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RESUMO 

 

  

O presente trabalho tem como objetivo principal entender como o discurso jornalístico 
constrói o acontecimento histórico – o que, por sua vez, se desdobra em cinco objetivos 
específicos. O primeiro é a problematização da noção de acontecimento e das características 
do acontecimento histórico e do jornalístico. O segundo é a descrição dos principais aspectos 
do modelo de imprensa moderna, particularmente, no que concerne à projeção dos saberes e 
das expectativas do leitor, bem como à estruturação da temporalidade na narrativa. O 
desenvolvimento de uma metodologia e a explicação dos operadores de análise do discurso 
jornalístico sobre o acontecimento formam o terceiro objetivo; enquanto o quarto é a 
investigação da construção do acontecimento jornalístico no momento de sua irrupção, 
estabelecendo relações entre os ditos (e os não-ditos) do mesmo jornal sobre tal ocorrência ao 
longo do tempo. O quinto é a análise do discurso sobre o acontecimento histórico em anos 
comemorativos, buscando compreender como o jornal impresso tem resgatado o passado em 
meio ao contexto atual de supervalorização do presente. Para tanto, é analisado o discurso de 
O Estado de S. Paulo sobre a Guerra de Canudos, de 1896 (primeiro ano do conflito) até 2009 
(centenário da morte de Euclides da Cunha, correspondente de guerra do Estado). 
Fundamentada em estudos teóricos sobre o acontecimento, o jornalismo, a memória e na 
análise do discurso de linha francesa, a pesquisa tem como operadores metodológicos: o 
posicionamento, os dêiticos, o ethos e a heterogeneidade. Seus resultados apontam que, no 
ano da guerra, O Estado de S. Paulo produziu o discurso de República ameaçada por 
Canudos; depois, vitoriosa e triunfante sobre Canudos; e, por fim, envergonhada por causa de 
Canudos; mas sempre contrapondo os sertanejos (“eles”) aos republicanos (“nós”, 
enunciadores e leitores). Após o período de “memória impedida”, quando o jornal havia 
parado de dar relevância ao assunto e silenciado, o Estado buscou racionalizar o 
acontecimento, se posicionando como herdeiro da leitura final de Euclides (em Os sertões), 
sobre a guerra como um crime. Contudo, na contemporaneidade, apesar das mudanças na 
enunciação sobre Canudos, o jornal reproduz a mesma postura enunciativa de estranhamento 
do sertanejo e, logo, o discurso do “nós e eles”. As superfícies dos enunciados analisados 
também revelam um discurso de atemporalidade e imutabilidade do sertão, que ancora não 
apenas o passado no presente, mas o presente no passado. Desse percurso, enfim, é possível 
concluir que o discurso jornalístico constrói o acontecimento histórico pela circulação de 
palavras e dizeres, pelo uso e abuso da memória coletiva e, entre outros, pela estruturação de 
uma espessura temporal que ultrapassa o presentismo e se finca no triplo presente da 
narrativa.  
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RÉSUMÉE 

 

 

Ce travail de recherche a pour objectif principal comprendre la construction de l’événement 
historique fait par le discours journalistique. Le premier objectif spécifique est l’interrogation 
de la notion d’événement et les caractéristiques de l’événement historique et de l’événement 
 journalistique. Le deuxième est la description des principaux aspects du modèle de presse 
moderne, en particulier les formes de la projection des savoirs et des attentes du lecteur, ainsi 
que la structuration de la temporalité dans le récit. Le développement d’une méthodologie et 
l’explication des opérateurs d’analyse du discours journalistique sur l’événement, ils forment 
le troisième objectif, tandis que le quatrième est l’analyse de la construction de  
l’événement  journalistique au moment de son avènement et l’établissement de la relation 
entre les dits et les non dits du même journal sur cette occurrence tout au long du temps. Ainsi 
le cinquième objectif est l’analyse du discours sur l'événement historique 
des années commémoratives et la compréhension de comment la presse a mis en relief le 
passé dans le contexte actuel de présentisme. Pour réaliser  ce travail, il est analysé  le 
discours du journal O Estado de S. Paulo sur la guerre de Canudos de 1896 
(la première année du conflit) jusqu’à 2009 (le centenaire du décès d’Euclides de Cunha, le 
correspondant de guerre du journal). Basée sur des études théoriques sur l’événement, la 
presse, la mémoire et l’analyse française de discours, cette recherche a comme opérateurs 
methodologiques : le positionnement, les déictiques, les éthos et l’hétérogénéité.  Ainsi, les 
résultats de cette recherche montrent que le journal O Estado de S. Paulo a produit, pendant 
l’année de la guerre, le discours de la “république menacée” par Canudos, ensuite celui de la 
“république vainqueuse” sur Canudos et après celui de la “république honteuse” à cause de 
Canudos. Pourtant, le journal oppose toujours dans son discours les “sertanejos” (“ils”) aux 
“republicains” (“nous”, enonciateurs et lecteurs). D’autre part, O Estado de S. Paulo a 
cherché à rationaliser l’événement après la période de la “mémoire empechée” , pendant 
laquelle le journal a arrêté de donner importance au sujet de la guerre de Canudos, et il s’est 
placé comme héritier de la lecture finale d’Euclides (Os sertões) sur la guerre comme un 
crime. Mais malgré les changements de l’énonciation sur Canudos , le journal reproduit 
la même position  énonciative en faisant du “sertanejo” un être étrange, et par conséquent il 
refait le même discours de “nous” et “eux”. De plus, les surfaces des énoncés analysés dans 
cette recherche révèlent aussi un discours d’atemporalité et immuabilité du “sertão”, qui ancre 
le passé au présent mais aussi le présent au passé. De ce fait, il est possible de conclure que le 
discours journalistique construit l’événement historique par la diffusion et la circulation des 
mots (écrits et parlés), par l’utilisation et l’abus de la mémoire collective, et entre autres, par 
la structuration d’une temporalité qui dépasse le présentisme et se produit dans 
le triple présent du récit.    
 

 

 

Mots-clés : Événement ; Canudos ; Discours ; Journalisme ; Mémoire. 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1. Primeira matéria  intitulada “Antônio Conselheiro”. FONTE: O E.S.P., 

30/11/1896, p. 2 ...................................................................................................................... 163 

FIGURA 2. Retrato de Euclides da Cunha. FONTE: O E.S.P., 17/08/1909, p. 4 .................. 211 

FIGURA 3. Os 40 anos da morte de Euclides da Cunha. FONTE: O E.S.P., 21/09/1949, p. 5

 ................................................................................................................................................ 218 

FIGURA 4. O cinquentenário de Os sertões. FONTE: O E.S.P., 13/12/1952, p. 5 ............... 220 

FIGURA 5. Ilustração de Antônio Conselheiro. FONTE: O E.S.P., SL, 15/08/1959, p. 1 .... 224 

FIGURA 6. Desenhos de Canudos. FONTE: O E.S.P., SL, 15/08/1959, p. 3 ....................... 224 

FIGURA 7. Imagens do arraial, nos 90 anos de Canudos. FONTE: O E.S.P., 05/10/1987, p. 

27 ............................................................................................................................................ 227 

FIGURA 8. Chamada – “O centenário de Canudos”. FONTE: O E.S.P., 21/05/1993, capa . 229 

FIGURA 9. No presente, fotos do passado. FONTE: O E.S.P., 23/05/1993, p. 2 ................. 230 

FIGURA 10. Retrato de Mario Vargas Llosa. FONTE: O E.S.P., 23/05/1993, p. 8 .............. 232 

FIGURA 11. Pobreza e religiosidade: imagens do mesmo sertão. FONTE: O E.S.P., 

23/05/1993, p. 7 e 8 ................................................................................................................ 232 

FIGURA 12. Presente atemporal. FONTE: O E.S.P., 23/05/1993, p. 4 e 5 ........................... 234 

FIGURA 13. “Saga de Canudos ressurge da fé e das cinzas”. FONTE: O E.S.P., 04/08/96, p. 

D1 ........................................................................................................................................... 237 

FIGURA 14. “Sem memória”. FONTE: O E.S.P., 04/08/96, p. D5....................................... 242 

FIGURA 15. Busca de revisão da história pelo parente de Moreira César. FONTE: O E.S.P., 

04/03/97, p. D5 ....................................................................................................................... 246 

FIGURA 16. João de Regis no Caderno Viagem. FONTE: O E.S.P., 03/09/96, p. G13 ....... 246 

FIGURA 17. Turismo no sertão. FONTE: O E.S.P., 03/09/96, p. G16 e G17 ....................... 247 

FIGURA 18. As ruínas de Canudos no jornal: lugar de memória. FONTE: O E.S.P., 21/11/96, 

capa ......................................................................................................................................... 248 

FIGURA 19. A seca e a pobreza nos cem anos de Canudos. FONTE: O E.S.P., 21/11/96, p. 

D4 e D5 ................................................................................................................................... 249 

FIGURA 20. Apenas uma foto de Canudos. FONTE: O E.S.P., 14/01/97, p. D2 ................. 250 

FIGURA 21. “Cem anos de Canudos”. FONTE: O E.S.P., 05/10/97, p. D1 ......................... 251 

FIGURA 22. O Conselheiro-Cristo e a Canudos-mito. FONTE: O E.S.P., 06/10/1997, p. D16

 ................................................................................................................................................ 253 



 
 

FIGURA 23. Foto de Flávio de Barros e Imagem da Pietá de Michelangelo. FONTE: 

<http://veja.abril.com.br/030997/p_080.html> e 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(Michelangelo)> ............................................. 253 

FIGURA 24. Atores e personagens reais. FONTE: 04/08/96, p. D3 ..................................... 255 

Figura 25. Euclides e o sertanejo figurante. FONTE: O E.S.P., 04/08/96, p. D4 .................. 255 

FIGURA 26. Figurantes também do jornal. FONTE: O E.S.P., 04/08/96, p. D16 ................ 256 

FIGURA 27. Vestígios de Canudos. FONTE: O E.S.P., 25/12/99, p. D2-D3 ....................... 259 

FIGURA 28. Chamada – “Profissão: repórter”. FONTE: 23/07/2000, capa ......................... 262 

FIGURA 29. Autorreferencialidade. FONTE: O E.S.P., 23/07/2000, p. D1 ......................... 263 

FIGURA 30. Chamada – “Um jornalista no coração das trevas”. FONTE: O E.S.P., 

31/07/2002, capa ..................................................................................................................... 268 

FIGURA 31. Remanescente não identificado. FONTE: O E.S.P., 31/07/2002, p. H2 .......... 268 

FIGURA 32. A mitificação de Euclides. FONTE: O E.S.P., 01/12/2002, p. D1 ................... 269 

FIGURA 33. Foco na Amazônia. FONTE: O E.S.P., 01/07/2009, p. D6 .............................. 272 

FIGURA 34. Chamada – “O ano de Euclides”. FONTE: O E.S.P., 15/08/2009, capa .......... 273 

FIGURA 35. Cobertura do Colóquio sobre Euclides. FONTE: O E.S.P., 15/08/2009, p. A26

 ................................................................................................................................................ 274 

FIGURA 36. Euclides em chamada na capa do Caderno 2. FONTE: O E.S.P., 16/08/2009, 

p.D1 ........................................................................................................................................ 275 

FIGURA 37. Expedição à Amazônia. FONTE: O E.S.P., 16/08/2009, p. D7 ....................... 275 

FIGURA 38. Chamada – “Euclides da Cunha 360º”. FONTE: O E.S.P., 23/08/2009, capa . 276 

FIGURA 39. Freyre e Euclides ilustrados. FONTE: O E.S.P., 19/07/2009, p. D3 ................ 277 

FIGURA 40. Euclides em novo layout. FONTE: O E.S.P., 07/08/2009, p. D14 ................... 277 

FIGURA 41. Biografia de Dilermando. FONTE: O E.S.P., 25/11/2009, p. D12 .................. 278 

FIGURA 42. “Biografias ameaçadas”. FONTE: O E.S.P., 21/12/2009, p. D1 ...................... 279 

FIGURA 43.  Caricatura de Euclides. FONTE: O E.S.P., 15/08/2009, p. A2 ....................... 280 

FIGURA 44. Chamada sobre o sertão. FONTE: O E.S.P., 25/10/2009, capa ........................ 280 

FIGURA 45. Fotos do sertão, por Araquém Alcântara. FONTE: O E.S.P., 25/10/2009, p. D6

 ................................................................................................................................................ 281 

FIGURA 46. “Euclides no Estadão”. FONTE: O E.S.P., 16/08/2009, p. D14 ...................... 283 

FIGURA 47. Poemas de Euclides. FONTE: O E.S.P., 23/08/2009, p. H8 ............................ 284 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1: Gêneros discursivos jornalísticos e jornálicos. FONTE: SEIXAS (2009, p. 333).

 .................................................................................................................................................. 90 

QUADRO 2: Lista de textos sobre Canudos no Estado de julho de 1897. FONTE: O E.S.P., 

julho de 1897 .......................................................................................................................... 175 

QUADRO 3: Correspondências de Euclides da Cunha – agosto de 1897. FONTE: O E.S.P.

 ................................................................................................................................................ 186 

QUADRO 4: Correspondências de Euclides da Cunha – setembro de 1897. FONTE: O E.S.P.

 ................................................................................................................................................ 187 

QUADRO 5: Correspondências de Euclides da Cunha – outubro de 1897. FONTE: O E.S.P.

 ................................................................................................................................................ 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................. 15 

PARTE I.  ACONTECIMENTO, JORNALISMO E 

DISCURSO: base teórico-metodológica .......... 25 

2. A CONSTRUÇÃO DO ACONTECIMENTO ............... 26 

2.1 O QUE É ACONTECIMENTO? .......................................................................... 28 

2.1.1 As Ciências Sociais face ao acontecimento .......................................................... 33 

2.2 A HISTÓRIA E O RETORNO DO ACONTECIMENTO .................................. 36 

2.3 O ACONTECIMENTO NO DISCURSO JORNALÍSTICO ............................... 47 

2.3.1 Fato, acontecimento e notícia ............................................................................... 57 

3. EXPECTATIVAS DO LEITOR E TEMPORALIDADE NO 

DISCURSO JORNALÍSTICO ....................... 74 

3.1 DO MODELO LIBERAL DE IMPRENSA AO JORNALISMO 

CONTEMPORÂNEO........................................................................................... 74 

3.1.1 Valores-notícia ...................................................................................................... 77 

3.1.2 O sistema dos meios de comunicação e a autorreferencialidade .......................... 82 

3.2 O LEITORADO E O DISCURSO JORNALÍSTICO OU JORNÁLICO ............. 86 

3.2.1 Elementos de atualização, opinião e serviço ........................................................ 86 

3.2.2 Horizonte de expectativas e constituição de sentido ............................................ 92 

3.2.2.1 Expectativas e saberes do leitor no discurso jornalístico ...................................... 94 

3.3 A NOÇÃO DE TEMPORALIDADE NA NARRATIVA JORNALÍSTICA .... 101 

3.3.1 O regime de presentismo nos jornais .................................................................. 104 

3.3.2 O triplo presente na narrativa do acontecimento jornalístico ............................. 108 

4. MEMÓRIA E DISCURSO: CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

DE ANÁLISE ................................. 114 



 
 

4.1 O PASSADO, A MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO...................................... 114 

4.1.1 O acontecimento histórico rememorado na imprensa ........................................ 122 

4.2 A ANÁLISE DO DISCURSO ............................................................................ 132 

4.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE ...................................................................... 142 

4.3.1 Análise dos títulos ............................................................................................... 148 

4.3.2 Análise de imagens ............................................................................................. 150 

4.3.3 Análise do corpo do texto ................................................................................... 151 

4.3.4 O corpus da pesquisa .......................................................................................... 153 

PARTE II. A GUERRA DE CANUDOS E O ESTADO DE S. 

