vivem na 
civilização industrial, e não às de sociedades menos sofisticadas. P. 
M. Bell relatou, por exemplo, que, quando lecionava para crianças 
na Uganda, descobriu que, embora não desprovidas de inteligência, 
tinham muito mais dificuldade que crianças ocidentais da mesma 
idade para avaliar quanto tempo durava alguma coisa – uma 
viagem de ônibus de duas horas teria durado, segundo algumas, 
somente dez minutos e, segundo outras, seis horas!” (WHITROW, 
1993, p.19). 

O que o autor deixou de lado foi o fato de que o tempo é definido a 

partir da experiência. Isso faz que, nas múltiplas sociedades do mundo, a 

relação que as pessoas estabelecem com os relógios, por mais complexo 

que isso possa parecer, seja diferente. Assim, as crianças de Uganda, em 

um primeiro momento, podem não precisar de expectativas precisas em 
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relação ao tempo referente a uma viagem de ônibus. Talvez elas possam 

ter noções bastante convencionais se perguntadas sobre a duração de uma 

partida de futebol, por exemplo. 

Em um segundo momento, as mesmas crianças de Uganda, como 

qualquer criança do planeta – qualquer pessoa, aliás – pensa uma viagem 

de ônibus com duração de duas horas de acordo com a forma como viveu 

aqueles instantes. Dessa maneira, parece muito justo, por exemplo, que 

uma criança que observa a paisagem e se diverte com os seus, perceba o 

quão curta foi aquela viagem. O exemplo de Bergson (2006, pp.4-5), 

abaixo, deve ilustrar essa idéia: 

“No momento em que escrevo estas linhas, um relógio na 
vizinhança dá as horas; mas minha orelha distraída só percebe isso 
depois de várias pancadas já se terem feito ouvir; portanto, não as 
contei. E, no entanto, basta-me um esforço de atenção 
retrospectiva para fazer a soma das quatro pancadas que já 
soaram e adicioná-las às que ouço. Se, entrando em mim mesmo, 
interrogar-me então cuidadosamente sobre o que acabou de 
acontecer, percebo que os quatro primeiros sons tinham atingido 
meu ouvido e até impressionado minha consciência, mas que as 
sensações produzidas por cada um deles, em vez de se 
justaporem, tinham-se fundido umas às outras de maneira que 
dotassem o todo de um aspecto próprio, de maneira que fizessem 
dele uma espécie de frase musical”. 

O tempo que se manifesta para Bergson no exemplo citado não é o dos 

relógios, não somente. Existe uma mecânica sobre sua percepção temporal, 

mas o sentido da mesma é dado pela relação que ele estabelece com 

aquelas badaladas – que insistem em dizer que o tempo é um só. Dessa 

maneira, podemos afirmar que há um tempo manifestado em qualidade, em 

expectativa, e um outro/complementar, que funciona a partir da 

quantidade, da mecânica.  

“Em suma, o número de pancadas dadas foi percebido como qualidade 

e não como quantidade” (BERGSON, 2006, p.5). A duração dessa 

temporalidade qualitativa se define a partir de como representamos as 

seqüências-modelo que julgamos importantes. O tempo que se repete ou 

não se estrutura, portanto, a partir dessa vivência qualitativa de si mesmo. 

“O que se repete são as cenas do vivido, e mais do que o vivido, o 
do sentido. Por isso que cada pessoa se reporta de forma diferente 
a um mesmo espaço, pois que cada indivíduo viveu-o 
diferentemente. Dessa maneira, se formam o que chamo de 
âncoras emotivas da memória, onde os símbolos mais 
marcantes da cidade, para cada pessoa, recriam cidades 
individuais” (DUARTE, 2000, p.69). 
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O tempo de datas e nomes é também uma representação do tempo. A 

inflexibilidade desse símbolo tempo reproduz uma sociedade que se move 

muito pouco no sentido de reconstruir suas ordens de temporalidade. 

Assim, parecemos incapazes de subverter os acontecimentos que fundam 

suas seqüências-modelo. 

3.3 – O tempo e a mídia 

“Quem lia os livros produzidos por estas primeiras editoras? Qual 
era a composição social destes primeiros leitores públicos? Os 
principais clientes destas primeiras casas editoras foram sem 
dúvida as elites urbanas instruídas, incluindo o clero, professores e 
estudantes, a elite política e a emergente classe social. Mas é 
provável também que alguns livros tenham sido comprados e lidos 
também por uma proporção crescente de artesãos urbanos e 
comerciantes” (THOMPSON, 1998,  p.59). 

Ainda no século XIX, o jornal é efetivado como um veículo, em um 

primeiro momento, de divulgação, de fazer público os mais diversos 

acontecimentos do dia e, em um segundo estágio, enquanto uma 

importante ferramenta de construção do mundo perceptível. O 

desenvolvimento das editoras e dos jornais diários correspondia aos desejos 

de uma população que já sonhava com a imagem de povos completamente 

desconhecidos e histórias aparentemente sem sentido. Essas se 

transformavam em mote das grandes discussões nos salões – pontos de 

encontro de uma burguesia cada vez mais forte – ou na praça pública, onde 

algumas obras eram freqüentemente lidas em voz alta para que analfabetos 

também interessados nas notícias de longe participassem daquele mundo.  