PAULO: análise .............................. 156 

5. NOTÍCIAS DE CANUDOS: O ACONTECIMENTO 

JORNALÍSTICO NO CALOR DA HORA .............. 157 

5.1 O ACONTECIMENTO DE CANUDOS E OS JORNAIS DA ÉPOCA ........... 157 

5.2 CANUDOS EM O ESTADO DE S. PAULO ...................................................... 161 

5.2.1 República ameaçada: nós e eles .......................................................................... 163 

5.2.2 República vitoriosa: nós sobre eles ..................................................................... 182 

5.2.3 República envergonhada: nós sem eles .............................................................. 183 

5.3 DE “A NOSSA VENDEIA” AO “DIÁRIO DE UMA EXPEDIÇÃO” ............. 184 

5.3.1 Suposta expectativa de novos conhecimentos sobre região e fatos de Canudos 188 

5.3.2 Suposta expectativa de familiaridade com o tema .............................................. 191 

5.3.3 Suposta expectativa de confirmação das hipóteses correntes ............................. 193 

5.3.4 A temporalidade da narrativa euclidiana ............................................................ 196 

5.3.5 Notícias telegrafadas ........................................................................................... 198 

5.4 APÓS A GUERRA DE CANUDOS .................................................................. 200 

5.4.1 A repercussão de Os sertões no Estado e a releitura de Canudos ...................... 201 

5.4.2 A morte de Euclides da Cunha e a vaga lembrança de Canudos no Estado ....... 205 

6. O ESTADO DE S. PAULO E A MEMÓRIA DE CANUDOS 214 

6.1 CANUDOS NO JORNAL DO SÉCULO XX: MEMÓRIA OU 



 
 

ESQUECIMENTO? ........................................................................................... 215 

6.1.1 Nos quarenta anos da morte de Euclides, a memória impedida sobre Canudos . 217 

6.1.2 No cinquentenário de Os sertões, a ênfase do suposto nascimento da obra na 

redação do Estado ............................................................................................... 220 

6.1.3 No cinquentenário da morte de Euclides, a projeção da objetividade sobre o 

jornalista-escritor ................................................................................................ 222 

6.1.4 Nos noventa anos do fim da guerra, Canudos é exemplo para as comunidades 

eclesiais de base .................................................................................................. 225 

6.2 CEM ANOS DEPOIS ......................................................................................... 228 

6.2.1 Do centenário da fundação de Canudos às vésperas do centenário da guerra: 1993 

a 1995 .................................................................................................................. 228 

6.2.1.1 Comemoração: a imagem de Canudos olhando para trás ................................... 228 

6.2.1.2 Autorreferencialidade: o Estado como o jornal de Euclides .............................. 229 

6.2.1.3 Rememoração: a suposta expectativa de o leitor conhecer o passado de Canudos

 ............................................................................................................................ 230 

6.2.1.4 Inventário: a atemporalidade do sertão em novas leituras e velhas imagens ..... 231 

6.2.2 O centenário da Guerra de Canudos: 1996-1997 ................................................ 236 

6.2.2.1 Inventário: o ressurgimento do passado e a voz silenciada do sertanejo ............ 236 

6.2.2.2 Revelação: ainda sob a égide do passado, a revisão de Canudos e o turismo no 

sertão ................................................................................................................... 243 

6.2.2.3 Comemoração: o jornal como lugar de memória e de reprodução do “nós e eles"

 ............................................................................................................................ 247 

6.2.2.4 Rememoração: quando o jornal requer saberes e faz do presente, passado ....... 251 

6.2.2.5 Autorreferencialidade: a hegemonia euclidiana na leitura sobre Canudos ......... 256 

6.2.3 Da seca ao centenário de Os sertões: 1999-2002 ............................................... 258 

6.2.3.1 Revelação: novos vestígios do passado e antigo posicionamento no presente ... 258 

6.2.3.2 Autorreferencialidade: olhar Euclides e ver o jornalismo moderno ................... 262 

6.2.3.3 Rememoração: a memória obrigada e a polêmica em torno da vida e morte de 

Euclides da Cunha .............................................................................................. 265 

6.2.3.4 Comemoração: a memória manipulada e a representação do sertanejo como 

resquício da guerra .............................................................................................. 267 

6.2.3.5 Inventário: a simbolização do passado para pensar o presente ........................... 270 

6.2.4 O centenário da morte de Euclides da Cunha: 2009 ........................................... 272 



 
 

6.2.4.1 Comemoração: no ano de Euclides, Canudos é “apêndice” ............................... 272 

6.2.4.2 Rememoração: a efeméride em novo layout ...................................................... 277 

6.2.4.3 Inventário: a atualidade de Euclides, a vitimização do sertanejo e as 

transformações do sertão imutável ..................................................................... 279 

6.2.4.4 Autorreferencialidade: a organização de atividades rememorativas e seu anúncio 

no jornal .............................................................................................................. 282 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................... 286 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................ 300 

 

 

 



15 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

  

A prática jornalística constrói modos de distinguir eventos banais de acontecimentos 

singulares, investindo sentido sobre estes, tratando-os como relevantes e atuais, e, com eles, 

busca responder expectativas do leitor. No que se refere, particularmente, à espessura 

temporal do acontecimento no discurso da imprensa, há inúmeras questões a serem avaliadas: 

tendo a temporalidade como eixo narrativo e mobilizando saberes e supostas expectativas do 

leitor, como a imprensa constrói discursivamente o acontecimento? O acontecimento é 

presentista como a notícia ou mobiliza o passado tanto quanto o presente e o futuro em sua 

construção discursiva? Como é estruturado o tempo e como se supõe responder expectativas 

do leitor em enunciados jornalísticos balizados em acontecimentos históricos1?  

Tendo por foco esta última interrogação, lembremos que, entre os diversos valores-

notícias listados por Nelson Traquina (2005), o fator tempo se destaca por mostrar que um 

acontecimento já publicado pode servir como gancho para agendar2 outras ocorrências a ele 

ligadas. Ou, visto sobre outro ângulo: uma notícia pode trazer à tona novamente um 

acontecimento que, caindo no ostracismo, havia ficado à margem da agenda mediática. 

Entretanto, o passado só se torna presente em ocasiões específicas, conforme Patrick 

Charaudeau (2006, p. 134): quando há uma comemoração ou a celebração de um 

acontecimento do passado “cujo valor simbólico é preciso reviver”.  

É necessário à pesquisa do campo jornalístico não ignorar o fenômeno de 

rememoração da imprensa ou não se satisfazer com a simples atribuição de valor-notícia ao 

passado que pode voltar como gancho em datas comemorativas. Os estudos de comunicação, 

porém, têm avançado pouco nessa linha. Aliás, relegando a segundo plano as questões ligadas 

à história ou memória, como se fossem menos contemporâneas, “a Comunicação no Brasil 

sofre do que podemos chamar de ‘presentismo’. A maioria das pesquisas realizadas no país 

                                                 
1 Apesar de todo acontecimento se desenrolar no presente e ser historicamente constituído, aqui, quando 

falarmos em acontecimento histórico, estaremos nos referindo ao evento do passado que, a partir de narrativas 
históricas, se tornou socialmente relevante. Além disso, como explica Sônia M. de M. Silva (2008, p. 6), “os 
acontecimentos históricos são invenções sociais, políticas e ideológicas, porém, não menos válidos por isso. 
Nestes termos, consideramos seu caráter relativo, subjetivo, mas também pragmático que ajuda situá-lo em um 
jogo de elaborações sociais e simbólicas marcado por diferentes regimes de historicidades, interesses e 
conflitos que representam lutas no estabelecimento dos usos da história e da memória”. 

2 Agendar é pautar um acontecimento e, assim, buscar influenciar na construção das agendas públicas. Apesar de 
não trabalharmos aqui com a teoria do agendamento, não custa lembrar que sua premissa surgiu da afirmação 
já bastante conhecida de Cohen (apud WOLF, 2003, p. 143): “se é verdade que a imprensa pode não 
conseguir, na maior parte do tempo, dizer às pessoas o que pensar, por outro lado ela se encontra 
surpreendentemente em condições de dizer aos próprios leitores sobre quais temas pensar alguma coisa”.  
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privilegia aspectos e problemas relacionados à contemporaneidade: estudos sobre pós-

modernidade, globalização, novas tecnologias, etc.” (RIBEIRO; HERCHMANN, 2008, p. 13-

14).  

Apesar da cultura presentista, que invadiu não apenas os estudos de comunicação, mas 

a sociedade ocidental moderna como um todo, o memorialismo tem se tornado muito comum 

na prática dos diversos órgãos de imprensa do Brasil e do mundo – a exemplo da grande 

cobertura francesa dos quarenta anos de “maio de 68” e do movimento internacional de 

lembrança dos dez anos do “11 de setembro de 2001”. Portanto, reconhecendo a dimensão de 

tal fenômeno na atualidade e a relevância de sua investigação para a compreensão do campo 

jornalístico, propomos, neste trabalho3, responder à seguinte pergunta: em meio ao contexto 

de supervalorização do presente (quando as notícias são transitórias e efêmeras), como o 

jornal impresso tem celebrado o passado e resgatado o acontecimento histórico?  

Investigar como determinados acontecimentos do passado têm sido trazidos à 

superfície da imprensa, produzindo ainda o interesse público ou supondo responder às 

expectativas do leitor, é uma forma de trabalhar a temporalidade nos estudos da comunicação 

sob outra perspectiva que não a do presentismo.  

Buscaremos aqui descrever o funcionamento das estratégias discursivas do jornalismo 

impresso na enunciação de acontecimentos do passado, partindo do pressuposto de que “o 

sentido não se doa, mas é construído pelo trabalho das enunciações discursivas” (FAUSTO 

NETO, 1999, p. 8). Para isso, teremos por base a análise dos discursos sociais, a partir de 

perspectivas teóricas sobre as práticas discursivas mediáticas.   

Segundo Giovandro Ferreira (2003, p. 276), “uma das contribuições mais promissoras 

da análise do discurso em relação aos estudos de jornalismo é a reflexão acerca do 

acontecimento”. Por um lado, estudar as produções de sentido sobre o acontecimento nos 

media é buscar compreender a formação da nossa cultura, nossa memória etc. – explica 

Bernard Lamizet (2006), autor de Sémiotique de l’événement. Por outro lado, estudar os 

media já é ler o acontecimento: “comprendre les media, c’est reconnaître la place de 

l’événement dans nos pratiques symboliques”4 (LAMIZET, 2006, p. 117). Contudo, as 

Ciências Sociais são ainda carentes de reformulações da problemática do acontecimento, pois, 

por décadas, sua cientificidade foi negada. 

                                                 
3 O presente trabalho teve apoio financeiro do programa PAC-UNEB e, por sete meses de estágio doutoral na 

França (com orientação do professor Dr. Jean Mouchon), apoio da CAPES – PDEE. 
4 “Compreender os media é reconhecer o lugar do acontecimento nas práticas simbólicas” (LAMIZET, 2006, p. 

117, tradução nossa). Observação: a fim de dispensar a repetição da referência e da indicação de “tradução 
nossa” em todas as traduções deste trabalho, esclarecemos que as citações em francês (salvo algumas poucas 
exceções, devidamente marcadas) serão traduzidas por nós.  
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O presente trabalho se propõe a realizar uma análise diacrônica do discurso 

jornalístico sobre um importante acontecimento do passado, que tenha ganhado destaque e 

relevância na imprensa da época e que continue repercutindo na contemporaneidade. 

Escolhemos trabalhar com a Guerra de Canudos (conflito ocorrido no sertão baiano, de 

novembro de 1896 a outubro de 1897), por ela ter sido, sobretudo, um acontecimento 

jornalístico – aliás, um dos maiores eventos da imprensa brasileira. Foi durante a Campanha 

de Canudos que o Brasil testemunhou pela primeira vez uma cobertura diária de um 

acontecimento estritamente nacional, ao qual foi dada tamanha importância que jornalistas de 

diversos periódicos foram enviados à região como correspondentes (prática inaugurada ou 

intensificada a partir de então no Brasil), e os jornais que não o fizeram quase cotidianamente 

transcreviam reportagens sobre o evento, de outros órgãos de imprensa. Além disso, segundo 

Berthold Zilly (1997), tradutor de Os sertões para o alemão, Canudos provavelmente foi 

também o primeiro conflito interno brasileiro a se tornar “evento de mídia” internacional. 

Cinco anos após o fim da Campanha de Canudos (1902), o correspondente especial de 

O Estado de S. Paulo, Euclides da Cunha, publica Os sertões – considerado por muitos o livro 

mais importante de nossa cultura (CONY, 2001). A Guerra de Canudos e Os sertões têm sido 

estudados em diversos campos do conhecimento e, geralmente, ao se falar de um, o outro é 

lembrado. Por isso, propomos aqui analisar o discurso sobre a Guerra de Canudos na 

imprensa, incluindo a produção de sentido sobre este acontecimento nos enunciados 

jornalísticos sobre a obra euclidiana, como também sobre a morte trágica do seu autor, em 

1909. 

Como boa parte dos pesquisadores do tema, cheguei a Canudos por intermédio de 

Euclides da Cunha e, desde 1999, pesquiso sobre este acontecimento: inicialmente, como 

bolsista de iniciação científica (CNPq), na pesquisa “A influência de Os sertões na cultura 

contemporânea”5; em seguida, com o trabalho de conclusão do Curso de Graduação em 

Comunicação Social (UNEB), “Rua do Ouvidor versus Caatingas: comunicação e guerra em 

Os sertões e A guerra do fim do mundo”; e depois, no Mestrado em Literatura e Diversidade 

Cultural (UEFS)6, com a dissertação “Comunicação em tempo de guerra: Euclides da Cunha, 

os jornais e a campanha de Canudos”.  

Neste percurso, trabalhei com as representações da opinião pública e da comunicação 

social em Os sertões e A guerra do fim do mundo (romance de Mario Vargas Llosa) e estudei 

                                                 
5 Trabalho orientado pela Profa. Dra. Lícia Soares de Souza, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 
6 Universidade Estadual de Feira de Santana. Dissertação orientada pelo prof. Dr. Rubens Edson Alves Pereira e 

coorientada pelo prof. Dr. José Carlos Barreto de Santana. Apoio da CAPES. 
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as fronteiras e confluências entre jornalismo e literatura, a partir de suas diferentes formas de 

enunciar Canudos – principalmente, pelo cotejo entre a obra euclidiana e os textos de Euclides 

da Cunha publicados em O Estado de S. Paulo. Examinei as representações literárias sobre os 

processos de comunicação durante a Guerra de Canudos e a atuação do jornal em tal conflito. 

Entretanto, a investigação sobre a relação dos media com o tema Canudos ainda precisava ser 

aprofundada. Por isso, a proposta para a tese de doutorado foi analisar o discurso jornalístico 

sobre esta guerra, de 1896 aos nossos dias; e, assim, contribuir tanto com as pesquisas em 

Análise do Discurso e em Jornalismo (particularmente, no que concerne à temporalidade e ao 

acontecimento), quanto com os estudos “euclidianos” e “canudianos”. 

 Escolhemos selecionar um só jornal para a realização da pesquisa, pois o problema 

que relevamos aqui está relacionado aos modos de enunciação jornalística do acontecimento 

ao longo do tempo. O periódico selecionado foi O Estado de S. Paulo, por sua ampla 

cobertura durante a campanha de Canudos, por ter tido como correspondente de guerra o 

escritor Euclides da Cunha e por ainda estar em funcionamento na atualidade. Analisaremos o 

discurso deste jornal no presente do acontecimento e nos momentos comemorativos, desde o 

início da guerra (1896) até o centenário da morte de Euclides da Cunha (2009).  

Para a realização desse estudo, (1) a princípio, visamos problematizar a noção de 

acontecimento e as características do acontecimento histórico e do jornalístico; (2) em 

seguida, para melhor contextualizar o campo da pesquisa (Jornalismo), buscaremos descrever 

os principais aspectos do modelo de imprensa moderna e contemporânea, dando ênfase à sua 

relação com as expectativas do leitor e a temporalidade; (3) depois, objetivamos desenvolver 

uma metodologia para a análise do discurso jornalístico sobre o acontecimento e explicar os 

operadores deste trabalho; (4) a partir daí, pretendemos investigar a construção do 

acontecimento jornalístico no momento de sua irrupção – o que faremos analisando os 

enunciados de O Estado de S. Paulo sobre a Guerra de Canudos no final do século XIX; (5) e, 

por fim, estudar o discurso sobre o acontecimento histórico (de Canudos) em anos 

comemorativos, estabelecendo uma relação entre os ditos do jornal (Estado) sobre o tema ao 

longo de um século, e compreender como o medium impresso tem resgatado o passado no 

contexto atual de supervalorização do presente.   

Por acreditar necessário primeiro conhecer as práticas para, então, observá-las no 

discurso, dividiremos este trabalho em duas partes: a do conhecimento teórico-metodológico e 

a da análise. Na primeira parte, “Acontecimento, jornalismo e discurso: base teórico-

metodológica”, responderemos aos três primeiros objetivos descritos no parágrafo precedente 

e, na segunda, “A Guerra de Canudos e O Estado de S. Paulo: análise”, aos dois últimos. 
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Assim, este trabalho possuirá ao todo cinco capítulos – um para cada alvo indicado 

anteriormente. 

No primeiro capítulo, “A construção do acontecimento”, faremos a revisão conceitual 

da noção de acontecimento, central na formulação da nossa problemática. Inicialmente, 

indicaremos as definições e características frequentemente atribuídas ao acontecimento – tais 

como singularidade, imprevisibilidade e descontinuidade (MORIN, 1972a e b; NORA, 1972; 

QUÉRÉ, 1997; MOLES, 1972; RODRIGUES, 1993; ALSINA, 2009). Depois, examinaremos 

as contribuições específicas das Ciências Sociais sobre o tema, após terem passado décadas 

desprezando-o como objeto de estudo (BESSIN; BIDART; GROSSETTI, 2010; TASSIN, 

2010; ABBOT, 2010), e veremos como o acontecimento, ao dar visibilidade às questões que 

se desenham como fundamentais para o espaço público, serve como pano de fundo para 

preocupações sociais e debates potencialmente promotores de mudanças políticas e sociais – o 

que explica a importância da investigação de tal fenômeno. 

Em seguida, investigaremos o acontecimento histórico (RICOEUR, 2007; LE GOFF, 

2003; NORA, 1974), mas, antes, trabalharemos brevemente com o conceito de história, com 

base em Paul Veyne (2008), revisaremos a concepção benjaminiana de história como 

conservadora do passado e transformadora do presente (GAGNEBIM, 2009), bem como a 

leitura de Reinhart Koselleck (2006) sobre como a história passou de magistra vitae (mestra 

da vida) para um singular coletivo processado para o futuro.  

Para fecharmos o capítulo, estudaremos como os media passaram a ser a principal 

fonte de transmissão do acontecimento (ALSINA, 2009; MOUILLAUD, 2002c) e, a fim de 

esclarecermos os termos usados no debate sobre o tema, diferenciaremos fato, acontecimento 

e notícia (GUERRA, 2008; HERNANDES, 2006; RICOEUR, 2007; DE CERTEAU, 1975; 

MOLOTCH; LESTER, 1996; ROMANO, 1999; ARQUEMNOURG-MOREAU, 2003; 

SODRÉ, 2009; ESQUENAZI, 2002; entre outros). Debateremos tais noções a partir da 

perspectiva construtivista sobre o campo de produção jornalística (VERÓN, 1981) e, mais 

especificamente, da tese de que as ocorrências só podem ser conhecidas quando significadas, 

quando sobre elas se produz sentido (LAMIZET, 2006; TÉTU, 2009). Afinal, como explica 

Maurice Mouillaud (2002a, p. 32), a rede de informações à qual o jornal pertence “impõe ao 

mundo não apenas uma interpretação hegemônica dos acontecimentos, mas a própria forma 

do acontecimento”.  

No segundo capítulo, “Expectativas do leitor e temporalidade no discurso 

jornalístico”, passaremos da problemática do acontecimento às condições de produção do 

jornalismo moderno. Aqui, trabalharemos mais detidamente com o mecanismo temporal da 
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narrativa mediática e com os dispositivos dos jornais para responder às expectativas e 

convocar os saberes do leitor.  

No primeiro momento deste capítulo, caracterizaremos o paradigma do jornalismo 

moderno e contemporâneo, segundo o qual a notícia deve ser de interesse público, objetiva, 

verdadeira, inédita, recente etc. Indicaremos as transformações do modelo liberal de imprensa 

no século XX, que firmaram ideais (como a objetividade e a factualidade), bem como 

parâmetros de qualidade que tipificam os fatos – valores-notícia (WOLF, 2003; TRAQUINA, 

2005; GALTUNG, RUGE, 1993; MOLOTCH; LESTER, 1996; CHARAUDEAU, 2006); e 

veremos como o sistema dos meios de comunicação não apenas observa e marca operações de 

outros sistemas – heterorreferência –, mas reproduz a si mesmo na comunicação – 

autorreferência (LUHMANN, 2005; FAUSTO NETO, 2006b).  

Cada jornal adota uma forma peculiar de despertar a curiosidade e o desejo de saber 

do leitor, a partir da imagem que tem deste. No segundo momento do segundo capítulo, 

mostraremos como isso acontece, particularmente, em gêneros jornalísticos opinativos e em 

gêneros jornálicos7(SEIXAS, 2009). Buscaremos observar, então, como a imprensa tenta 

corresponder ao horizonte de expectativa do seu leitorado, ao mobilizar os saberes e supor 

interesses de um sujeito que, no enunciado, é apenas um leitor imaginado, virtual, pressuposto 

pelo enunciador (JAUSS, 2002b; GUMBRECHT, 2002; BENETTI, 2010; GUERRA, 2008; 

FAUSTO NETO, 1999).  

No terceiro e último momento do segundo capítulo, veremos que a atualidade, 

compreendida como o ciclo temporal de permanência dos acontecimentos ou dos produtos 

mediáticos à disposição do público, é uma categoria central do jornalismo moderno – mesmo 

porque, ela provoca no leitor a impressão de que o tempo do evento noticiado é o do presente 

vivido (TÉTU, 2000; FRANCISCATO, 2003; CHARAUDEAU, 2006; MOUILLAUD, 

2002e). Isso posto, discutiremos a noção de presentismo – cultura que influenciou e é 

influenciada pelo funcionamento da imprensa moderna – (HARTOG, 2003; ANTUNES, 

2007) e, por fim, estudaremos como o triplo presente (presente do passado, presente do 

presente e presente do futuro) caracteriza a estrutura temporal e, logo, a inteligibilidade 

narrativa do acontecimento no discurso jornalístico (AGOSTINHO, 2008; RICOEUR, 1994; 

GARCIN-MARROU, 1996; DALMONTE, 2009; FERREIRA, 2011).  

Para dar conta da proposta deste trabalho (analisar o discurso jornalístico sobre um 

acontecimento histórico), além da fundamentação teórica sobre o acontecimento e o 

                                                 
7 Gênero jornálico é aquele cujo discurso está no jornal, mas que não é diretamente assumido pelo órgão de 
notícia (SEIXAS, 2009) – como o artigo, que compõe grande parte do nosso corpus de pesquisa. 
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jornalismo (apresentada nos dois primeiros capítulos), a discussão sobre a memória e a análise 

do discurso não poderia ser deixada de lado e, por isso, será a base do terceiro capítulo, 

“Memória e Discurso: construção de estratégias de análise”. Aí, apresentaremos também a 

metodologia, as noções referenciais, os operadores de análise e o corpus da pesquisa.  

Iniciaremos esse capítulo trabalhando as relações da memória coletiva com o 

esquecimento, o passado e a história (LOWENTHAL, 1998; BENJAMIN, 1987; RICOEUR, 

2007; NORA, 1993); para, então, mostrarmos como o jornalismo contemporâneo extrapola a 

dimensão presentista, ao rememorar eventos históricos, contando, para isso, com certas 

lembranças e esquecimentos do leitor (MATHEUS, 2010; RIBEIRO; BRASILIENSE; 2007; 

WIDMER, 2010; MOIRAND, 2007; SILVA, S., 2008, 2010; BERGER, 2005; LE GOFF, 

2003; NAVARRO-BARBOSA, 2007; SÁ, 2006; BARBOSA, 2006, 2008).  

Daremos sequência ao terceiro capítulo, apresentando genealógica e conceitualmente a 

linha da análise do discurso (AD) na qual este trabalho estará baseado (FOUCAULT, 2005, 

2006; COURTINE, 2006; FAIRCLOUGH, 2001; entre outros). Para isso, partiremos do 

princípio de que, o gesto interpretativo realizado pela AD nem pode ser totalmente subjetivo, 

buscando conteúdos e projetando no texto “categorias de análise que não passam por nenhum 

tipo de filtro crítico”, nem des-historicizado, reduzindo o texto a uma “rede de nexos coesivos 

e argumentativos” (MARIANI, 2007, p. 215). Estaremos, portanto, atentos ao fato de que o 

discurso envolve tanto um enunciado portador de significado quanto o ato físico que o produz 

em um contexto específico; envolve índices que revelam não apenas um conteúdo, mas a 

situação de enunciação ou a relação entre o enunciador, o enunciado e o coenunciador. 

Finalmente, apresentaremos a metodologia para se trabalhar com a temporalidade e os 

supostos saberes e expectativas do leitor no discurso jornalístico sobre o acontecimento – a 

partir dos títulos (MOUILLAUD, 2002d; VERÓN, 2004), das imagens (VERÓN, 1994) e do 

corpo do texto –, bem como os operadores de análise: posicionamento do enunciador 

(VERÓN, 2004), dêitico (MAINGUENEAU, 2002; MEUNIER; PERAYA, 2008), 

heterogeneidade (MAINGUENEAU, 1997, 2007; FIORIN, 2008; CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2004) e ethos (MAINGUENEAU, 2006, 2008). Aqui também 

explicaremos o corpus da pesquisa, esclareceremos como foi feita a coleta de dados e 

descreveremos a amostragem.  

No quarto capítulo, “Notícias de Canudos: o acontecimento jornalístico no calor da 

hora8”, analisaremos o discurso de O Estado de S. Paulo sobre Canudos no momento de 

                                                 
8 “No calor da hora” é o título do livro de Walnice Galvão (1994), que reúne as reportagens escritas pelos 
correspondentes de guerra em Canudos, durante a quarta expedição. 
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irrupção dos fatos, para, posteriormente, podermos traçar as diferenças na construção do 

acontecimento pelo mesmo jornal ao longo do tempo. Por mais que a imprensa do fim do 

século XIX tenha produzido um jornalismo bem diferente do que conhecemos hoje, não 

podemos ignorá-la, pois ela é parte do processo histórico que possibilitou as atuais condições 

de produção deste campo. 

A Guerra de Canudos “não só mereceu grande espaço na imprensa periódica, como se 

prestou a novas práticas jornalísticas [...] instaurando a prática jornalística do repórter de 

guerra, com a presença de enviados no palco dos acontecimentos, hábito que logo se 

generaliza” (ELEUTÉRIO, 2008, p. 89). Sobre isso, discorreremos na primeira parte deste 

capítulo, quando caracterizarmos a imprensa do século XIX e descrevermos como foi 

realizada a cobertura da guerra pelos jornais da época. 

Na segunda parte, faremos um breve histórico de O Estado de S. Paulo, para a 

contextualização e a compreensão da sua linha editorial, e buscaremos esboçar a atuação e o 

posicionamento deste jornal durante a Guerra de Canudos, analisando seu discurso a partir de 

30 de novembro de 1896 – primeira edição encontrada com texto sobre o tema.  

Na terceira parte, aprofundaremos a análise da produção jornalística de Euclides da 

Cunha, desde seus primeiros artigos sobre o tema, intitulados A Nossa Vendeia, até sua 

cobertura como correspondente de guerra (Diário de uma expedição). Em seus telegramas e 

artigos (ou reportagens, como alguns autores e o próprio jornal depois prefere intitular as 

cartas enviadas por Euclides do campo de operações), examinaremos especificamente os 

posicionamentos do enunciador, as supostas expectativas do leitor por ele respondidas e a 

estrutura temporal dos seus enunciados. 

Para um melhor entendimento das produções de sentido (sobre o acontecimento) após 

a guerra, na quarta parte do quarto capítulo, estudaremos a repercussão da publicação de Os 

sertões (1902) e da morte de Euclides da Cunha (1909) no jornal e examinaremos mais 

detidamente se (e como) Canudos foi enunciado nesses dois momentos.  

Intitulado “O Estado de S. Paulo e a memória de Canudos”, o quinto e último capítulo 

deste trabalho objetivará analisar não apenas o discurso jornalístico moderno e 

contemporâneo em matérias comemorativas, mas também as mudanças nas astúcias da 

enunciação quando o jornal releva um acontecimento do passado – a Guerra de Canudos.  

Os discursos não são imutáveis. Suas estruturas não cansam de ganhar novas formas 

na diacronia. Aqui, veremos como os enunciadores de O Estado de S. Paulo, ao longo de mais 

de um século, mantiveram ideias (antes propagadas e ainda comumente aceitas sobre Canudos 

e sua região) ou fizeram adaptações de teses já convencionadas sobre o tema, construindo 
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novas maneiras de pensar o acontecimento e, assim, instituindo mudanças discursivas (sobre o 

que foi a guerra, quem foi Conselheiro etc.). Buscaremos observar, então, como tais processos 

deixaram nos textos traços de elementos contraditórios ou já naturalizados.  

Na primeira metade deste capítulo, descreveremos o resultado da pesquisa realizada no 

jornal de outubro de 1898 (um ano após o fim da guerra) até 1987 (noventa anos depois), 

concentrando-nos nas edições das datas supostamente comemorativas – de dez em dez anos 

após o fim da guerra, no cinquentenário da publicação de Os sertões e no da morte de 

Euclides da Cunha. Nesses números do jornal, observaremos quando Canudos foi esquecido, 

quando foi lembrado e como o Estado produz sentidos sobre tal acontecimento. 

Na segunda metade do capítulo, estudaremos o discurso contemporâneo sobre 

Canudos no Estado, dividindo-o em quatro intervalos temporais, centrados nos centenários: 

de 1993 (cem anos da fundação de Canudos) a 1995 (véspera do centenário do conflito); de 

1996 a 1997 (cem anos do início e fim da guerra); de 1999 (período de seca no sertão baiano) 

a 2002 (cem anos da publicação de Os sertões); e 2009 (centenário da morte de Euclides da 

Cunha).  

Conforme David Lowenthal (1998, p. 83), “relembrar o passado é crucial para nosso 

sentido de identidade: saber o que fomos confirma o que somos”. Todavia, momentos 

traumáticos podem ser negados através do silêncio e a lembrança pode ser manipulada tanto 

pelo excesso de esquecimento quanto de memória. Por meio do percurso de pesquisa ora 

esboçado, veremos que o funcionamento memorial da história que circula pelos media é 

complexo, feito às vezes de esquecimentos parciais ou completos e de lembranças 

intencionais ou não.  

Um dia um acontecimento é manchete, primeira página do jornal; no dia seguinte, ele 

é uma suíte, cuja importância é inferior a de outras notícias; depois, é esquecido; mas, após 

cem anos, ainda pode voltar a suas páginas, submetido ou não a novas leituras e novos fatos. 

No bombardear quotidiano de informações, os próprios jornais oferecem o recurso contra o 

natural esquecimento do público: os parágrafos com explicações e narrativa que funcionam 

para relembrar ocorrências de um passado recente ou distante; os suplementos e cadernos 

especiais que funcionam para trazer à memória e discutir eventos comemorativos etc. 

Contudo, às vezes, o silêncio do jornal parece impor ao leitor uma amnésia temporária. 

Ao observar tais movimentos no discurso de O Estado de S. Paulo sobre Canudos, ao 

longo deste trabalho, poderemos testar a hipótese de que vivemos atualmente uma onda 

memorialista no jornalismo, que o faz ultrapassar a dimensão presentista da notícia; e 

poremos à prova também a hipótese de que o mesmo acontecimento são acontecimentos 
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discursivamente distintos, a partir dos efeitos de sentido produzidos em cada momento e 

detectados na tessitura do texto.  

Assim, além de observarmos a construção do acontecimento pelo discurso, 

examinaremos a contribuição do jornalismo para a constituição de uma memória 

interdiscursiva sobre eventos históricos. Antes, porém, de darmos os primeiros passos em 

direção ao debate teórico aqui resumido, discorreremos brevemente sobre o acontecimento 

para o qual apontamos desde já os nossos holofotes: o que foi Canudos? Por que o conflito 

aconteceu? Como começou e terminou? É o que responderemos logo a seguir. 
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2. A CONSTRUÇÃO DO ACONTECIMENTO 

   
Não vimos o traço superior do acontecimento. Aquele 
afloramento originalíssimo do passado, patenteando 
todas as falhas da nossa evolução, era um belo 
ensejo para estudarmo-las, corrigirmo-las ou 
anularmo-las. Não entendemos a lição eloquente 
(CUNHA, 2002, p. 503). 

 

 

Era outubro de 1897 e o país esperava notícias do distante arraial no interior da Bahia. 

Foi quando os correspondentes enviaram telegramas e cartas narrando o fim da Guerra de 

Canudos e a descoberta do cadáver de Antônio Conselheiro, o líder antirrepublicano. 

 

Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa — único prêmio, únicos 
despojos opimos de tal guerra! — [...] Fotografaram-no depois. E lavrou-se 
uma ata rigorosa firmando a sua identidade: importava que o país se 
convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilíssimo 
antagonista.  
Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar a sua cabeça 
tantas vezes maldita [...] 
Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele 
crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de 
circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura... 
(CUNHA, 2002, p. 780). 

 

Assim Euclides da Cunha, que havia sido correspondente de guerra do jornal O Estado 

de S. Paulo em 1897, fecha Os sertões – livro que toca diversos campos discursivos (história, 

literatura etc.) e é tido ainda hoje como “o livro de Canudos” (GUTIERREZ, 1997, p. 9). 

Também considerada uma grande reportagem sobre a identidade nacional e a condição do 

sertanejo, esta obra foi publicada cinco anos após o escritor ter voltado de Canudos.  

Os maiores jornais brasileiros da época haviam enviado jornalistas à região, 

possibilitando a primeira cobertura diária de uma guerra estritamente nacional. Contudo, um 

ano antes, quando a guerra começou, pouco se sabia sobre Canudos. 

No fim do século XIX, o contexto do Brasil era desenhado por profundas crises 

econômicas e sociais. A mudança do sistema político desencadeara problemas como a alta da 

inflação e revoltas por todo o país. O aumento dos tributos, a separação entre o Estado e a 

igreja, a instituição do casamento civil, somados ao desemprego e às constantes secas, para o 

homem do sertão, foram configurados não apenas como perda material, mas simbólica. A 
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igreja católica não possuía mais a antiga autoridade e a República parecia querer tomar o 

lugar de Deus. Muitos sertanejos, então, transferiam suas esperanças para os beatos que 

percorriam a região, pregando e construindo igrejas e cemitérios. Particularmente, o beato 

Antônio Conselheiro passou a ter grande número de seguidores, o que gerava insatisfação nos 

padres (pela concorrência e popularidade daquele) e latifundiários da região (pela perda da 

mão-de-obra barata). Em 1893, Conselheiro se instalou no arraial de “Belo Monte” – como os 

sertanejos chamavam Canudos. Por não aceitar a moeda e as leis republicanas, o povoado 

passou a ser também largamente recriminado por intelectuais e jornalistas, que temiam o 

restabelecimento do regime monárquico.  

Em 1896, com o aumento crescente da população de Canudos (que chegou a ser a 

segunda maior cidade da Bahia), Conselheiro encomendara, na cidade de Juazeiro, madeiras 

para a construção de uma nova igreja, mas, no prazo, o pedido não foi entregue. Baseado no 

boato de que os conselheiristas invadiriam a pequena cidade para arrebatar a madeira à força, 

o juiz de direito – que, segundo Euclides da Cunha (2002), tinha problemas pessoais com 

Conselheiro e, por isso, impediu a entrega da madeira – pediu reforços ao governo estadual, 

que para lá mandou a primeira expedição militar contra Canudos (com cerca de 120 homens), 

comandada pelo tenente Pires Ferreira. Chegando a Juazeiro, a expedição encontrou a cidade 

assustada, mas sem os supostos invasores. Marchou, então, em direção a Canudos. Cento e 

cinquenta quilômetros depois, em Uauá, o primeiro embate aconteceu. Apesar de o Exército 

contabilizar o menor número de mortos em relação ao antagonista, fugiu assombrado e 

vencido. 