O grande feito do desenvolvimento da mídia na sociedade industrial 

não foi simplesmente a amplitude com que atingiu o continente europeu, 

mas, necessariamente, a concretização de um tempo unificado para uma 

sociedade que se reconhecia no projeto de edificação da modernidade. Em 

outras palavras, o jornal, como a ferrovia, passara a representar o 

moderno, a capacidade de fazer reais nomes e datas impensáveis alguns 

anos antes.  

Dessa maneira, o desenvolvimento do jornalismo representa, entre 

outras coisas, um substancial aumento na velocidade do tempo. Se os 

homens de dois séculos antes haviam desejado o tempo pensado a partir de 

uma mecânica de sucessão, do “antes” e do “depois”, a sociedade do final 

do século XIX e, marcadamente, a do século XX pensaram o tempo 
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enquanto simultaneidade. Os avanços técnicos da Revolução Industrial 

eram uma ferramenta necessária à compreensão de um mundo que não se 

conhecia mais paulatinamente, dia após dia. Não havia novas descobertas a 

serem protagonizadas por grandes navegadores – que seriam substituídos, 

no século XX, pelos astronautas. O mundo, para o homem que já se 

apresentava contemporâneo, “acontecia” ao mesmo tempo. 

“Logo depois do advento da imprensa em meados do século XV, 
uma variedade de folhetos informativos, pôsteres e cartazes 
começaram a aparecer. Estes eram uma miscelânea de sentenças 
oficiais ou oficiosas, decretos do governo, folhetos polêmicos, 
descrições de eventos particulares, tais como encontros militares 
ou desastres naturais, relações sensacionalistas de fenômenos 
extraordinários ou sobrenaturais, como gigantes, cometas e 
aparições” (THOMPSON, 1998, p.64). 

 

 

 

Esse fenômeno – o 

da transformação de tudo 

em mídia – causou a falsa 

impressão de que o 

tempo do hoje representa 

o homem sofisticado, um 

projeto único de 

modernidade sem o qual 

estariam as demais 

comunidades do planeta 

condenadas ao 

ostracismo, ao 

esquecimento, ao 

desconhecido. O tempo 

hiperveloz se 

transformaria em uma 

ordem tida como irreversível para a percepção do mundo.  

A mídia – representada, em um primeiro momento, pelos veículos de 

comunicação de massa (jornais, revistas, livros, etc.) – expressa um mundo 

Figura 3.6 – Jornal do 
Commercio, 25 de julho           

de 1995 
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conectado pelo visível, pelo fato e pela construção do memorável; 

transforma-se, portanto, em um importante agente na edificação do tempo.  

Os nossos dias marcam a velocidade do tempo de acordo com a 

simultaneidade das imagens de mídia. O dia, dessa maneira, é 

operacionalizado pela notícia. Esta tem na imagem uma grande ferramenta 

de controle do tempo, reproduzindo sons e vozes das mais diversas 

sociedades como um só mundo em um tempo unificado. 

“O tempo é a nova qualidade dessa sintaxe de objetos. O controle 
remoto, o fax e o modem produzem outra textura do tempo, 
desconhecida há duas décadas. Não se trata apenas do sentimento 
da necessidade urgente de se ter mais imagens, mas sim da 
velocidade com que elas seguem umas às outras, refletindo-se e se 
atropelando. Hoje, o tempo é mais fluido” (SARLO, 2005, p.95). 

As noções de acontecimento, fato e memória estão, pois, diretamente 

atreladas a essa percepção de tempo. A velocidade parece definir o real. 

Pouco importam a co-presença, a experiência, a socialização do 

acontecimento e a construção de uma memória coletiva pautada no 

estabelecimento de conexões interdependentes entre indivíduo e sociedade.  

A marcha do nosso tempo é a transformação do mundo inteiro em uma 

imagem escorregadia, fluida. A aceleração que subverte as noções de 

acontecimento, a partir da redefinição das durações – não podemos mais, 

simplesmente, falar em longas e curtas – afeta diretamente o sentido na 

construção das memórias, transformando-as, como analisamos no capítulo 

dois, em um tema central para estudos sobre as sociedades 

industrializadas.  

“E não se trata apenas da memória dos crimes cometidos pela 
ditadura, situação na qual a lembrança social preserva o desejo de 
justiça. Trata-se, também, da recuperação das memórias culturais, 
da construção de identidades perdidas ou imaginadas, da narração 
de versões e leituras do passado. O presente, ameaçado pelo 
desgaste da aceleração, converte-se, enquanto transcorre, em 
matéria da memória” (SARLO, 2005, pp.95-96). 

A recuperação, em 1995, do caso do atentado a bomba no aeroporto 

por um jornal que contribuíra, 29 anos antes, para a concretização de uma 

versão para aquele acontecimento – transformando-o em um fato quase 

inquestionável ao longo de três décadas –, destaca-se não pelo interesse de 

reprodução no presente de uma versão nova sobre um evento passado. O 

poder que se concentra na reconstrução midiática daquele atentado 

terrorista de 1966 é o de uma nova configuração do presente. Em outras 
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palavras, a retomada de imagens de um passado violentamente esquecido 

serve, nesse aspecto, para a construção de sentidos do mundo presente.  

O jornal atua, dessa maneira, como o fez 29 anos antes, enquanto um 

importante agente de fabricação do tempo (figura 3.6). Como em 1966, 

reproduz o binômio quase irreversível do jornalismo: a justiça e a verdade. 