Foi formada, em consequência da derrota anterior, a segunda expedição militar, sob o 

comando do major Febrônio de Brito. A caminho de Canudos, devido às emboscadas e aos 

constantes ataques dos conselheiristas contra o Exército, este novamente foi obrigado a recuar 

e a retornar, antes mesmo de alcançar a cidadela almejada.  

A terceira expedição, liderada pelo famoso coronel Moreira César, o “corta-cabeças”, 

foi vencida com a morte deste e a debandada dos soldados republicanos, que somavam mais 

de 1300 homens. Foi durante esta expedição que Canudos passou a frequentar quase 

diariamente as páginas dos jornais. 

Em consequência da comoção nacional gerada pelo esmagamento da terceira 

expedição, tão divulgado nos jornais, foi montada a quarta e maior expedição contra Canudos, 

composta por tropas de 17 estados e o efetivo militar formado de seis Brigadas, com duas 

colunas que, por posições opostas, investiam contra o arraial. Comandada pelo general Artur 

Oscar de Andrade Guimarães, a quarta e última expedição tinha por objetivo “lavar a honra 
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do Exército” após a surpreendente derrota de Moreira César. Enfim, no início de outubro de 

1897, terminou a resistência dos “adversários moribundos”, vencida também pela fome e pelo 

cansaço:  

 

Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao 
entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. 
Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente 
dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados (CUNHA, 2002, p. 778). 

 

Com o massacre de uma população estimada como de dez a vinte e cinco mil pessoas 

e a perda de cerca de cinco mil soldados (VENTURA, 2003, p. 175), este foi um dos maiores 

conflitos sociais e um dos mais destacados acontecimentos históricos e jornalísticos do Brasil. 

Mas, qual a relação entre a mobilização dos jornais e a relevância dada ao acontecimento? 

Quem atribui a significação de grande acontecimento a uma ocorrência? Como se dá a 

construção de um acontecimento histórico? Aliás, o que é acontecimento? Averiguar tais 

questões é o que objetiva este primeiro capítulo, que revisará as principais discussões teóricas 

em torno da problemática do acontecimento, realizadas pelas Ciências Sociais, pela História e, 

sobretudo, pelos estudos de Jornalismo. 

 

2.1 O QUE É ACONTECIMENTO? 

 

Responder à questão que intitula o presente tópico foi uma das propostas da revista 

Communications, número 18, de 1972, dirigida por Edgar Morin, após longo período de 

silêncio da História e das Ciências Sociais em relação à noção de acontecimento.  

 

L’événement a été chassé dans la mesure où il a été identifié à la singularité, 
la contingence, l’accident, l’irréductibilité, le vécu [...]. Il a été chassé non 
seulement de las sciences physico-chimiques, mais aussi de la Sociologie, 
qui tend à ordenner autour de lois, modèles, structures, systèmes. Il tend 
même à être chassé de l’Histoire qui est, de plus en plus, l’étude de 
processus obéissant à des logiques systématiques ou structurales et de moins 
en moins une cascade de séquences événementielles9 (MORIN, 1972a, p. 6). 

 

A unicidade do acontecimento parecia contrária à necessidade de repetição e 

                                                 
9 “O acontecimento foi caçado na medida em que foi identificado à singularidade, à contingência, ao acidente, ao 

irredutível, ao vivido [...]. Ele foi caçado não somente das ciências físico-químicas, mas também da 
Sociologia, que se ordena ao redor de leis, modelos, estruturas, sistemas. Ele tende mesmo a ser caçado da 
História que é, cada vez mais, o estudo de processos que obedecem a lógicas sistemáticas ou estruturais e cada 
vez menos uma cascata de sequências de acontecimentos”. 
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regularidade do objeto científico. Para o então dominante modelo estruturalista, que estuda as 

relações funcionais entre elementos de um sistema estável, o caráter inesperado do 

acontecimento deveria ser reduzido, bem como o seu poder de ruptura e de surpresa, a fim de 

pensá-lo como sintoma de uma estrutura englobante ou para colocá-lo num macro-contexto 

que lhe desse sentido. Para os autores que seguem tal modelo, só banalizando a força de 

ruptura do acontecimento, este poderia ser amalgamado e transformado em objeto das 

Ciências Sociais.   

Entretanto, conforme Edgar Morin (1972a), o acontecimento toca e é a questão limite 

de todas as ciências (quer em nível astronômico-cósmico, da história psíquica ou da 

observação microfísica), mesmo com sua singularidade, improbabilidade, descontinuidade, 

acidentalidade etc. A partir da tese do cosmos como acontecimento original (processo singular 

que se desenvolve no tempo) e também universal (constituído de regularidades e repetições), 

Morin conclui que as características do acontecimento não o afastam da noção de sistema-

estrutura. Outros acontecimentos igualmente sistematizadores da realidade, citados pelo autor, 

são a aparição do homem, a separação de natureza e cultura, a aparição de ferramentas, de 

linguagens etc.  

Para reforçar sua teoria de que toda ciência moderna precisa reconhecer o 

acontecimento, Morin mostra que as duas grandes doutrinas transdisciplinares em Ciências 

Humanas trabalham também com a noção de acontecimento (improvável, acidental, aleatório, 

singular, concreto e histórico): a de Marx, no tema das relações conflituosas entre classes; e a 

de Freud, com os acontecimentos geradores de traumas.  

Conforme Morin (1972a, p. 17), “tout élément peut être consideré comme événement 

dans la mesure où on le considère situé dans l’irréversibilité temporelle, comme une 

manifestation ou actualisation, c’est-à-dire en fonction de son apparition et de sa disparition, 

comme en fonction de sa singularité”10. Isso, contudo, a depender do sistema ao qual o 

acontecimento é relacionado: “la nature accidentelle aléatoire, improbable, singulière, 

concrète, historique de l’événement dépend du système selon lequel on le considère”11 

(MORIN, 1972a, p.17). Usando o mesmo exemplo do autor: as mortes no trânsito durante os 

fins de semana são apenas um elemento previsível no sistema estatístico-demográfico, mas 

são acontecimentos inesperados para os familiares das vítimas. De forma semelhante, a 

                                                 
10 “todo elemento pode ser considerado como acontecimento na medida em que o consideremos situado na 

irreversibilidade temporal, como uma manifestação ou atualização, ou seja em função de sua aparição e de seu 
desaparecimento, como em função de sua singularidade”. 

11 “a natureza acidental aleatória, improvável, singular, concreta, histórica do acontecimento depende do sistema 
segundo o qual o consideramos”. 
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notícia de um assalto a uma agência dos correios de uma cidade do interior da Bahia será um 

acontecimento relevante para a população local e, portanto, para o jornal da região; mas 

provavelmente não o será para a imprensa nacional e certamente também não aparecerá nas 

páginas dos jornais internacionais, pois a noção de acontecimento se dá apenas em relação ao 

sistema que afeta, como ratifica Morin (1972b).  

O que acontece, pensando o singular em Ciências Sociais, é a “singularização” da 

ocorrência por uma comunidade interpretativa. No caso do jornalismo: “A ocorrência é 

interpretada em função do código que a transforma em acontecimento jornalístico” (SODRÉ, 

2009, p. 59). O assalto nos correios do interior, por exemplo, é pautado como acontecimento 

singular pela proximidade temporal e geográfica. Mas, por outro lado, 

 

um acontecimento que dure excessivamente no tempo perderá sua categoria 
de acontecimento. [...] O acontecimento tem uma data de validade, porque a 
variação, com o passar do tempo, transforma-se ‘no que é normal’. [...] Nem 
todos os acontecimentos possuem o mesmo grau de obsolescência; em certos 
casos, um fato pode manter sua categoria de acontecimento em função das 
novas variações que sejam introduzidas sobre o primeiro acontecimento 
(ALSINA, 2009, p. 141). 

 

 Uma ocorrência pode, portanto, ser reconhecida como acontecimento em 

determinados contextos e em outros não; ou ser categorizado como tal e, com o tempo, perder 

esse “status”. Pode, ainda, manter-se como acontecimento enquanto houver elementos e 

novos fatos a acrescentar.  

Termo polissêmico, complexo e incerto, o acontecimento, no sentido amplo, pode ser 

tudo o que acontece e que está marcado no tempo, tendo uma origem e um fim. No sentido 

restrito, aqui considerado, relaciona-se ao excepcional, ao imprevisto (desastres, catástrofes, 

crises). Define-se, portanto, 

 

par rapport à une norme, où il est l’a-normal, c’est-à-dire l’exceptionnel 
et/ou le déviant, dans le cas où norme signifie determination ou probabilité, 
l’aléatoire ou l’improbable. La presse, par exemple, sélectionne comme 
événement ce qui est écart par rapport à la norme, que ce soit au-dessus de la 
norme12 (MORIN, 1972b, p. 177). 

 

O nascer do sol, por exemplo, é um acontecimento no sentido amplo, mas não no 

restrito. Interessa-nos, então, o sentido restrito, como explicado também por Paul Ricoeur 

                                                 
12  “Por relação a uma norma, onde ele é o anormal, ou seja o excepcional e/ou o que desvia, no caso onde a 

norma significa determinação ou probabilidade, o aleatório ou o improvável. A imprensa, por exemplo, 
seleciona como acontecimento o que é desvio por relação à norma, que esteja além da norma”.  
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(1991, p. 43): “tout ce qui arrive ne fait pas événement, mais seulement ce qui surprend notre 

attente, ce qui est intéressant, ce qui est important”13. Assim, o acontecimento faz descobrir 

uma regularidade própria a uma esfera social ou a um grupo de indivíduos: “L’événement, 

c’est le nouveau par rapport à l’ordre déjà institué. C’est en instaurant un nouvel ordre dans 

lequel l’événement sera compris que le sens réduit l’irrationalité principalle de la 

nouveauté”14. Logo, o acontecimento é algo que diferencia a situação final da inicial e sobre o 

qual refletimos na sua relação com o que se mantém, o que persiste. 

Para Pierre Nora (1972, p.167), “comme la verité, l’événement est toujours 

révolutionnaire, le grain de sable dans la machine, l’accident qui bouleverse et prend au 

dépourvu”15. Segundo o autor, o acontecimento é sempre revolucionário, pois representa 

ruptura e novidade diante de um sistema social estabelecido, cujos poderes instituídos 

procuram se perpetuar e que negam o acontecimento, por desequilibrar a base sob a qual eles 

se fundamentam. Porém, como bem reflete Miquel Rodrigo Alsina (2009), não é que o 

acontecimento seja exatamente negado por tais poderes, mas certamente controlado.  

Também para Adriano Rodrigues (1993, p. 27), “é acontecimento tudo aquilo que 

irrompe na superfície lisa da história de entre uma multiplicidade aleatória de fatos virtuais”. 

Logo, distingue-se pela imprevisibilidade ou improbabilidade de ocorrência, por irromper 

“acidentalmente à superfície epidérmica dos corpos como reflexo inesperado, como efeito 

sem causa, como puro atributo” (RODRIGUES, 1993, p. 29). O autor explica, ainda, que, na 

Antiguidade, tentava-se dominar esse caráter aleatório do acontecimento através de práticas 

de adivinhação. Hoje, porém, a principal forma de regulação dos fatos imprevisíveis é o 

discurso jornalístico, que tem por matéria-prima o acontecimento, mas cria para ele 

enquadramentos16 e categorias pré-determinadas. 

O acontecimento é, ainda, segundo Quéré (1997), uma coleção de 

microacontecimentos heterogêneos (inclusive, com extensões temporais diversas) que, 

quando qualificamos, sintetizamos e fazemos deles uma totalidade inteligível.  

Sobre a diferença entre microacontecimentos, grandes acontecimentos etc., Abraham 

                                                 
13 “Nem tudo o que acontece é acontecimento, mas somente o que surpreende nossa expectativa, o que é 

interessante, o que é importante”. 
14 “O acontecimento é o novo em relação à ordem já estabelecida. É instaurando uma nova ordem na qual o 

acontecimento será compreendido, que o sentido reduz a irracionalidade principal da novidade”. 
15“O acontecimento é sempre revolucionário, o grão de areia na máquina, o acidente que transtorna e pega o 

despreparado”. 
16 Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los mais destacados em um texto, 

de tal forma que promova uma particular definição de um problema, uma interpretação causal, uma avaliação 
moral e/ou uma recomendação de tratamento; ou seja, enquadrar é enfatizar um componente específico de um 
assunto. 
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Moles (1972) elucida: 

 

-les micro-événements qui parviennent à la conscience mais s’effacent dans 
la mémoire immédiate en suivant les lois de celle-ci;  
- les mini-événements, qui sont retenus pendant un délai variable, mais 
toujours limité dans la durée de vie de l’être: un jour, un mois, un an; 
 - les événements proprement dits, mémorisés par ceux mêmes qui y ont 
participé, ou en ont été témoins;  
- les grands événements enfin, historiques, qui sont inscrits dans des archives 
sociales de quelque espèce qu’elles soient, agence photographique, agence 
de nouvelles, journaux, livres d’histoire, et généralement datés dans une 
quelconque chronologie universelle (MOLES, 1972, p. 91)17. 

 

Para Abraham Moles (1972, p. 90), os acontecimentos são variações imprevistas no 

ambiente de quem os percebe; por isso, podem ser mensurados pelo grau de 

imprevisibilidade, de originalidade e de implicação. Assim, uma ocorrência pode ser um 

acontecimento para quem o desconhecia ou para quem com ele se surpreende, mas não para 

quem está habituado a tal fenômeno. Logo, a percepção de microacontecimentos 

transformados em um acontecimento está relacionada com a utilidade deste para um indivíduo 

na organização de sua experiência. 

As pessoas consideram como importantes as ocorrências úteis para a demarcação do 

tempo (ritos de passagem, celebrações e outras marcas temporais partilhadas por um grupo), 

que se tornam referenciais para pensar o passado ou o futuro – explicam Harvey Molotch e 

Marilyn Lester (1996). Contudo, a demarcação do tempo a partir de fatos significativos é 

compartilhada socialmente. O homem, por viver em coletividades, padroniza a percepção do 

passado e do futuro e, assim, partilha de um tempo público. A elaboração do sentido de tempo 

público se dá a partir de acontecimentos públicos, que geralmente se tornam conhecidos 

através do efeito multiplicador do trabalho dos historiadores, jornalistas etc.  

Logo, podemos considerar a existência de acontecimentos privados; mas, para a vida 

coletiva, são os acontecimentos públicos que importam, pois são eles que geram impacto na 

sociedade. Ao publicizar uma ocorrência, inscrevendo-a nos arquivos sociais, os jornais 

contribuem para a existência do que Moles (1972) chama de “grande acontecimento” – que 

não pertence apenas aos domínios da história, mas também aos dos media.  

                                                 
17   “os microacontecimentos, que chegam à consciência, mas se apagam na memória imediata, seguindo as leis 

desta; - os miniacontecimentos, que são retidos durante um prazo variável, mas sempre limitado na duração da 
vida do ser: um dia, um mês, um ano; - os acontecimentos propriamente ditos, memorizados pelos que 
participaram ou que foram testemunhas dele; - os grandes acontecimentos, enfim, históricos, que são inscritos 
nos arquivos sociais de algum tipo, quer sejam eles uma agência fotográfica, uma agência de notícias, jornais, 
livros de história, e geralmente datados em qualquer cronologia universal”. 
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Vimos que os acontecimentos se destacam por irromperem na história; mas, na medida 

em que demarcam o tempo coletivo, eles também fazem parte da construção do cotidiano: “É 

no tempo cotidiano que organizamos e compreendemos os acontecimentos”, afirmam Lígia 

Lana e Renné França (2008, p. 2). Com base em Quéré, os autores defendem que o 

acontecimento, justamente por ser incompreensível no primeiro momento, é julgado a partir 

do presente, do que se reconhece como possível no tempo vivido. Para amenizar o paradoxo e 

ordenar o acontecimento, buscam-se novos significados, experiências passadas, além de 

outros recursos de significação na linguagem.  

Como veremos, os media atuam como locais por excelência de produção de sentido 

dos acontecimentos: “Narrativas mediáticas disponibilizam sentidos que participam da 

tessitura do fazer cotidiano. A experiência fragmentada da vida de todo dia é cada vez mais 

tensionada pelas experiências e acontecimentos do espaço público mediatizado” (LANA; 

FRANÇA 2008, p. 7). Por fim, Lana e França (2008, p. 10) explicam que o acontecimento, 

dominado pela linguagem e organizado em série, perde seu poder de afetação e se integra ao 

cotidiano, passando de grande a pequeno acontecimento: “o trabalho da mídia é uma 

proposição que busca dar significado ao acontecimento através da linguagem e devolvê-lo ao 

espaço público já integrado à ordem das coisas”. 

Antes, porém, de nos aprofundarmos no estudo da mediatização do acontecimento, 

revisitemos o seu resgate pelas Ciências Sociais e observemos as contribuições que elas têm 

trazido para a discussão.  

 

2.1.1 As Ciências Sociais face ao acontecimento 

 

 A partir da constatação do incômodo das Ciências Sociais frente à imprevisibilidade e 

à contingência do acontecimento, os sociólogos franceses Marc Bessin, Claire Bidart e Michel 

Grossetti publicaram em 2010 uma obra sobre o tema, Bifurcations: les sciences sociales face 

aux ruptures et à l’événement, visando propor ferramentas teóricas e metodológicas para 

analisar mudanças mais bruscas e imprevisíveis no seio dos fenômenos sociais.  

 Como veremos no próximo tópico deste capítulo, os estudiosos da nova história 

acusavam os historiadores tradicionais de supervalorizarem os acontecimentos imprevisíveis. 

Na Sociologia, os durkheimianos queriam erradicar tudo o que não fosse científico e, 

certamente, o contingencial e o individual não o eram. Para tratar do dinamismo dos 

fenômenos sociais, tais pesquisadores se resumiram ao evolucionismo – a crença de que as 

sociedades evoluíam do simples ao complexo, do primitivo ao civilizado etc. 
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Como plano de fundo dos novos olhares das Ciências Sociais em direção ao 

acontecimento e à contingência estão as transições paradigmáticas (com o declínio do 

funcionalismo e do estruturalismo e a influência das teorias da evolução das espécies e do 

sistema dinâmico18) e o contexto de aceleração das mudanças e focalização do presente na 

vida social. Na atualidade, alguns pesquisadores das Ciências Sociais assumem posturas 

objetivantes, ou seja, não negam a existência de situações de bifurcação, mas as consideram 

marginais em relação às regularidades pesquisadas na Sociologia. Eles entendem a realidade 

como aquilo que o analista reconstrói. Outros, com posturas subjetivantes, buscam 

compreender os significados dos atores sociais a respeito do acontecimento, sem tomar 

partido sob a realidade. Esta só pode ser acessível pelos discursos. É na produção de sentidos 

que se pode revelar os acontecimentos e as mudanças (BESSIN; BIDART; GROSSETTI, 

2010). 

Direcionando mais o debate para a filosofia, mas sem deixar de lado a ideia de 

acontecimento como transformador dos rumos da história e da sociedade, um dos textos do 

citado livro (Bifurcations) nos apresenta a seguinte questão: o que acontece do nada e não se 

destina a alguém faz sentido? 

A defesa de que o acontecimento tem uma causa, um sentido e um destinatário foi 

originalmente defendida, na história da filosofia ocidental, pela doutrina do estoicismo, 

segundo a qual, as coisas só aconteciam a um eleito (destinatário) e por razão universal (o 

homem deveria viver conforme a natureza) ou vontade divina. Se recusamos a ideia de que o 

que acontece nos é destinado, ressurge a pergunta trazida por Tassin (2010, p. 92): “comment 

penser ce qui arrive si ce qui arrive n’a pas de cause, pas de sens, pas de raison d’être?19”. Ao 

que, logo em seguida, o autor responde:  

 

Assumer la contingence suppose d’admetre qu’on ne peut l’expliquer (…) 
La pensée scientifique qui croit que le gage de sa rationalité est qu’elle peut 
et doit expliquer l’événement est aussi irrationnelle que la pensée religieuse 
qu’elle declare irrationnelle au motif qu’elle prétend conférer à cet 
événement un sens destinal20 (TASSIN, 2010, p. 92). 

                                                 
18 As teorias deterministas clássicas negligenciavam as variantes aleatórias. A teoria do sistema dinâmico, 

contudo, postula que, sob certas condições, o imprevisível no nível individual pode se tornar previsível no 
nível agregado; ou seja, pequenas diferenças podem, numa etapa posterior, apresentar variações importantes. 
Tomadas como analogias, tais teorias passaram a ser observadas pelas Ciências Humanas como um alerta de 
que os aspectos imprevisíveis de um fenômeno social podem influenciar sob as regularidades julgadas 
importantes (BESSIN; BIDART; GROSSETTI, 2010, p. 27-28). 

19 “Como pensar o que acontece se o que acontece não tem causa, senso ou razão de ser?” 
20 “Assumir a contingência supõe admitir que não podemos explicá-la (…). O pensamento científico que acredita 

que a garantia de sua racionalidade pode e deve explicar o acontecimento é tão irracional quanto o pensamento 
religioso, que ela declara irracional por pretender conferir a este acontecimento um sentido de destino”. 
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O acontecimento não pode ser explicado pelo destino divino nem pela racionalidade 

científica. Pensar o acontecimento e sua contingência não deve ter por objetivo explicá-lo em 

sua causalidade, mas sim compreendê-lo: “l’intelligence de l’événement est de l’ordre de la 

compréhension et non de l’explication”21. Pensar o acontecimento é compreender que algo 

irredutível a qualquer lógica explicativa ou causal acontece e que isto pode metamorfosear o 

ser ou a existência daqueles que foram a ele expostos. Neste sentido, os “destinatários” seriam 

aqueles que assumem terem sido atingidos pelo acontecimento. “Oui, l’événement est 

irreductible à un jeu de causalité ou ce n’est pas un événement”22 (TASSIN, 2010, p. 93, 100).  

Também o semioticista Bernard Lamizet (2006, p. 284) escreve que “penser la 

signification de l’événement, ce n’est pas en expliquer les causes, mais comprendre les 

représentations qu’il suscite, les souvenirs qu’il appelle, les projets auxquels il invite”23. 

Portanto, pensar o acontecimento é deixá-lo inteligível, tornando-o significante para o 

público, na relação com outros acontecimentos. 

De tais raciocínios surge a imagem da bifurcação: uma divisão na trajetória de uma 

linha – o que supõe uma linha original se movimentando em uma direção, mas que foi 

separada em duas novas linhas, das quais uma segue numa direção divergente. Quando o 

acontecimento vem à tona, a trajetória inicial da vida social não continua unívoca; faz surgir 

outra possibilidade, cuja ruptura indica movimentos em sentido contrário. O acontecimento, 

portanto, é o novo que também esclarece o passado. “L’événement n’est pas ce qui doit être 

expliqué: il est au contraire ce qui éclaire ce qui a eu lieu”24 (TASSIN, 2010, p. 101) 

Contudo, o conceito de acontecimento, apesar das aproximações com o de bifurcação, 

não pode ser confundido com este. O acontecimento deve ser distinto de todo o processo 

pressuposto e não é uma simples perturbação de um esquema considerado normal. 

Para o sociohistoriador americano William H. Sewell Jr. (2010), os fatos compõem a 

vida social e reproduzem as estruturas sociais e culturais. Os acontecimentos são fatos que 

transformam significativamente as estruturas. Eles são capazes de mudanças históricas das 

categorias culturais que estruturam a ação humana, tocando profundamente nas relações 

sociais. Podem até mesmo alterar tendências que parecem as mais duráveis na história (como 

o capitalismo ou as diferenças de gênero), mas isso não significa que tais mudanças sociais 

                                                 
21 “A inteligência do acontecimento é da ordem da compreensão e não da explicação”. 
22 “Sim, o acontecimento é irredutível a um jogo de causalidade ou isto não é um acontecimento”.   
23 “Pensar a significação do acontecimento não é explicar suas causas, mas comprender as representações que ele 

suscita, as lembranças que ele chama, os projetos aos quais convida”. 
24 “O acontecimento não é o que deve ser explicado: ao contrário, ele esclarece o que aconceceu”. 
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aconteçam o tempo todo ou que sejam fáceis de produzir. A história é construída por 

estabilidades e rupturas, bifurcações e continuidades. As estruturas que emergem do 

acontecimento são transformações de estruturas preexistentes, o que quer dizer que tanto são 

diferenças quanto continuidades. Enfim, as mudanças não acontecem o tempo todo, mas a 

vida social nunca estará imune a elas (SEWELL JR., 2010, p. 131).  

 Também publicado em Bifurcations, o texto intitulado “À propos du concept de 

turning point”, de Andrew Abbot (2010), associa acontecimento com turning point – conceito 

usado em ciências políticas, economia aplicada, história das ciências etc., para indicar o ponto 

de transição em que uma trajetória muda de sentido. Para o autor, certos acontecimentos 

podem ser considerados turning point 1) por serem únicos e reorientarem a história social, 2) 

por serem definidos como tal por quem por eles se sente atingido ou 3) por ser identificável 

uma duração que os restringe no tempo: 

 

Un turning point est inévitablement un concept narratif car il ne peut pas être 
conçu sans qu’une nouvelle réalité ou une nouvelle direction ait été établie, 
constat qui suppose au moins deux observations à deux moments distincts du 
temps. Tous les changements soudains ne sont suivis d’une période où se 
manifeste un nouveau régime. [...] Un acteur individuel, biologique ou 
social, ressent le parcours de vie comme une séquence de trajectoires liées 
l’une à l’autre par des turning points: trajectoire, turning point, trajectoire, 
turning point et ainsi de suíte25 (ABBOT, 2010, p. 207, grifos do autor). 

 

Tanto a trajetória individual como a social estariam, portanto, de tempos em tempos 

mudando de direção, quando defrontadas com um turning point. Distanciemo-nos agora do 

plano individual e, sem sair do social, pensemos no plano historiográfico. Como a história 

tem trabalhado o acontecimento e seus efeitos de singularidade, repercussão, ruptura e 

mudança? 

 

2.2 A HISTÓRIA E O RETORNO DO ACONTECIMENTO 

 

A problemática do acontecimento foi tratada de diversas formas pelos historiadores. 

Escolas, correntes e teorias diversas (marxistas, positivistas, estruturalistas etc.) ora o 

priorizaram, ora o viram com desconfiança; ora tentaram explicá-lo, estabelecendo leis de 

                                                 
25 “Um turning point é inevitavelmente um conceito narrativo porque ele não pode ser concebido sem que uma 

nova realidade ou uma nova direção tenha sido estabelecida, constatação que supõe ao menos duas 
observaçãoes em dois momentos distintos do tempo. Todas as mudanças repentinas são seguidas de um 
período em que se manifesta um novo regime. [...] Um ator individual, biológico ou social, sente o percurso da 
vida como uma sequência de trajetórios ligados um a outro por turning point, trajetória, turning point, 
trajetória, turning point e assim sucessivamente”. 
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causalidade, ora compreendê-lo, determinando sua unicidade ou estudando as características 

que o singularizam. Antes, porém, de abordarmos o acontecimento26 histórico, busquemos 

compreender o que é história.    

Existem diferentes tipos de história. A mais frequentemente usada no ensino escolar, a 

história geral ou enciclopédia, acumula narrativas de grandes homens e acontecimentos, é 

cronológica e tem como função legitimar o poder. A história-memória revaloriza o passado, 

supervaloriza os testemunhos e seu objetivo é a glorificação do grupo estudado. A história 

experimental, iniciada pela Escola dos Annales (sobre a qual explicaremos adiante), busca 

resolver uma grande variedade de problemas sociais e é lógica. A história ficção, transmitida 

em romances e filmes, tem informações inventadas e segue o princípio estético. Já a história 

imediata ou contemporânea é baseada no presente das informações jornalísticas (FERRO, 

1999). Esses são apenas alguns exemplos de como a história pode ser constituída sob diversas 

perspectivas. A história, portanto, não é apenas o estudo dos eventos ocorridos no passado (o 

presente é também abordado pela história); não é uma simples coleção de fatos (e sim a 

atribuição de sentidos a problemas e fatos compostos nas narrativas) e a historiografia27 não é 

imutável (pois já foi concebida de distintas maneiras ao longo do tempo).  

Mas, então, o que é história? Com esta pergunta Paul Veyne introduz sua obra Como 

se escreve a história: 

 

A história é uma narrativa de eventos: todo o resto resulta disso. Já que é, de 
fato, uma narrativa, ela não faz reviver esses eventos, assim como tampouco 
faz o romance; o vivido, tal como ressai das mãos do historiador, não é o dos 
atores; é uma narração, o que permite evitar alguns falsos problemas. Como 
o romance, a história seleciona, simplifica, organiza, faz com que um século 
caiba numa página, e essa síntese da narrativa é tão espontânea quanto a da 
nossa memória. [...] em nenhum caso, o que os historiadores chamam um 
evento é apreendido de uma maneira direta e completa, mas, sempre, 
incompleta e lateralmente, por documentos ou testemunhos, ou seja, por 
tekmeria, por indícios. [...] A história é, em essência, conhecimento por meio 
de documentos. Desse modo, a narração histórica situa-se para além de todos 
os documentos, já que nenhum deles pode ser o próprio evento (VEYNE, 
2008, p. 18). 

                                                 
26 A discussão sobre os conceitos e as diferenças entre acontecimento e fato será realizada posteriormente, ainda 

neste capítulo. Nos parágrafos que seguem, onde revisaremos as principais idéias de alguns teóricos sobre 
história e memória, manteremos a atribuição dada pelos próprios autores. Se falarem em fato histórico, 
repetiremos aqui tal qualificação. Se acontecimento, assim também o chamaremos.  

27 O termo historiografia, conforme Ricoeur (2007, p. 148), designa “a própria operação em que consiste o 
conhecimento histórico apreendido em ação”. A operação histórica é dividida em três fases: a documental, 
“aquela que vai da declaração das testemunhas oculares à constituição dos arquivos e que escolhe como seu 
programa epistemológico o estabelecimento da prova documental”; a explicativa / compreensiva, “aquela 
concernente aos múltiplos usos do conector ‘porque’ em resposta à pergunta ‘por que?’”; e a representativa, “a 
colocação em forma literária ou escrita do discurso levado ao conhecimento dos leitores de história” 
(RICOEUR, 2007, p. 146-147).  
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A história é um romance real, segundo Paul Veyne. História não é fato, mas narração, 

e o resultado de uma narrativa não pode ser outro que seleção, síntese, ênfase em 

determinados aspectos e apagamento de outros. Como o próprio autor revela, o evento 

histórico é conhecido por meio de índices, fontes e documentos, mas nenhum deles pode ser o 

próprio evento. Em toda sua complexidade e incompletude, o acontecimento histórico é fruto 

da produção de efeitos de sentido.  

Conforme Paul Veyne, “um evento destaca-se sobre um fundo de uniformidade; é uma 

diferença, algo que não poderíamos conhecer a priori: a história é filha da memória” 

(VEYNE, 2008, p. 19). Dizer que a história tem por objeto o que jamais foi visto duas vezes 

não é sua melhor definição, mas ainda que ela funcionasse por classificações e tipologias dos 

fatos, os historiadores continuariam contando com o que há neles de individual, afirma.  

Veyne explica ainda que o historiador recorta a história, pois esta não tem articulação 

natural, e escreve sobre um evento mesmo que suas fontes deixem grandes lacunas – estas, 

imperceptíveis para o leitor: “Um século é um branco nas nossas fontes, e o leitor mal sente a 

lacuna. O historiador pode dedicar dez páginas a um só dia e comprimir dez anos em duas 

linhas: o leitor confiará nele, como um bom romancista, e julgará que esses dez anos são 

vazios de eventos” (VEYNE, 2008, p. 27). 

A importância devida a cada fato narrado dependerá dos critérios escolhidos pelo 

historiador. Não há uma grandeza absoluta para medir o valor dos eventos. Por isso, não será 

a natureza destes que os distinguirá como históricos. Mesmo porque, “a história é subjetiva, 

pois não se pode negar que a escolha de um assunto para um livro de história seja livre”. 

Veyne não admite, contudo, relatividade ou inacessibilidade à verdade histórica, ainda que 

reconheça que “o fato nada é sem sua trama” e que seria impossível tudo mostrar na narrativa 

histórica – “não porque isso ocuparia muitas páginas, mas porque não existem nem fato 

histórico elementar nem partículas factuais” (VEYNE, 2008, p. 37, 43).  

Na história, não se objetiva estudar a totalidade dos fenômenos observáveis, mas 

certos aspectos escolhidos a partir da questão levantada pelo historiador. Pode-se fazer 

história de um acontecimento preciso a partir de seus aspectos políticos, econômicos, 

militares ou de questões de gênero e de costumes; afinal, como explica, 

 

os acontecimentos não são coisas, objetos consistentes, substâncias; eles são 
um corte que realizamos livremente na realidade, um aglomerado de 
procedimentos em que agem e produzem substâncias em interação, homens e 
coisas. Os acontecimentos não apresentam uma unidade natural [...]. O 



39 
 

historiador separa, nas testemunhas e documentos, o acontecimento tal como 
ele o escolheu (VEYNE, 2008, p. 46, 47). 

 

 Julgamos que certos acontecimentos são históricos quando a eles atribuímos valores 

que o distinguem de outros. O interesse por um acontecimento está no que o historiador pode 

ver nele de específico e ainda capaz de gerar uma generalidade / sentido coletivo. Logo, “tudo 

é história, exceto o que ainda não se compreendeu o porquê” (VEYNE, 2008, p. 58).  

Por fim, destaquemos uma última questão de Veyne (para nós, fundamental), que 

surge em sequência na sua linha argumentativa: por que o homem se interessa pelo seu 

passado? Buscando responder, o autor afirma: 

 

Primeiramente, o fato de pertencermos a um grupo nacional, social, 
familiar... pode fazer com que o passado desse grupo tenha um atrativo 
particular para nós; a segunda razão é a curiosidade, seja anedótica ou 
acompanhada de uma exigência da inteligibilidade [...]. Esta explicação 
basta: a história é uma atividade cultural, e a cultura gratuita é uma dimensão 
antropológica (VEYNE, 2008, p. 69, 70). 