Deixa de lado, entretanto, na série de reportagens, o fato de ter atuado de 

maneira decisiva na construção das figuras públicas de Edinaldo e Ricardo 

ligadas ao atentado e, a partir daí, intuído sobre a justiça de um tempo 

específico. Além disso, restringiu a competência do veículo de mídia à 

obrigação de fazer público o conhecimento dos fatos como se todos esses (a 

publicização, o conhecimento e o fato) fossem categorias isoladas na 

construção de um mundo público.  

O Jornalismo, como a História, é a leitura de um tempo sobre o próprio 

tempo e, a partir de então, sobre qualquer passagem em qualquer 

seqüência temporal. A série de reportagens do Jornal do Commercio 

responde, nesse sentido, à expectativa da sociedade de retomar passagens 

como a do atentado a bomba no aeroporto; traz à tona temas 

extremamente relevantes do regime militar e as estratégias de grupos 

sociais em um tempo para a reconstrução da nação.  

A leitura de outros modelos temporais não nos serve, nesse aspecto, 

para encontrar origens, acontecimentos puros, fundadores do mundo onde 

vivemos, mas articulam sentidos novos para tudo que conhecemos hoje. 

Em um tempo regido pela velocidade das imagens, a reconstrução de 

eventos passados representa os esforços para o envelhecimento do 

presente. 

“... trabalha-se para que as coisas e as imagens envelheçam e, ao 
mesmo tempo, para conservá-las como signos de identidade em 
um mundo unificado pela Internet e pelos satélites, no qual, por 
sinistro paradoxo, os nacionalismos tornam-se cada vez mais 
particularistas, as culturas definem cada vez com mais força aquilo 
que as diferencia, remetendo a passados tão construídos como as 
imagens de nosso presente” (SARLO, 2005, p.96). 

Procuramos envelhecer algumas dessas imagens a fim de construir 

significados para nossas memórias sem, necessariamente, ordenar eventos 

a partir de um modelo mecânico de tempo. Dessa maneira, recuperamos 

passagens da história recente ou distante não para dar origem a novos 
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monumentos, inflexíveis no que diz respeito à sua leitura, mas para operar 

o tempo na velocidade com que enxergamos o mundo. 

Já que, em um mundo regido pelas imagens, a mídia ocupa um papel 

essencial na fabricação do real, ela também desempenha importante função 

na retomada de períodos supostamente vencidos pelas sociedades 

modernas e, absurdamente, guardados para que uma história fatal julgue 

melhor que os homens.  

A função social dos veículos de mídia é a de reprodução de um modelo 

de tempo. Orientados para tal modelo, desprezamos as infinitas 

possibilidades de traçar regras, convenções diferentes para seqüências 

temporais. Dessa maneira, freqüentemente nos referimos ao regime militar 

brasileiro entre os anos de 1964 e 1985 como duas décadas cristalizadas 

em um tempo morto. Deixamos de lado a possibilidade de, dentro de um 

modelo de tempo, estabelecermos conexões as mais variadas possíveis para 

a leitura do mundo que habitamos.  

 

 

Figura 3.7 – Jornal do Commercio, 23 de julho de 1995 
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“É interessante observar como cada informante e cada documento 
escrito se reporta aos espaços de lazer da cidade, a partir das 
referências emocionais mais fortes do vivido. Não que os autores 
dos textos e os informantes não tenham conhecido outros espaços 
de diversão no Recife, mas o registro emocional é fundamental 
para as lembranças. A cidade que construo é formada de retalhos 
de diversas memórias...” (DUARTE, 2000, p.69). 

O exemplo de Eduardo Duarte nos é bastante útil para compreender 

Edinaldo e Ricardo, Alípio de Freitas ou o filho, ainda criança, de Edson 

Régis habitando tempos distintos. Assim, parece muito justa a possibilidade 

de contar a história da década de 1970 a partir da vitória do Brasil na copa 

do México daquele ano ou do menino que acredita que o pai “morreu de 

uma bomba” (figura 3.7). Da mesma forma, a passagem do atentado no 

aeroporto retorna aos nossos dias para lançar novas leituras possíveis sobre 

aqueles anos de ditadura militar.  

Nesse aspecto, quem protagoniza esse esforço não é nem uma suposta 

busca pela verdade (figura 3.7) nem a nova versão lançada pelo Jornal do 

Commercio – segundo a qual Alípio de Freitas, juntamente a um grupo de 

jovens membros de um braço guerrilheiro da Ação Popular, seria o 

responsável pela organização e execução do atentado –, mas a 

reconstrução da passagem, incluindo a vinculação dos nomes de Edinaldo 

Miranda e Ricardo Zarattini. Estes certamente estiveram – e, de certa 

forma, ainda estão – preocupados com o reconhecimento de responsáveis 

por aquele evento. As expectativas de tempo da nossa sociedade não 

devem deixar isso de lado, mas é a reconstrução daquela passagem quem 

contribui sensivelmente para a edificação de sentidos do tempo presente. 

O caso do atentado a bomba no Aeroporto dos Guararapes, em Recife, 

não deve servir como um algoz perpétuo para aqueles dois jovens 

engenheiros de 1966, mas é importante que funcione como uma das 

múltiplas referências para narrar a história do regime militar brasileiro e, 

dessa forma, reconhecer o tempo presente enquanto produto de 

expectativas dos grupos sociais em determinados sentidos de 

temporalidade. 