 

 Logo, o passado seria resgatado por reforço de questões identitárias e por uma 

dimensão cultural-antropológica. Disso concluímos que a história atrai por permitir um tipo 

de catarse: “O teatro da história faz o espectador sentir paixões que, sendo vividas 

intelectualmente, sofrem uma espécie de purificação” (VEYNE, 2008, p. 74). Na tentativa de 

reter o que não mais possui, o ser humano olha o passado, sem perceber que ele agora não 

passa de projeção. 

Em História e narração em Walter Benjamin, Jeanne M. Gagnebin confirma, apoiada 

no pensamento benjaminiano, que a rememoração do passado se dá não por sua restauração, 

mas por sua transformação e sua ligação com o presente: “o passado nunca pode voltar, ele é 

passado, opaco, aniquilado, porque resiste à vontade que quer revivê-lo e só se revelará, na 

sua essência extratemporal, através do retorno do esquecido, involuntariamente” 

(GAGNEBIN, 2009, p. 86). Por isso, a história, ao lembrar o passado, não apenas é escrita no 

presente, mas é feita para o presente. 

A narrativa cumulativa e arquivista do passado se compõe basicamente de um 

comemorar as façanhas dos vencedores e fazer apologias dos momentos revolucionários. 

Walter Benjamin, explica Gagnebin (2009, p. 105), subverte essa ideia ao exigir uma 

transformação do fazer historiográfico, não com base na nostalgia do passado ou de uma 

simples rememoração de acontecimentos, mas na emergência de um novo: “Se a lembrança se 

contenta em conservar piamente o passado numa fidelidade inquieta e crispada, ela se torna, 
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sub-repticiamente, infiel a ele porque negligencia o essencial: o que havia nele de renovação e 

que só pode repetir-se sendo outro, criação e diferença”. Para que serviria aos judeus, por 

exemplo, a lembrança fiel do passado, se ela não propusesse qualquer alteração no presente?  

A autora defende a “concepção benjaminiana de uma escrita da história ao mesmo 

tempo destruidora e salvadora”, pois para ele o lembrar é criador e modificador: “uma 

salvação que não consista simplesmente na conservação do passado, mas que seja também a 

transformação ativa do presente” (GAGNEBIN, 2009, p. 105). Assim, opõe-se à trivial 

concepção de uma história determinista e causal, em prol da interrupção da narração para por 

em relação acontecimentos cronologicamente distantes. 

De acordo com outro importante autor alemão do século XX, Reinhart Koselleck 

(2006), a história por muito tempo foi vista como uma coleção de exemplos do passado que 

instruiriam o presente e seriam de proveito para pensar o futuro – história magistra vitae28 

(mestra da vida): 

 

Assim, a história seria um cadinho contendo múltiplas experiências alheias, 
das quais nos apropriamos com um objetivo pedagógico; ou, nas palavras de 
um dos antigos, a história deixa-nos livres para repetir sucessos do passado, 
em vez de incorrer, no presente, nos erros antigos. Assim, ao longo de cerca 
de 2 mil anos, a história teve o papel de uma escola, na qual se podia 
aprender a ser sábio e prudente sem incorrer em grandes erros 
(KOSELLECK, 2006, p. 42). 

 

O Cristianismo reza que nada é novo no mundo e o fim dos tempos está próximo. 

Com base nessa religião, os fatos eram interpretados como repetição e o futuro era previsto. 

Pensar a história como magistra vitae era não enxergar a humanidade nem a própria história 

como sujeitos da história. Aliás, nem existia propriamente a História, como a entendemos 

hoje. O que havia eram histórias, no plural, exemplares para o ensino moral e religioso, para o 

Direito e a Filosofia. 

A Revolução Francesa foi determinante para a transformação da ideia de caráter 

modelar dos acontecimentos passados. Estes começaram a ser reconhecidos por seu poder de 

ruptura e o passado não era mais o grande conselheiro: “A singularidade dos eventos – 

principal premissa teórica tanto do historicismo como das teorias do progresso – não conhece 

a repetição e, por isso, não permite nenhuma indicação imediata quanto ao proveito das ações 

passadas” (KOSELLECK, 2006, p. 144). 

Com a leitura de que a “modernidade” se apresentava como um novo tempo, marcado 
                                                 
28 A concepção Historia magistra vitae foi formada entre os séculos IV e V a.C. e perdurou até a segunda 

metade do século XVIII (KOSELLECK, 2006; HARTOG, 2003).  
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por sua singularidade e pela ideia de progresso, não apenas o caráter repetitivo do passado 

deixou de ser exemplar para a história, mas o futuro passou a ser visto como expectativa – um 

porvir ainda a se constituir e não uma simples condição dedutível a partir de eventos isolados. 

Numa história agora processual, o acontecimento precisava ser mais compreendido do que 

explicado a partir de relações causais.  

Nesse contexto, também a defesa da verdade como profissão de fé do historiador, que 

por muito tempo vigorou intacta, foi colocada em questão: “se o historiador tem que 

interrogar suas testemunhas, levando em conta o depoimento das melhores e colocando de 

lado as outras, como pode ser que seu próprio ponto de vista não exerça influência sobre a 

representação que faz dos fatos?”. Por interrogações como esta, a história se tornou também 

um conceito reflexivo. O homem não apenas se sente atingido por ela, mas conscientiza-se de 

que a história é produzida por ele. Afinal, “os acontecimentos históricos não são possíveis 

sem atos de linguagem, e as experiências que adquirimos a partir deles não podem ser 

transmitidas sem uma linguagem” (KOSELLECK, 2006, p. 167, 267).  

No artigo intitulado “L’événement et temps de l’histoire: sémantique et herméneutique 

chez R. Koselleck”, Louis Quéré (1991) afirma que frequentemente os pesquisadores das 

Ciências Humanas trabalham com um conceito inocente ou não crítico de acontecimento e 

que, portanto, deveriam dar mais atenção ao trabalho de R. Koselleck. Ainda que o 

acontecimento não tenha sido o objeto principal do autor alemão, ele apresenta importantes 

contribuições a uma semântica do acontecimento, explica Quéré.  

Aludindo às pesquisas de Koselleck, Quéré (1991, p. 268) explica que o sentido do 

acontecimento é formado na estrutura linguageira (descritiva, narrativa ou explicativa), mas 

também por mediações de ordem antropológica e simbólica. Afinal, quando usamos um 

vocabulário qualquer, não está implicado nesse uso apenas um repertório de termos que 

designam significados, mas redes conceituais para estruturar o campo prático, séries de 

distinções etc.; enfim, todo o contexto histórico/social é considerado. 

Quéré mostra, ainda, como a exposição de Koselleck sobre a substituição da antiga 

concepção da “história magistra vitae” por “história como singular coletivo” (ou como 

processo e progressão orientados para um futuro aberto e desconhecido) elucida a constituição 

do moderno conceito de acontecimento, que não mais é definido por sua repetição, mas sim 

por sua individualização – assim como o futuro agora não é visto como simples réplica do que 

já se passou ou como a realização de um destino previamente fixado. 

 

Passado e futuro jamais chegam a coincidir, assim como uma expectativa 
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jamais pode ser deduzida totalmente da experiência. Uma experiência, uma 
vez feita, está completa na medida em que suas causas são passadas, ao 
passo que a experiência futura, antecipada como expectativa, se decompõe 
em uma infinidade de momentos temporais (KOSELLECK, 2006, p. 310). 

 

 O passado não pode determinar o futuro. O horizonte de expectativa não ignora a 

experiência passada, mas também não é deduzido apenas por esta. Logo, ele é a linha que 

indica um novo espaço de experiência, que ainda não pode ser contemplado. Enfim, “se a 

história inteira é única, também o futuro deve ser único, portanto, diferente do passado”, diz 

Koselleck (2006, p. 319). O tempo é, então, fator de individualização do acontecimento, pois 

“l´horizon d’attente est de moins en moins determiné par le champ de l’expérience”29 

(QUÉRÉ, 1991, p. 278, grifos do autor). 

O acontecimento foi objeto da história quando esta era vista como magistra vitae e 

também quando sua leitura passou a ser moderna e progressista. Antes visto como repetição, 

depois como singularidade, o acontecimento esteve por muito tempo na pauta de discussão 

dos historiadores. Porém, em meados do século XX, a unicidade e a não repetibilidade do 

acontecimento passaram a ser atacadas: “A singularidade, a do acontecimento e a dos 

indivíduos, a cronologia escandida pela narração, o político enquanto lugar privilegiado de 

inteligibilidade são todos recusados” pela Escola dos Annales ou Annales d’Histoire 

économique et sociale – importante movimento nos estudos historiográficos (RICOEUR, 

2007, p. 201).   

Em 1929, quando a Escola dos Annales ganhou força, o interesse dos historiadores 

franceses se deslocou do político para o econômico. A história passou a usar métodos 

interdisciplinares, a se ancorar no social e a se opor a uma passividade do historiador frente 

aos fatos, em prol da sua intervenção ativa diante do arquivo e das ideias. Antes, valorizava-se 

a história de batalhas e outros acontecimentos; agora, defende-se o fenômeno humano total, 

com ênfase em suas condições sociais e econômicas. “Foi nesse contexto crítico que nasceu o 

conceito de longa duração oposto ao de acontecimento, entendido no sentido de duração 

breve” (RICOEUR, 2007, p. 252).  

A corrente nouvelle histoire (“nova história”, cujo início data de 1970) corresponde à 

terceira geração da Escola dos Annales e intensifica o diálogo da história com outras ciências, 

como a Sociologia, a Economia e a Antropologia. Mais preocupada com as estruturas sociais 

e menos com os acontecimentos, a nova história analisa fenômenos de longa duração e, 

                                                 
29 “O horizonte de expectativa é cada vez menos determinado pelo campo da experiência”. 
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sobretudo, as formas de representação coletivas; nega a existência de um tempo progressivo 

(linear, irreversível e cumulativo) e enfatiza a constância da vida humana.   

Jacques Le Goff (2003, p. 20), então codiretor da Escola dos Annales, afirmou: “A 

historicidade permite a inclusão, no campo da ciência histórica, de novos objetos da história: 

o non-événementiel; trata-se de acontecimentos ainda não reconhecidos como tais – história 

rural, das mentalidades, da loucura, ou da procura de segurança”. Para Le Goff (2003, p. 34), 

a mais flagrante contradição da história é “o fato do seu objeto ser singular, um 

acontecimento, uma série de acontecimentos, de personagens que só existem uma vez, 

enquanto o seu objetivo, como o de todas as ciências, é atingir o universal, o geral, o regular”. 

Ora, se a história se ocupa do particular, do único, e este não é objeto das ciências, logo a 

história não seria uma ciência. Explica, contudo, que há, sim, uma regularidade no processo 

histórico e que, portanto, o caráter objetivo da operação histórica está na lógica, no sistema 

descoberto no interior de cada série estudada pelo historiador. Assim, 

 

o caráter científico da história reside na valorização tanto das diferenças 
como das semelhanças, enquanto as ciências da natureza procuram eliminar 
as diferenças. 
O acaso tem naturalmente um lugar no processo da história e não perturba as 
regularidades, pois que o acaso é um elemento constitutivo do processo 
histórico e de sua inteligibilidade (LE GOFF, 2003, p. 45).  

 

Reforçando a ideia de cientificidade da história, Pierre Nora, outro destacado autor da 

nova história, no artigo intitulado “Le retour de l’événement”, argumenta em favor da 

regularidade do acontecimento para o estudo histórico: 

 

Si indépendent qu’il puísse paraître, le déploiement d’un événement n’a rien 
d’arbitraire. Si ce n’est son apparition, du moins son surgissement, son 
volume, son rythme, ses enchaînements, sa place relative, ses séquelles et ses 
rebondissements obéissent à des régularités qui donnent aux phénomènes les 
plus lointains en apparence une parenté certain et une morne identité30 
(NORA, 1974, p. 224).   

 

Nora volta a reconhecer o acontecimento e sua singularidade como objetos da história, 

mas não sem adequá-los ao formato científico, que exige certo grau de repetibilidade e 

identidade entre os objetos estudados – mesmo porque, o acontecimento não vale por si 

                                                 
30 “Por mais independente que ele possa parecer, o desdobramento de um acontecimento não tem nada de 

arbitrário. Se não sua aparição, pelo menos seu surgimento, seu volume, seu ritmo, seus encadeamentos, seu 
lugar relativo, suas sequelas e seus ressaltos obedecem a regularidades que dão aos fenômenos mais remotos 
em aparência um parentesco certo e uma monótona identidade”.   
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mesmo e sim pelo que é capaz de revelar: “L’événementel témoigne moins pour ce qu’il 

traduit que pour ce qu’il révèle, moins pour ce qu’il est que pour ce qu’il déclenche. Sa 

signification absorbe dans son ralentissement; il n’est qu’un echo, un miroir de la société, un 

trou”31 no tempo histórico explicitado pelos sujeitos que dão vozes a ele (NORA, 1974, p. 

222). Logo, o sentido do acontecimento que passou está constantemente ligado a novos 

contextos ou fatos e o passado não está completo: “Toute l’histoire de la Révolution française 

au XIXe siècle ne fait que proclamer l’inachèvement de l’événement révolutionnaire. [...] 

Pascal peut-être avait raison: ‘Toute histoire qui n’est pas contemporaine est suspecte’”32 

(NORA, 1972, p. 171-172). Enfim, o sentido do acontecimento é constituído no cruzamento 

do novo com o já conhecido. 

Tanto em “Le retour de l’événement” (1974), quanto em “L’événemente monstre” 

(1972), Nora demonstra que a atualização do acontecimento na contemporaneidade se dá, 

sobretudo, nos media. Entretanto, ao ser mediatizado, ele se torna muito mais do que uma 

ocorrência singular. Extraordinário, espetacular, fragmentado, tipificado, previsível e 

dialógico, ele comunica ideias, dá lições de moral, transmite ideologias, simboliza: “Lieu des 

projections sociales et des conflits latents [...] L’événement a pour vertu de nouer en gerbe des 

significations éparses”33 (NORA, 1972, p. 170). 

Para Nora, nenhuma outra época viveu, como a nossa, o presente como já histórico. 

Ele relembra o esforço dos historiadores positivistas em criar uma ciência do passado fundada 

sob o acontecimento, até quando os meios de comunicação interromperam tal monopólio. “Il 

leur appartient désormais. Dans nos sociétés contemporaines, c’est par eux seuls que 

l’événement nous frappe”34 (NORA, 1974, p. 212).  

Agora, se tornar público passa a ser parte da composição básica do acontecimento.  

“Le fait qu’ils aient eu lieu ne les rend qu’historiques. Pour qu’il y ait événement, il faut qu’il 

soit connu”35  (NORA, 1972, p. 162), quer pela imprensa, pelo rádio ou por audiovisuais. Por 

isso, esta relação nos é naturalizada: as afinidades entre o acontecimento e os media são tão 

intensas que eles nos parecem inseparáveis, esclarece o autor. As massas, na modernidade, 

                                                 
31 “O acontecimento testemunha menos o que traduz, que o que revela; menos o que é, que o que desencadeia. 

Sua significação se absorve em sua repercussão; ele é apenas um eco, um espelho da sociedade, uma abertura”. 
32 “Toda a história da Revolução francesa do século XIX faz apenas proclamar o inacabado do acontecimento 

revolucionário. [...] Pascal talvez tenha razão: ‘Toda história que não é contemporânea, é suspeita’”. 
33 “Lugar das projeções sociais e dos conflitos latentes [...] o acontecimento tem por virtude amarrar um feixe de 

significações esparsas”. 
34 “Ele lhes pertence agora. Nas nossas sociedades contemporâneas, é somente por eles que o acontecimento nos 

atinge”. 
35“O fato de acontecerem, os torna apenas históricos. Para que haja acontecimento, é necessário que ele seja 

conhecido”. 
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viveriam a história pela projeção e a espetacularização do acontecimento. Assim, para ele, os 

media tornariam o acontecimento algo monstruoso. A “fome de acontecimento” seria 

alimentada pela produção do sensacional e permanentemente novo – o que não quer dizer que 

ele seja criado artificialmente, mas que é mostrado como uma explosão de atualidade, quando 

não passa de frequente repetição, segundo Nora.  

Para enriquecer sua argumentação sobre a deformação mediática dos acontecimentos, 

compara-os aos fait divers. O acontecimento tem seu lugar inscrito nas rubricas dos jornais: 

político ou social, literário ou científico, local ou nacional; mas o fait divers ocupa um lugar 

simetricamente inverso, por ser disperso, sem categoria precisa e por se consagrar ao 

inclassificável e desimportante. Contudo,  

 

sur tout événement au sens moderne du mot, l’imaginaire de masse veut 
pouvoir greffer quelque chose du fait divers, son drame, sa magie, son 
mystère, son étrangeté, sa poésie, son tragic-comique, son pouvoir de 
compensation et identification, le sentiment de la fatalité qui l’habite, son 
luxe et sa gratuité36 (NORA, 1974, p. 217). 

 

Os acontecimentos contemporâneos são teatralizados, importando agora não o que têm 

de histórico, mas a possibilidade de serem projetados na vida das massas, semelhante aos fait 

divers. Aliás, os acontecimentos modernos, que se caracterizam pelo desenrolar sobre uma 

cena pública, segundo Pierre Nora, são feitos da participação afetiva das massas (sem 

historiadores), “participation exigente et aliénée, vorace et frustrée, multiple et distante, 

impuissante et pourtant souveraine, autonome et téléguidée”37  (NORA, 1974, p. 218). Por 

conseguinte, os meios de comunicação não são apenas veículos transmissores dos 

acontecimentos, mas a condição de sua existência. 