“Nossa história foi construída no esquecimento daquilo que Paul 
Valéry chamou de as duas maiores invenções da humanidade, o 
passado e o futuro. Sem passado e sem futuro, esta história oficial 
esvazia não apenas nossos pensamentos, mas principalmente a 
própria idéia de história. Narrar a história de um povo apenas a 
partir do tempo presente, tempo fragmentado, direcionado, 
‘instante fugidio tido como único tempo real’, é negar a articulação 
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de épocas e situações diferentes, o simultâneo, o tempo da história 
e o pensamento do tempo” (NOVAES, 1992, p.9). 

Pensar as seqüências-modelo a partir da mídia, portanto, é construí-las 

enquanto articulações de imagens em grande velocidade. O sujeito dessa 

expectativa de tempo ainda são os esforços sociais para dar significado a 

tudo que vemos. Dessa maneira, podemos concluir que nos parece “... mais 

frutífero considerarmos o ‘tempo’ como o símbolo conceitual de uma síntese 

em vias de constituição...” (ELIAS, 1998, p.41); o esforço de grupos sociais 

em construir o presente, o passado e o futuro enquanto categorias 

cambiantes e interdependentes, projetos em perpétua mudança. Os 

grandes veículos de mídia parecem ter percebido isso, pois freqüentemente 

se utilizam da competência qualitativa do tempo para construir leituras 

ortodoxas sobre as sociedades, transformando as expectativas das mesmas, 

em relação às suas seqüências-modelo, em coisa quantificável, estática. 

 

3.4 – A socialização do tempo  

“Na sociedade moderna, muitos sentidos distintos de tempo se 
entrecruzam. Os movimentos cíclicos e repetitivos (do café da 
manhã e da ida ao trabalho a rituais sazonais como festas 
populares, aniversários, férias, abertura das temporadas 
esportivas) oferecem uma sensação de segurança num mundo em 
que o impulso geral do progresso parece ser sempre para frente e 
para o alto – na direção do firmamento e do desconhecido” 
(HEARVEY, 1992, pp.187-188). 

Em um tempo regido pela altíssima velocidade das imagens, a 

tentativa de construir sentidos na simultaneidade com que as coisas se 

apresentam expressa o enorme esforço dos homens na edificação de 

referências, de âncoras para um mundo que, desde então, deve tornar-se 

conhecido; critérios para a duração do tempo.  

“O universo dura. Quanto mais nos aprofundamos na natureza do 

tempo, mais compreendemos que duração significa invenção, (...) 

elaboração contínua do absolutamente novo” (BERGSON, 2006, p.8). Em 

outras palavras, os esforços coletivos para dar sentido às imagens que 

regeram o século XX – e inauguram o XXI com atualizações em sua 

capacidade fantástica de espetacularização – exercem a função do lugar 

seguro, concreto; uma versão consistente o bastante para se fazer crível, 

verdadeira.  
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A operação de uma seqüência-modelo de tempo depende diretamente, 

portanto, de sua socialização, da construção de consonâncias para 

classificações, leituras do mundo e decodificação das imagens de mídia. 

Assim, sustentamos o mundo conhecido, mesmo abalado por guerras, 

epidemias, desastres naturais ou não, fazendo funcionar de maneira quase 

cíclica um modelo de tempo acordado socialmente. A visita que fazemos a 

outros modelos de temporalidade também serve como um reforço para 

sentidos de um mundo que consideramos instável.  

Visando ao progresso, entretanto, o tempo – e também o espaço – é 

tratado enquanto uma categoria quase natural, sendo pensado a partir de 

modelos específicos de medição. Os chamados marcos históricos – aquilo a 

que chamamos, ainda no primeiro capítulo deste trabalho, de fatos, 

utilizando o exemplo da queda da Bastilha como referência – funcionam 

como origens, inícios, fundações para modelos de cujas construções boa 

parte da população é excluída.  

Assim, surge uma parte considerável das periodizações da história no 

tempo, por exemplo. O nosso dia-a-dia é empurrado para a reprodução fiel 

desses períodos, que, desde então, funcionam como ordens não somente 

para um único modelo. São, freqüentemente, apresentados como a 

expectativa precisa de temporalidade. 

“Os índios das planícies ou os nueres africanos objetivam 
qualidades de tempo e de espaço tão distintas entre si quanto 
distantes das arraigadas num modo capitalista de produção. A 
objetividade do tempo e do espaço advém, em ambos os casos, de 
práticas materiais de reprodução social; e, na medida em que estas 
podem variar geográfica e historicamente, verifica-se que o tempo 
social e o espaço social são construídos diferencialmente” 
(HEARVEY, 1992, p.189). 

Tempo e espaço, portanto, são, ambos, estruturados socialmente. Isso 

nos faz crer que não existem grupos sociais sem concepções a respeito do 

tempo, ainda que sejam essas radicalmente diferentes de nossos modelos 

de reconhecimento do mundo. A multiplicidade de leituras sobre um 

determinado evento decorre diretamente de expectativas variadas de 

tempo. O avanço tecnológico representa, por exemplo, para a civilização 

Ocidental, um norte, uma referência na edificação de uma temporalidade.  

O desenvolvimento do jornalismo nos últimos duzentos anos está 

ligado, ao mesmo tempo, a um progresso tecnológico gigantesco, capaz de 

estabelecer conexões permanentes entre cidades até então desconhecidas, 
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e a mudanças significativas nas expectativas das sociedades. Dessa 

maneira, “... a revolução nos sistemas de transmissão de informações 

ampliou a velocidade e a quantidade de dados em circulação...” 

(FRANCISCATO, 2005, p.38), respondendo a leituras sobre o mundo de um 

homem que se reconhecia moderno. 

Não é, portanto, a velocidade ampliada dos novos veículos de mídia 

quem subverte as noções de temporalidade em determinados grupos 

sociais. Essa rapidez confirma o tempo presente enquanto um regente de 

qualquer época, de qualquer história e de qualquer homem. Em outras 

palavras, a velocidade é a marca da imposição do presente como único 

tempo possível de ser pensado, o que já observamos não ser verdade.  

 

 

 

 

 

O desenvolvimento 

dos correios, dos 

impressos semanais, 

diários, do telégrafo, do 

telefone, da televisão e da 

internet marca o desejo de 

uma sociedade 

economicamente forte – o 

capitalismo industrial – de 

transformar o mundo em 

uma grande conexão, 

onde todos podem 

acompanhar um mesmo 

acontecimento ao mesmo 

tempo. A leitura desses 

acontecimentos, 

entretanto, está livre 

dessa imposição. O atentado contra o World Trade Center é um bom 

Figura 3.8 – Jornal do 
Commercio, 27 de julho           

de 1995 
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exemplo disso: um evento, supostamente, global, mas lido a partir das 

expectativas dos diversos grupos ao redor do mundo. Como a memória, o 

tempo é uma marca da socialização do mundo que percebemos 

diariamente. 

“Nossa duração não é um instante que substitui outro instante: 
nesse caso, haveria sempre apenas presente, não haveria 
prolongamento do passado no atual, não haveria evolução, não 
haveria duração concreta. A duração é o progresso contínuo do 
passado que rói o porvir e incha à medida que avança” (BERGSON, 
2006, p.47). 

Isso não significa dizer que, ao invés do presente, o que existe é um 

tempo passado regendo o mundo que julgamos conhecer. Significa que 

passado, presente e futuro fazem parte de um universo de classificações do 

qual nos utilizamos para tornar o mundo que percebemos em algo possível 

de ser conhecido. 

“Um dos marcos nesta redefinição da experiência social do tempo é 
a criação de uma ‘cultura do tempo presente’, em que fatores 
como novidade, originalidade e simultaneidade dão sentidos 
temporais particulares às práticas sociais. Viver o presente se torna 
como que uma obsessão social, tanto pelos fatores culturais quanto 
pela organização de sociedades urbanizadas que dependiam da 
regulagem do tempo para obter um sincronismo de ações” 
(FRANCISCATO, 2005, p.63). 

A socialização do tempo presente se dá a partir da construção de 

articulações com outros estratos temporais. Não se trata de uma sociedade 

estudando erros do passado para que, no futuro, eles não se repitam. São 

histórias recuperadas, reconstruídas para dar sentido ainda ao mundo 

material.  

No caso do atentado a bomba no aeroporto, além de Edinaldo Miranda 

e Ricardo Zarattini, outras pessoas tiveram seus nomes envolvidos àquela 

passagem. É essa a história do ex-guarda civil e ex-jogador de futebol, 

Sebastião Tomaz de Aquino. Com as duas pernas decepadas pela explosão, 

Paraíba – nome pelo qual era conhecido nos meios futebolísticos – foi 

condenado à prisão em um tempo, uma passagem da história recente do 

Brasil; o evento mais traumático de sua vida é, ao mesmo tempo, 

responsável por uma cruel sobrevivência: a de desafortunado carregador da 

maleta com a bomba. A história de José Costa Neves (figura 3.8) é similar à 

de Paraíba.  

Ambos os casos são a demonstração viva de que o tempo é, também, 

uma estrutura social e que, por isso, funciona a partir de sua localização, de 



 154 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

uma expectativa. “Poderíamos dizer que ‘passado’, ‘presente’ e ‘futuro’ 

constituem, embora se tratem de três palavras diferentes, um único e 

mesmo conceito” (ELIAS, 1998, p.63). O tempo não é o registro da história, 

como parecemos simplesmente concluir; é o desejo de fazer reais os 

projetos sobre o mundo que se deseja conhecer, construir continuidade 

sobre a necessidade incontrolável da mudança.  

“É justamente essa continuidade indivisível de mudança que 
constitui a verdadeira duração. (...) para responder àqueles que 
vêem nessa duração ‘real’ um não sei quê de inefável e de 
misterioso, que ela é a coisa mais clara do mundo: a duração real é 
o que sempre se chamou tempo...” (BERGSON, 2006, p.16). 

Nesse processo, a mídia atua enquanto um importante agente: pontua 

sobre a freqüência e a repetição das imagens de um tempo, intuindo sobre 

as expectativas da população. Em 1966, 1968 e 1995, a mídia – analisada 

neste trabalho a partir dos jornais Diário de Pernambuco e Jornal do 

Commercio – fornece imagens que atuam sobre a construção do fato, de 

uma memória para o mesmo e de um ambiente conceitual para que a 

população se reconheça no evento: o tempo.  
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C O N S I D E R A Ç Õ E S   F I N A I S 
 

  
“Observar é igualmente uma atividade interna dos sistemas, não é 
nenhum acesso a uma realidade exterior. O observador não é 
nenhuma pessoa (um sistema psíquico ou uma consciência): num 
ambiente de aula, por exemplo, não é nem o professor, nem os 
alunos, mas a interação entre ambos que os observa, um entre-
meio, essa dinâmica específica do ‘social’ que está entre os 
sujeitos, independente das pessoas, é ela que observa” 
(MARCONDES FILHO, 2004, p.429). 