A pretensa redescoberta do lugar do acontecimento na análise proposta por Nora 

aponta que a História e as Ciências Sociais não chegaram a romper completamente com este. 

Michel Bertrand (2010) afirma que a produção histórica jamais abandonou verdadeiramente a 

problemática do acontecimento – o que, portanto, relativizaria o seu dito “retorno” na 

contemporaneidade. Segundo ele, a enunciação histórica e o condicionamento da ruptura 

estão sempre, de alguma forma, ligados ao acontecimento. 

Bertrand acentua que, no estudo de Nora, o acontecimento é analisado como uma 

                                                 
36 “Sobre todo acontecimento, no sentido moderno da palavra, o imaginário de massa quer poder enxertar 

alguma coisa do fait divers, seu drama, sua magia, seu mistério, sua estranheza, sua poesia, seu tragicômico, 
seu poder de compensação e identificação, o sentimento da fatalidade que o habita, seu luxo e sua gratuidade”. 

37 “Participação exigente e alienada, voraz e frustrada, múltipla e distante, impotente e, entretanto, soberana, 
autônoma e teleguiada”. 
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figura histórica da comunicação social e, por emergir dos media, é um produto da 

modernidade. Contudo, essas novas orientações da prática histórica apenas apresentam novos 

usos do acontecimento. Para ele, a ruptura da história com o acontecimento (como propôs a 

Escola dos Annales) nunca foi absoluto, como se crê, e seu dito retorno não significa um total 

abandono anterior; logo, o acontecimento sempre fez parte da história. A grande diferença 

entre o momento atual e o anterior é que agora o acontecimento não apenas é assumido, como 

reivindicado (BERTRAND, 2010; FOUCAULT, 2006) – o que traz à história alguns riscos, 

como o de ter sua narrativa reduzida a raios de anedotas singulares, fragmentadas e 

individuais. Além disso, pode escapar ao historiador o término do acontecimento cujos efeitos 

estruturantes sejam de longo prazo ou, inversamente, o acontecimento escolhido pode se 

mostrar depois pouco relevante e de pouco impacto para a história. Assim, Bertrand (2010) 

conclui que as relações do acontecimento com a história continuam a ser contraditórias e 

desafiadoras para os historiadores contemporâneos. 

 O autor explica ainda que a categoria de acontecimento histórico tem um sentido mais 

largo que a de acontecimento. O historiador geralmente visa discernir a lógica da aparente 

sucessão dos acontecimentos, por trás de sua descontinuidade, anulando o que o 

acontecimento tem de único, inesperado e singular, para construir, a partir dele, a expressão 

superficial de regularidades e repetições. O acontecimento seria o corte na continuidade do 

tempo e o acontecimento histórico, o que se destaca na uniformidade social. 

É importante lembrar, como também mostra Bertrand (2010, p. 40), que a definição de 

acontecimento não está na materialidade dos fatos observados, mas depende das escalas de 

observação escolhidas. O que é reconhecido como histórico seria o considerado 

suficientemente importante e novo para merecer destaque no tempo, através de 

memorizações, comemorações ou celebrações; e mais: ele é também o que vem antes e depois 

e que constitui com ele um encadeamento de fatos. Esse corte temporal pode ser muito 

elástico e variável. Porém, é necessário entender que “l’histoire ne reconstitue alors qu’un 

possible d’enchaînements d’événements parmi d’autres restés au stade du virtuel ou du 

possible”38 (BERTRAND, 2010, p. 42).  

Conforme Sylvie Mesure e Patrick Savidan (2006, p. 246),  

 

dans les sociétés occidentales, caractérisés par la notion de changement, 
l’événement est ce qui organise le découpage chronologique. Il est un facteur 
de culturalisation du temps puisque ‘tout événement historique resulte, dans 

                                                 
38 “A história apenas reconstitui, então, um possível encadeamento de acontecimentos, entre outros que 

permanecem em estado virtual ou possível”. 
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une large mesure, du découpage de l’historien’. Pour C. Lévi-Strauss, les 
sociétés ‘sauvages’ sont à l’opposé celles du ‘refus de l’histoire’; le 
changement n’y est pas absent, mais le temps n’y est pas porteur de rupture, 
l’événement y est sans cesse absorbé, réduit dans le système des 
réprésentations et integré par la structure. En s’efforçant ‘de stériliser tout ce 
qui pourrait être l’ébauche d’un devenir historique’, ces sociétés tenteraient 
ainsi, en quelque sorte, de ‘supprimer’ l’événement39. 

 

Os sentidos são atribuídos aos acontecimentos, por conseguinte, não apenas pela 

estrutura formal da linguagem, pelas interações sociais ou pelas apropriações dos atores, mas 

também pelas formas como experimentamos e recortamos o tempo e a história. O 

acontecimento adquire uma individualidade dinâmica, que se efetua no presente – no qual se 

entrecruzam o campo de experiência e o horizonte de expectativas. É, portanto, a 

categorização do presente como tempo de referência, fortemente influenciada pelos media na 

experiência das sociedades ocidentais, que dá ao acontecimento um lugar central do vivido no 

tempo social, ainda que muito mais fragmentado e sem ênfase na continuidade dos fatos.  

A fim de melhor apreendermos a relação dos meios de comunicação com a 

compreensão atual do acontecimento, apresentaremos, no tópico a seguir, algumas 

investigações sobre a constituição do acontecimento no campo jornalístico e observaremos 

como os aspectos do tema demonstrados até aqui nos planos sociológicos e historiográficos 

podem ser pensados ou aplicados nos estudos dos media. 

 

2.3 O ACONTECIMENTO NO DISCURSO JORNALÍSTICO 

 

Miquel Rodrigo Alsina (2009) diferencia três períodos nos quais o acontecimento foi 

destacado na história dos media: antes da imprensa de massa, durante a imprensa de massa e 

com a comunicação de massa. No primeiro momento, os acontecimentos se constituíam um 

privilégio das classes dominantes alfabetizadas, ao passo que a massa tomava conhecimento 

apenas de boatos e pequenos eventos locais e unicamente por via oral. Neste período, o poder 

já percebia e explorava a importância da informação; daí porque a realeza divulgava 

acontecimentos condizentes com seus interesses e produtores de imagens públicas a ela 

convenientes. Além disso, já existia na imprensa a noção de “acontecimento do dia”, o “mito 

                                                 
39 “Nas sociedades ocidentais, caracterizadas pela noção de mudança, o acontecimento é o que organiza o corte 

cronológico. É um fator de culturalização do tempo, uma vez que ‘todo acontecimento histórico resulta, em 
larga medida, do corte do historiador’. Para C. Lévi-Strauss, as sociedades ‘selvagens’ são o oposto das que 
‘recusam a história’; nelas, a mudança não é ausente, mas o tempo não é portador de ruptura, o acontecimento 
incessantemente é absorvido, reduzido no sistema das representações e integrado pela estrutura. Esforçando-se 
‘para esterilizar tudo o que poderia ser o esboço de uma evolução histórica’, estas sociedades tentariam assim, 
em certa medida, ‘suprimir’' o acontecimento”. 
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pan-óptico” (tudo o que acontece de importante aparece nos meios de comunicação) e a ideia 

de que sempre há algum acontecimento relevante (nem que o próprio jornal o produza). 

O autor afirma que “em meados do século XIX, já podemos falar em meios de 

comunicação de massa” (ALSINA, 2009, p. 123). A grande imprensa neste período era a 

principal fonte de transmissão dos acontecimentos; tinha uma postura mais ativa, não apenas 

comentando o acontecimento, mas buscando descobri-lo; era explicitamente ideológica e 

partidária. 

 

Na imprensa política, o comentário é muito importante, porém, com a 
chegada da grande imprensa de massas, o acontecimento é o elemento 
central da mercadoria da informação. Existe grande demanda pelos 
acontecimentos, isso faz com que o exagero seja frequente e também a 
própria falsificação do acontecimento. O importante é vender mais jornais. 
Estamos na época do nascimento do jornalismo sensacionalista (ALSINA, 
2009, p. 123-124). 

 

Se o acontecimento já era importante na imprensa de massa, ele se intensificou com a 

chegada de outros meios de comunicação massiva. Com a maior rapidez proporcionada pelas 

novas tecnologias da informação e a abrangência mundial do jornalismo (que agora pode se 

referir a qualquer parte do mundo sem grandes dificuldades), o “processo morfológico” do 

acontecimento é acelerado. Algumas características passaram a ser mais marcantes neste 

período, como a submissão do acontecimento às normas mediáticas e a aproximada 

participação do leitor/ouvinte/espectador. 

 

Os meios de comunicação não só nos mostram acontecimentos nos quais não 
poderíamos participar, mas também, nos quais participamos, nos aproximam 
dos fatos de uma maneira diferente, mais completa, porque nos oferecem 
diversos pontos de vista (das diferentes câmeras de televisão), e uma 
aproximação (graças ao zoom), que o  olho humano não permite. 
A mídia também opera em outro sentido sobre os acontecimentos. Os 
acontecimentos, que por si mesmos se desvanecem, tornam-se, através de 
sua representação pela mídia, manifestações que perduram, documentos. A 
mídia torna os acontecimentos um material de possível consumo repetitivo. 
Para finalizar, fica a sensação no público da televisão de que está 
participando do acontecimento. Gera-se uma participação afetiva. No 
entanto, e de fato, é uma participação alienada, alheia ao acontecimento em 
si (ALSINA, 2009, p. 130). 

 

Os media, apelando para os dramas individuais e usando outros recursos, dão ao 

homem a capacidade de experimentar acontecimentos que transcendem seu tempo-espaço; 

mas esta experiência, como diz o autor, é apenas afetiva. Outra característica da comunicação 
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do acontecimento é a redundância: “O acontecimento jornalístico é um eco. Um eco com 

diferentes vozes” (ALSINA, 2009, p. 145). Em outras palavras, os veículos se repetem, se 

espelham e apresentam os acontecimentos de forma relativamente homogênea. 

Enfim, Alsina observa que, para ser considerado como tal, o acontecimento 

jornalístico precisa, primeiramente, ser perceptível e comunicável, mas não necessariamente 

imprevisível. Um evento mediático pode romper com a normalidade mesmo sendo previsível, 

bastando para isso ter outra característica que o justifique como acontecimento, a exemplo da 

espetaculosidade das olimpíadas. Além disso, deve implicar o leitor, pois, “caso ele não se 

sinta implicado na mensagem, o efeito será nulo”, e ser extraordinário, “mas aqui nos 

questionamos se o extraordinário faz o acontecimento ou se o acontecimento é que faz o 

extraordinário” (ALSINA, 2009, p. 147, 143).  

Na notícia, o acontecimento é apresentado como extraordinário e tanto pode ser criado 

quanto destruído pelos media, afinal, “a informação não é o transporte de um fato, é um ciclo 

ininterrupto de transformações” (MOUILLAUD, 2002c, p. 51). Informar é tornar manifesto 

algo que era desconhecido, dando aparência a um real até então sem forma, mas que é 

possível e legítimo mostrar; é transformar “dados que estão no estado difuso, em unidades 

homogêneas” (MOUILLAUD, 2002b, p. 42); é selecionar fatos e ligá-los, para formar um fio 

coeso.  

Apesar da sua aparente completude, o acontecimento é duplamente fragmentado, 

segundo Mouillaud: ele é extraído de uma experiência que continua externa ao texto e, no 

jornal, aparece apenas como mais uma informação (entre outras). O fragmento é produto de 

um corte (por selecionar) e de uma focalização (por intensificar certas relações e enfraquecer 

outras). Logo, o acontecimento restituído pela imprensa é dado apenas em partes. O que 

significa dizer que “o modo como abordamos uma notícia é sempre metonímico, pois não 

poderíamos compreender um acontecimento em sua totalidade. É preciso vê-lo sob um certo 

ângulo, acentuando algumas de suas partes que influenciam a visão do conjunto” (MEUNIER; 

PERAYA, 2008, p. 165). A imprensa, portanto, apenas veicula alguns dos episódios 

particulares do acontecimento e recortes de opiniões de sujeitos envolvidos com o ele. 

A partir de tal fragmentação, o acontecimento é tipificado ou categorizado (como 

econômico, político, social, literário, científico, local, internacional etc.) e seu espaço é 

inscrito nas rubricas dos jornais. Dessa maneira, “o processo pelo qual uma forma torna 

legível a informação desvaloriza a mesma, fazendo do desconhecido uma figura do 

conhecido: uma fixação que se pode seguir no texto jornalístico, do corpo do artigo àquele do 

título” (MOUILLAUD, 2002b, p. 44).  
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O novo se banaliza, a originalidade é abandonada, o acontecimento perde sua 

característica de singularidade para se amoldar aos padrões de consumo e, com isso, a 

imprevisibilidade deixa de ser imprescindível. Aliás, não só o previsível passou a ser possível 

no processo de mediatização do acontecimento, como “a improbabilidade tornou-se instituída. 

Ela é esperada. Ela atua como motivo para atrair a atenção” (LUHMANN, 2005, p. 75). Dessa 

forma, no momento em que se torna pública, a informação perde seu valor de surpresa. O 

formato que enquadra o acontecimento, colocando-o num quadro de significados familiares 

ao público, já é tão conhecido por este, que banaliza o próprio conteúdo.  

Elton Antunes (2007) explica que, ao invés da singularidade como característica 

inerente ao acontecimento, “o discurso da informação jornalística parece apontar para o 

sentido oposto, procura exorcizar a indeterminação, congelar a significação” (ANTUNES, 

2007, p. 129), estabelecendo padrões baseados no sentido de causa-efeito ou de início-fim. Ao 

ser apropriado jornalisticamente, o acontecimento “se esparrama sobre diferentes 

temporalidades e tem seu início e fim como pontos de flutuação de operações sujeitas ao 

contexto sócio-cultural, à própria dinâmica editorial e às modalidades narrativas que irão 

representá-lo” (ANTUNES, 2007, p. 287). O jornal emoldura o acontecimento em um lugar 

comum, produzindo esquemas para dar coerência espacial e temporal a ele.  

Em resumo, o processo de produção jornalística, extremamente padronizado e 

rotineiro, estabiliza o acontecimento. A previsibilidade dos fatos nos noticiários está 

diretamente ligada ao percurso interpretativo40 da imprensa, à cultura e às convenções 

profissionais do jornalismo, que impõem restrições ao trabalho de seleção e de produção do 

conteúdo e determinam um conjunto de critérios de relevância para os eventos noticiáveis.  

A construção do acontecimento, apesar de depender de fatores do próprio trabalho do 

jornalista, não está, porém, apenas nas mãos de tais profissionais. O acontecimento é 

igualmente objeto de interesse dos “promotores” e trabalho interpretativo dos consumidores 

da informação. Segundo Mouillaud (2002c, p. 51), “o jornal é apenas um operador entre um 

conjunto de operadores sócio-simbólicos, sendo, aparentemente, apenas o último”, ou seja, os 

media não são os únicos a determinar, com suas modernas formas de agendamento e 

visibilidade social, os processos de produção e circulação de sentidos. Juntamente com eles, 

outras instituições se constituem como produtoras de informação ou conhecimento e, 

                                                 
40 “Por ‘percurso interpretativo’ deve-se entender todo o processo de conhecimento do fato realizado pelo 

jornalista, no qual ele parte de um problema inicial que será objeto de apuração, desenvolve hipóteses e 
investigações com vistas a ‘solucioná-lo’, até chegar a um entendimento final, a ser expresso na forma de 
notícia. [...] O percurso identifica algo potencialmente noticiável e organiza os elementos necessários a fim de 
sistematizar todas essas informações no produto final disponível para o consumo da audiência” (GUERRA, 
2008, p.189). 
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consequentemente, construtoras dos acontecimentos sociais.  

Os media se nutrem de discursos produzidos por outras esferas sociais, e, por outro 

lado, estas disputam o ainda nomeado espaço público41 para defender seus pontos de vista 

sobre um assunto de interesse, a partir de competências específicas. Assim, “as mídias 

transformam-se em lugares de passagem daquilo que a sociedade produz discursivamente”, ou 

seja, elas mediam “o processo de visibilidade da produção de sentido realizada pelas 

instituições” (FAUSTO NETO, 1999, p. 19), mas de forma ativa, por meio de modalidades 

que lhes são próprias, refazendo saberes, classificando-os e oferecendo-os ao público a partir 

das suas próprias práticas de inteligibilidade e efeitos de sentido.  

Tendo como corpus de análise um conjunto de matérias impressas sobre a AIDS, 

Fausto Neto explica: 

 
É verdade que os chamados discursos jornalísticos são espécies de ‘discurso-
objeto’, se considerarmos que necessitam sempre do relato alheio para 
construir a atualidade. Nesses termos, ‘fazem saber’ a AIDS através de 
competências discursivas - palavras, vozes e imagens - provenientes de 
outros campos. Mas, igualmente, ‘fazem saber’ sobre a AIDS através 
daquilo que lhes é específico, enquanto dispositivo de produção de sentido, 
quando por sua respectiva função indicial organizam, disponibilizam, 
‘cenificam’, tematizam, hierarquizam os índices pelos quais as conversações 
sobre a AIDS ganham o status de credibilidade e/ou verdade. As mídias são 
‘leitor de outros discursos’, mas, ao mesmo tempo, hiperprodutor dessa 
grande conversação, quando funcionam no processo de organização e oferta 
das condições através das quais devem ser lidos os discursos e tidos como 
verdades. Nessas circunstâncias é que reside a peculiaridade do 
protagonismo do discurso jornalístico, cuja característica dominante (…) se 
constitui, justamente, na sua capacidade de subordinar diferentes relatos 
realizados sobre o tema, na órbita de outros campos, ao mais importante 
regime de produção de discursos da contemporaneidade (FAUSTO NETO, 
1999, p. 23). 