Ao longo deste trabalho, estabelecemos conexões entre os conceitos 

de fato, verdade, memória e tempo a partir da leitura midiática do atentado 

a bomba no Aeroporto dos Guararapes, em Recife, em 25 de julho de 1966. 

Procuramos, com isso, compreender de que maneira o discurso da mídia 

intui sobre os acontecimentos, edificando fatos e, a partir deles, marcações 

de memória e tempo sobre o mundo conhecido.  

Entendemos que o jornal não é livre para construir, sozinho, as 

versões que se tornarão públicas, mas, em um mundo regido pela 

velocidade das imagens de mídia, é um destacado agente na articulação de 

leituras, nos direcionamentos do que deve ou não se fazer público. Se, 

ainda do primeiro capítulo deste trabalho, pudemos extrair a pergunta “Uma 

bomba no aeroporto é um fato por si só?”, já nos parece claro que, 

enquanto construções sociais, os fatos derivam diretamente das leituras que 

fazemos sobre os eventos que presenciamos – tanto na televisão quanto na 

rua ao lado das nossas casas.  

Assim, ainda que nos pareçam suficientemente excepcionais para se 

fazerem visíveis, eventos como explosões, desastres naturais, grandes 

nomes da política, guerras, bem como a vida cotidiana, constituem-se em 

fatos a partir da articulação entre um tempo e uma memória, mapa de 

sentidos para o mundo que percebemos diariamente. Não é um sujeito 

específico que se faz observador do evento, transformando-o ou não em um 

fato, mas um ambiente, um espaço, que é a expressão do desejo de fazer 

reais os projetos dos homens. A sociedade materializa-se em seus fatos. 

Marcado por desigualdades sociais, o tempo presente é a representação de 

um aglomerado de acontecimentos, de memórias silenciadas ou não.  

Ainda não é, entretanto, somente a reprodução de uma tese 

consistente que nos motiva a destacar o papel dos veículos de mídia – o 

jornal impresso, no caso específico deste trabalho –, mas o 
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desenvolvimento, acentuadamente nos últimos dois séculos, de um 

ambiente midiático, responsável pelo projeto grandioso de fazer funcionar o 

mundo inteiro em um tempo e em uma memória unificados. Se não é um 

observador – uma espécie de sujeito qualificado –, construtor de uma 

realidade objetivamente apreensível do mundo – já que esse processo se dá 

a partir de uma articulação que define mutuamente o evento e os 

observadores –, um ambiente midiático é responsável por um tipo de 

sobrevida de memórias, de tempos, de eventos.  

Somos, dessa forma, freqüentemente levados a acreditar que a 

sociedade das grandes transformações técnicas do mundo, marcada pelas 

subversões conceituais da Revolução Industrial, não seria mais capaz de 

fazer os homens se comunicarem, pondo, imediatamente, em xeque o 

conceito de sociedade. Boa parte da população compreende, 

constantemente, o ambiente midiático como um aglomerado de sentidos, 

de competências, sobre as quais não desempenhamos papel algum.  

O atentado a bomba no Aeroporto, consolidado nas manchetes de 

jornais do dia seguinte à explosão, nesse aspecto, ganha status de um 

sujeito histórico. Não porque estabelece com o acontecimento uma relação 

de causa e efeito, simplesmente, mas pela capacidade de articulação que o 

discurso midiático desempenha sobre uma sociedade específica.  

Conforme vimos, um fato não se dá enquanto tal pelo acontecimento, 

somente, mas pelas relações às quais dá origem, pelas idéias que surgem a 

partir dele. Dessa forma, distante de ser unicamente uma composição 

material, a bomba do aeroporto é um sujeito histórico, é ativa; tem uma 

modalidade de voz que reside além do seu poder de destruição material. 

Esta não é a característica fundamental da bomba deixada no Aeroporto dos 

Guararapes, naquele 25 de julho de 1966.  

Nenhuma arma, nenhum grande invento tecnológico, tem sua função 

material como fundamento. Há, por sua vez, um amparo social que 

sustenta a existência de qualquer máquina. Enfim, a sociedade define a 

máquina por uma função social e esta reverbera sobre a sociedade a partir 

de sua capacidade de destruição ou construção. 

As bombas atômicas disparadas contra Hiroshima e Nagasaki são bons 

exemplos disso quando transformam parte considerável da população do 

planeta em reféns de um medo constante: o de uma guerra com proporções 
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nucleares. Atentados terroristas, como o dos dois aviões que se chocaram 

contra as torres do WTC – destacado ainda no capítulo dois deste trabalho – 

exercem função similar. A sobrevivência dessas passagens se dá na 

reconstrução contínua desses eventos – transformados em fatos – em 

nossos acervos de lembrança e esquecimento. O suporte midiático para 

acontecimentos como esses não é simplesmente o de cobertura jornalística, 

mas o de sua imediata construção e reverberação.  

Construção, quando a instituição jornal, a partir de um valor-notícia, 

por exemplo, seleciona aquilo que deve ser reproduzido para o mundo que, 

também a partir de então, se pensa público. Reverberação, quando a 

notícia perde a velocidade que, supostamente, a constitui e, funcionando 

em outra modalidade de tempo, vaga como um fantasma, nomes perdidos, 

teoricamente esquecidos, mas ainda ditos.  

A vinculação midiática do atentado a bomba no Aeroporto tem, então, 

antes de qualquer coisa, uma função social, seu universo é absolutamente 

social. E é também em uma esfera social que o evento sobrevive e ganha 

fôlego novo quando grupos humanos reconstroem suas leituras. Assim, nem 

mesmo a retomada midiática do atentado de 1966, em 1995, é capaz de 

apagar as imagens de Edinaldo e Ricardo, produtos, desde dezembro de 

1968, de uma construção do regime militar reforçada e consolidada pelos 

grandes jornais pernambucanos em circulação àquela época: Jornal do 

Commercio e Diário de Pernambuco.  

“Uma vez formadas, as construções intelectuais vivem uma vida 

própria, engajam-se em relações dialéticas com as outras ‘construções’ e 

espíritos humanos” (MORIN, 1998, p.135). Enfim, existem enquanto 

processos sociais que se reproduzem até que a sociedade que os criou – e, 

ao mesmo tempo, é marcada por eles – deixe de viver.  

Se compreendemos a construção midiática do atentado a bomba no 

Aeroporto enquanto um “composto social”, o artefato existe antes de sua 

detonação; sobrevive ainda naquele grupo que a entendeu como um 

importante agente da luta armada contra o regime militar e existe, 

também, enquanto processo histórico.  

Antes de ser fato, a bomba é um projeto que já faz sentido no mundo 

em que ela se instala. Envolve a ditadura, a resistência, o significado da 

cidade do Recife nesse ambiente de ditadura e, obviamente, envolve 
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Edinaldo Miranda e Ricardo Zarattini. “Os símbolos, idéias, mitos, criaram 

um universo onde nossos espíritos habitam” (MORIN, 1998, p.140) e 

caminham por um sentido de tempo transversal à nossa mecânica de dias e 

noites. É o que Edgar Morin (1998) destaca como noosfera.  

“As representações, símbolos, mitos, idéias são englobados, ao 
mesmo tempo, pelas noções de cultura e de noosfera. Do ponto de 
vista da cultura, constituem a sua memória, os seus saberes, os 
seus programas, as suas crenças, os seus valores, as suas normas. 
Do ponto de vista da noosfera, são entidades feitas de substância 
espiritual e dotadas de certa existência” (MORIN, 1998, p.139). 

As vozes que se ocultam por trás das versões que se substituem a 

respeito daquele atentado na década de 1960, permanecem vivas. Têm 

seus sentidos gradualmente modificados, desenvolvem-se como seres vivos 

especiais, abastecidos por uma memória ainda incapaz de destruir as 

histórias que não lhe interessam, mesmo que as submeta ao ostracismo, a 

uma longa prisão no conjunto de nossos eventos esquecidos. 

Por mais revisto que esse processo possa ser ao longo de toda a 

história (que já foi ou que virá), poderíamos arriscar que qualquer leitura 

mais aprofundada sobre o atentado de 1966 encontrará os nomes daqueles 

dois jovens engenheiros juntos àquele dia fatídico da história recente de 

Pernambuco. Não foi, de maneira alguma, objeto nosso a acusação desses 

dois personagens, tampouco este trabalho deve se ocupar com a 

necessidade da absolvição deles, mas com o estudo dos efeitos do discurso 

midiático sobre a construção e leitura da realidade.  

Nesse aspecto, a bomba fala mais que os dois jovens engenheiros; 

assim o fez antes de 1966 e continuou fazendo ao longo de todos esses 

anos que se seguiram àquele dezembro de 1968, data da prisão de Edinaldo 

e Ricardo. A bomba, midiatizada como a Segunda Guerra Mundial ou a 

Guerra Fria – exemplos de nossa análise no capítulo três –, é o grande 

sujeito dessa história; parece ter uma vida independente dos dois acusados 

ou dos verdadeiros organizadores do atentado; vive num mundo paralelo – 

não necessariamente separado, já que, na matemática, retas paralelas 

podem ser também coincidentes –: o universo de idéias, um mundo 

simbólico, ligado ao que estamos acostumados a chamar de “real”: uma 

bomba noológica.  

Criada, a idéia traça uma vida independente do sujeito, quase livre das 

vontades coletivas. Sendo assim, o sujeito “bomba” é um fantasma, um 
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espectro que tem, ao mesmo tempo, o que poderíamos chamar de 

sobrevida – dependente da existência dos homens e da recorrência a sua 

modalidade de acontecimento, ao seu acervo mutante de significados – e 

uma “supervida”, mais forte que a cronologia que comumente traçamos 

para o tempo. A lógica temporal da bomba difere da seqüência dos anos. 

Habita o imaginário da sociedade, o medo dos homens.  

Dessa maneira, podemos afirmar que “A noosfera não é apenas um 

meio condutor/mensageiro do conhecimento humano. Produz também o 

efeito de um nevoeiro...” (MORIN, 1998, p.141), que não nos parece coisa 

muito estranha, já que, nos três capítulos deste trabalho, compreendemos o 

mundo que percebemos a partir de infinitos cruzamentos, mundos 

possíveis. O que sustenta essa bomba noológica no tempo e mantém sua 

forma é uma cadeia, uma série de conexões, das quais os agentes de mídia 

são importantes atores.  

Falar somente em bomba noológica nos parece ainda insuficiente, pois, 

em um primeiro momento, o artefato tem um suporte midiático. Em um 

segundo estágio, esse veículo – analisado neste trabalho sob o formato dos 

jornais impressos – é transformado em um ambiente midiático regido, 

desde o século XX, pelas hipervelozes imagens de real.  

O atentado a bomba no Aeroporto dos Guararapes sobrevive como a 

notícia envelhecida, esquecida pelo desinteresse e pela velocidade com que 

se move a sociedade da informação. Atua como um fantasma que assombra 

não somente as imagens públicas daqueles envolvidos pela versão da 

polícia em 1968, reproduzida e consolidada pelos veículos de mídia na 

época, mas incomoda boa parte da população, que tem no período do 

regime militar brasileiro, entre os anos de 1964 e 1985, duas décadas que 

precisam, ao mesmo tempo, ser esquecidas – a fim de curar as dores em 

uma sociedade que supostamente renasce livre da herança militar – e 

lembradas, reconstruídas, retomadas e mesmo exumadas para que aqueles 

21 anos de governos rigorosos e autoritários façam parte de uma memória 

de lutas, de mobilização, de enormes sacrifícios e conquistas.  

“Os telejornais hoje fazem parte do nosso cotidiano. Para a maioria 
da sociedade, eles representam a única informação sobre o mundo 
que os cerca. Através dos noticiários televisivos, a sociedade tem a 
possibilidade de aceder a uma série de fatos aos quais não teria 
outra forma de acesso...” (PEREIRA JUNIOR, 2005, p.1). 
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Os agentes de mídia são sujeitos importantes em ambas as fases. 

Funcionam, por um lado, como simulacro, algo que esconde mais do que 

revela sobre o que é, ou o que pode ser, a sociedade – reconhecida a partir 

de sua cultura, sua história, sua identidade. Por outro lado, representam – 

no caso específico desta pesquisa, os jornais – uma ferramenta de 

reconhecimento e de reconstrução de ordens de memória, padrões de 

lembrança e esquecimento, reformulação de seqüências-modelo de tempo e 

espaço, recomposição do evento, do acontecimento e do fato. Enfim, um 

ambiente midiático e a ferramenta jornalística podem operar com destaque, 

em nossa sociedade, como construtores da verdade sobre o mundo que 

percebemos diariamente.  

“Os telejornais funcionariam como uma janela para a realidade, 

mostrando que o mundo circundante existe (...) e tudo não se transformou 

num caos, a vida segue a sua normalidade” (PEREIRA JUNIOR, 2005, p.5). 

Os jornais se apresentam, diariamente, como lugares seguros, ainda que 

reproduzam em suas páginas, ou reportagens televisivas, histórias de 

assassinatos, roubos, desastres naturais, atentados terroristas. Operam 

como um painel de um mundo desastroso, mas controlado pelas grandes 

indústrias de notícia, um mundo circunscrito pela informação. 

Em outras palavras, apresentam um lugar, não necessariamente de 

tranqüilidade – notícias de esportes, ou conquistas pessoais, por exemplo – 

mas de segurança. O medo certamente provoca um tipo de segurança: a 

concentração, a tensão de uma sociedade. Nesse sentido, o atentado 

terrorista analisado por este trabalho não se funda em seu acontecimento. 

O terror não reside no número de mortos nem na detonação da bomba, 

mas na tensão que é capaz de provocar.  

“O medo do diferente, do estranho, é profundamente arraigado no 
ser humano. É o resultado da ameaça de perdermos os 
referenciais, de perder o contato com a continuidade do cotidiano 
que garante a segurança” (PEREIRA JUNIOR, 2005, p.13). 

Assim, o atentado sobrevive quando é reproduzido pela própria 

sociedade. A socialização da tensão, que exige, por resposta, uma 

concentração imediata de grupos sociais específicos, representa, assim, 

uma espécie de lugar seguro. Seus limites devem ser respeitados a fim de 

que se evite o desconhecido, um mundo que nem a amplitude da 

informação seria capaz de controlar. Sem a notícia, os grupos que se 



 161 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
A CONSTRUÇÃO DO FATO PELO DISCURSO MIDIÁTICO 

reconhecem nas mesmas parecem cair numa miscelânea de imagens sem 

sentido apreensível. É a esse terror que a sociedade da informação está 

submetida.  

Nesse aspecto, o atentado a bomba no Aeroporto expressa não o terror 

da ausência de notícias, mas uma espécie de terrorismo midiático, como 

evidenciado ainda no primeiro capítulo deste trabalho, que transforma a 

população de Recife, naquele 25 de julho de 1966, em vítima da explosão. 

Quando se propõem a construir a memória daquele acontecimento, 

tomando o tempo da bomba como referência, os jornais pernambucanos em 

circulação naquela época uniformizam leituras sobre um mesmo evento. A 

cidade do Recife se transformou, quando concentrada pelo atentado, na 

sociedade da bomba.  
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