 

Portanto, podemos considerar o discurso jornalístico como receptor de diferentes 

discursos – o científico, o histórico, o artístico, o político etc. De alguma forma, deixa-se 

“contaminar” por eles; mas não sem adequá-los à cultura jornalística, bem como às 

expectativas do leitor (a serem explicadas no Capítulo 3).  

Uma obra fundamental sobre o tema da construção do acontecimento pelo campo de 

                                                 
41 Numa perspectiva habermasiana, o espaço público seria o lugar de debate racional dos assuntos de interesse 

público (a funcionalidade do governo, os abusos cometidos na esfera política, a economia etc.), onde o público 
estaria livre para mudar de opinião e entrar no consenso pelo melhor argumento. Contudo, a idéia de espaço 
público tem se desvinculado da política, pois, com as novas tecnologias digitais, tem havido “por um lado a 
perda de centralidade da política no espaço público; por outro, o enfraquecimento do poder de transformação 
das expressões individuais e coletivas que caracterizava isso que denominamos de espaço público. [...] Em seu 
sentido não físico, espaço público se entende como um modelo formal ou uma esfera que funciona por meio de 
instituições e relações, com vistas à comunicação democrática entre os cidadãos” (SODRÉ, 2009, p. 123-124). 
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produção jornalística é o livro de Eliseo Verón, Construire l’événement. Ao introduzir o 

estudo da construção do discurso de informação sobre o acidente nuclear de Three Miles 

Island (EUA, 29 de março de 1979), o autor explica que, se os responsáveis pela central 

nuclear tivessem conseguido esconder o acidente do conhecimento público, seria como se ele 

nunca tivesse acontecido.  

 

Les événements sociaux ne sont pas des objets qui se trouveraient tous faits 
quelque part dans la réalité et dont les médias nous feraient connaître les 
propriétés et les avatars après coup avec plus ou moins de fidélité. Ils 
n’existent que dans la mesure où ces médias les façonnent42 (VERÓN, 1981, 
p. 7).   

 

O acontecimento é uma ocorrência, antes desconhecida, que foi construída a partir do 

material de despacho dos jornalistas ou das agências de notícia e publicizada. Foi assim que a 

informação sobre a pane na usina nuclear americana se espalhou, fazendo surgir o 

acontecimento. Os textos produzidos pelos media foram analisados e comparados com os 

despachos originais por Verón, que mostrou como tal discurso não era objetivo ou plenamente 

informativo, mas muitas vezes, também literário e autoconfirmativo – ainda que sem 

falseamentos.  

O modelo construtivista identificado nesta obra é, porém, alvo de críticas, 

principalmente, por deixar de lado o fato bruto/ referente (ARQUEMBOURG-MOREAU, 

2003; SODRÉ, 2009; QUÉRÉ, 1997). Mas, ao invés de enveredarmos por tal questão, 

preferimos reconhecer que, para trabalhar com a construção dos acontecimentos, além da 

análise da produção discursiva dos jornalistas, não se pode excluir a observação do contexto, 

do espaço público ou da relação com leitores e atores envolvidos.  

Por esta razão, concordamos com Sophie Moirand (2010, p. 5) quando diz: “si pour 

Éliseo Verón [...] ce sont les médias qui construisent l’événement, ce sont les discours qui, 

pour moi, ‘font’ l’événement”43. Afinal, só temos acesso ao referente por meio de discursos. 

Sabemos sobre o acontecido via discurso jornalístico; o jornalista tem por fonte o discurso 

político, o científico, a versão de indivíduos entrevistados etc., ou seja, “o jornalista tem como 

matéria-prima do seu trabalho a construção da realidade social que as fontes de informação 

criaram” (ALSINA, 2009, p. 228); e assim sucessivamente. Os vestígios do acontecimento 

                                                 
42 “Os acontecimentos sociais não são objetos que se encontrariam todos feitos em alguma parte na realidade e 

dos quais os media nos fariam conhecer as propriedades e os avatares retrospectivamente com mais ou menos 
fidelidade. Eles só existem na medida em que os media dão forma a eles”. 

43 “Se para Éliseo Verón [...] são os media que constroem o acontecimento, são os discursos que, para mim, 
fazem o acontecimento”. 
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podem ser investigados, mas necessariamente serão interpretados, relacionados, reconstruídos 

e tal processo invariavelmente resultará na produção de discursos. É o discurso (e não o 

conteúdo) que nos interessa aqui e, por isso, não nos cabe a questão de verdade ou mentira, 

aproximação ou distância do fato bruto.  

Dominique Charaudeau (2006, p. 132) assevera: “para que o acontecimento exista é 

necessário nomeá-lo. O acontecimento não significa em si. O acontecimento só significa 

enquanto acontecimento em um discurso. [...] é daí que nasce o que se convencionou chamar 

de ‘a notícia’”. Em concordância, corroboramos: neste trabalho, o acontecimento não será 

pensado como um dado preexistente, mas já como um resultante dos processos de produção 

de sentido. Afinal, “não existe referência fora do discurso porque é o discurso que constrói 

sua própria referência”, como diz Tétu (2002, p. 197), ou ainda: “ce n’est pas la réalité du 

phénomème qui fait l’événement, mais son apparence. C’est dire aussi qu’il n’y a 

d’événement que dans le regard du sujet”44 (TÉTU, 2009, p. 10). O acontecimento está no 

olho de quem vê. 

De acordo com Vera Regina Veiga França (2002, p. 488), “se o acontecimento é um 

traumatismo do sentido na esfera do real e só ganha corpo através de um dispositivo narrativo, 

ele se torna inseparável de seu próprio relato”. A partir da dinâmica do real, o fato é inserido 

no jornal, mas é o discurso jornalístico que intervém e constrói o acontecimento, ao selecioná-

lo e narrá-lo, explica a autora.  

Sobre o aspecto dos media como um dispositivo de produção do acontecimento ou 

instância construtora da realidade, Fausto Neto afirma: “o poder das mídias está na sua 

capacidade de construir - via discursos - conceitos e referências que, em última análise, vão se 

tornando o nosso próprio cotidiano” (FAUSTO NETO, 1999, p. 9). A narrativa cria aquilo 

que narra e o acontecimento reconstituído jornalisticamente se realiza num movimento de 

espaço e tempo próprio da narrativa.  

Em Sémiotique de l’événement, Bernard Lamizet (2006, p. 76) alega que “le concept 

même d’événement appartient-il à la culture et à la logique des formes institutionnelles 

médiatées de la communication et de l’information”45. Numa abordagem semiótica, o 

acontecimento pode ser articulado triadicamente: ao redor do referente, do significante e do 

significado. O primeiro seria a realidade em si, sobrevinda historicamente, apesar de que 

“l’événement réel est l’événement tel que je peux le percevoir, tel que j’en suis le témoin 

                                                 
44 “Não é a realidade do fenômeno que faz o acontecimento, mas sua aparência. Dito de outra forma, só há 

acontecimento no olhar do sujeito”. 
45 “O conceito mesmo de acontecimento pertence à cultura e à lógica das formas institucionais mediadas da 

comunicação e da informação”. 
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direct, l’acteur ou la victime”46 (LAMIZET, 2006, p. 31); o segundo constituiria a forma que 

permite dizer, contar, representar o acontecido; e o terceiro, o dito, contado, representado, 

enfim, o acontecimento interpretado a partir de um sistema cultural.  

O acontecimento real é imprevisto e impensável, até porque, quando nele pensamos, já 

o significamos, logo, não se trata mais do acontecimento real. O autor explica: “le réel de 

l’événement est étranger à sa représentation, comme à ses significations”47. Quando sobre ele 

refletimos e a ele oferecemos uma interpretação ou opinião, já estamos diante do 

acontecimento simbólico ou imaginário. Logo, falar em acontecimento real não significa 

poder compará-lo com o acontecimento representado. “Penser le sens de l’événement, c’est, 

par conséquent, comprendre le sens que nous lui donnons en l’intégrant à notre activité 

symbolique”. Mesmo porque, “nous ne sommes plus en présence que de sa signification”48 

(LAMIZET, 2006, p. 32, 287). 

O acontecimento sempre é objeto de interpretações. Quando pensamos nele, já 

estamos diante do signo por nós formado. Quando um medium registra o fugaz 

acontecimento, dando a ele uma duração na memória, igualmente, já se trata do simbólico. 

Por isso, para reconhecer a dimensão cultural do acontecimento, é necessário passar pelo luto 

do acontecimento real e não mais vivê-lo. Só assim será possível nele pensar. 

De acordo com o autor, a importância da semiótica do acontecimento não se limita à 

compreensão de como os media constroem o acontecimento, ou seja, como dão a ele uma 

significação compreensível e interpretável pelos leitores. Mas, “Il s’agit, de façon bien plus 

fondamentale, de comprendre comment la conscience même de notre propre identité et de 

notre propre devenir peut se construire, se fonder à partir de la conscience de l’événement que 

nous donne la communication médiatée”49 (LAMIZET, 2006, p. 26). O acontecimento 

mediatizado não seria, portanto, um simples preenchimento da nossa memória histórica, 

política ou cultural, mas uma forma decisiva de contribuição para a sustentação do vínculo 

social e para a dimensão simbólica da cidadania. 

 Lamizet (2006, p. 66) defende que “les médias sont moins le lieu d’un savoir que celui 

d’un engagement et d’une opinion, dont l’événement n’est, en quelque sorte, que le pretexte, 

                                                 
46  “O acontecimento real é o acontecimento tal como eu posso perceber, tal como eu possa ser dele testemunha 

direta, ator ou vítima”. 
47 “O real do acontecimento é estrangeiro a sua representação, como a suas significações”. 
48 “Pensar o sentido do acontecimento é, por consequência, compreender o sentido que nós o damos, o 

integrando a nossa atividade simbólica”. Mesmo porque, “nós só estamos em presença de sua significação”. 
49 “Trata-se, de modo bem mais fundamental, de compreender como a consciência mesma de nossa própria 

identidade e de nosso próprio vir a ser pode se construir, se fundar a partir da consciência do acontecimento 
que nos dá a comunicação mediada”. 
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le point de fixation”50.  Para ele, a significação do acontecimento mediatizado é dada pela 

política e a informação sobre este é pensada pelos leitores como um conjunto de significantes 

de nossos pertencimentos sociais e políticos. Assim, a cultura do acontecimento e da 

atualidade é necessária para o bom exercício das questões políticas. O conhecimento do 

acontecimento atual por intermédio dos media seria, então, uma condição para a elaboração 

de uma racionalidade política e o exercício de uma cidadania esclarecida pelo uso simbólico 

da razão, mesmo porque, “en représentant l’événement, les médias font apparaître les 

nouvelles structures du politique dans l’espace public”51 (LAMIZET, 2006, p. 51). 

 Nesse sentido, o acontecimento estaria intimamente relacionado com a reconfiguração 

do espaço público ou do contrato social, bem como com a interrogação sobre nossa 

identidade. Conforme o autor, sem a dimensão política, os acontecimentos não teriam 

pertinência simbólica, pois é ela que o increve na história e lhe dá significado na nossa cultura 

mediática: “on peut considerer qu’un fait est considéré par les médias comme un événement 

quand, justement, il suscite une prise de position et une division de l’espace public”52 

(LAMIZET, 2006, p. 278). O estatuto de acontecimento estaria ligado, portanto, à 

interrogação sobre a legitimidade do contrato social e sobre a constituição da identidade dos 

atores sociais. 

O acontecimento se torna inteligível para o leitor quando contextualizado, quando 

articulado numa memória, numa conjuntura paradigmática que o torna comparável a outros 

acontecimentos. Por isso, os media dão visibilidade aos modos como o acontecimento se 

rompe no tecido da história e aquele passa a povoar a memória do leitor, permitindo vincular 

a memória coletiva à memória singular. 

O autor destaca que existe uma distância entre a experiência singular/ real (portanto, 

única) dos atores que testemunham um acontecimento e a experiência do público dos media, 

que conferem ao acontecimento uma forma coletiva de pertencimento e sociabilidade. Para o 

público, o acontecimento mediatizado não é único, pois está disponível para a releitura ou 

revisão. Ainda assim, ele aparece como um espelho do mundo, no qual o leitor reconhece sua 

própria sociabilidade, passando, por isso, a fazer parte da sua memória individual.  

Um clássico exemplo de acontecimento pelo qual o público se sente concernido é a 

guerra. Ela sempre representa momentos estruturantes e, por isso, os media lhe dão uma 

                                                 
50 “Os media são menos o lugar de um saber que de um engajamento e de uma opinião, do qual o acontecimento 

é, de qualquer forma, apenas o pretexto, o ponto de fixação”. 
51 “Representando o acontecimento, os media fazem aparecer as novas estruturas do político no espaço público”. 
52  “Pode-se considerar que um fato é considerado pelos media como um acontecimento quando, justamente, ele 

suscita uma tomada de posição e uma divisão do espaço público”. 
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importância considerável. Não é um acontecimento qualquer, apesar das formas e linguagens 

padrões dos media, mas suas particularidades, por outro lado, acabam por serem anestesiadas 

pela repetição de informações sobre feridos, mortos etc., que banalizam o sofrimento. Afinal, 

“la vocation fondamentale des médias est d’unifier, dans le discours sur l’événement, la 

diversité des formes et des circonstances qui structurent l’actualité de l’espace social”53 

(LAMIZET, 2006, p. 255). Assim, a enunciação mediática permanece homogênea, mesmo 

que se trate de uma guerra ou de outros eventos singulares e heterogêneos.  

Finalmente, Lamizet (2006) explica que os acontecimentos mediatizados não suscitam 

apenas engajamento e consciência social, mas, também, desejos, medos, sentimentos que 

escapam a racionalização política. Muitas vezes eles se situam no simples plano da distração, 

garante também André-Jean Tudesq (1973, p. 19): 

 

Dans ces conditions, la description de l’événement fait appel à la fois à des 
valeurs culturelles et à des valeurs émotionelles, au rationnel et à 
l’imaginaire. 
Le principal caractère de l’événement dans la presse d’aujourd’hui est d’être 
spectaculaire; qu’il s’agisse de la photo ou de la description dans la presse 
écrite, de l’image à la télévision; le spectaculaire, l’instantané, l’image 
s’impose au public sans donner, nécessairement, le reflet le plus exact de la 
réalité54. 

 

Não é novidade que os media espetacularizam o acontecimento. As imagens 

televisivas e fotográficas têm a força de afirmar mostrando, mas a imprensa apresenta um 

diferencial, segundo Jean-François Tétu (2009, p. 17): ela conserva a incertetitude e privilegia 

a proliferação do discurso – “le rôle de la presse écrite, c’est la suspension, le doute”55.  

Vimos que o acontecimento, fundamentalmente, é constituído por um não saber, de 

impossível representação. “Mais ce non-savoir est insupportable car il crée un vertige, il ouvre 

une brèche qu’il faut s’empresser de combler. D’où le recours aux catégories antérieures qui 

fractionnent l’événement pour le réduire à des éléments assimilables par ces mêmes 

catégories”56 (TÉTU, 2009, p. 23). A produção do discurso sobre o acontecimento é a 

suspensão do silêncio, a encenação do saber e da organização de respostas, a tentativa de 
                                                 
53 “A vocação fundamental dos media é de unificar, no discurso sobre o acontecimento, a diversidade das formas 

e das circunstâncias que estruturam a atualidade do espaço social”. 
54 “Nessas condições, a descrição do acontecimento apela ao mesmo tempo para valores culturais e emocionais, 

para o racional e o imaginário. O principal caráter do acontecimento na imprensa de hoje é de ser espetacular; 
quer se trate da foto ou da descrição na imprensa escrita, da imagem à televisão; o espetacular, o instantâneo, a 
imagem se impõe ao público sem dar, necessariamente, o reflexo mais exato da realidade”. 

55 “O papel da imprensa escrita é a suspensão, a dúvida”. 
56 “Mas este não-saber é insuportável porque cria uma vertigem, abre uma brecha, que é necessário se apressar 

para preencher. Por isso o recurso a categorias anteriores que fraccionam o acontecimento para reduzi-lo a 
elementos assimiláveis pelas mesmas categorias”. 
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ordenar o desordenado. Mas a característica do texto escrito é de também deixar vazios para o 

preenchimento por parte do leitor e de ser, em sua descrição ou narração, menos revelador que 

a imagem – que, paradoxalmente, diz menos, apesar de mostrar mais. 

Recapitulando: quer pela imprensa, quer por meios audiovisuais, a comunidade 

interpretativa dos jornalistas dá existência pública às ocorrências sociais, selecionando-as, 

excluindo ou acentuando determinados aspectos; tirando-as do contexto em que ocorreram e 

as reconstituindo no formato próprio das notícias. Lendo esta frase, contudo, ocorre-nos uma 

questão, da qual fugimos até agora, mas que perpassa tudo o que já foi dito anteriormente: 

deveríamos considerar tais ocorrências como acontecimentos ou fatos?  

 

2.3.1 Fato, acontecimento e notícia 

 

Para Josenildo Guerra (2008, p. 36), fato é a “manifestação da ordem da realidade” e 

acontecimento, “o modo como essa ocorrência é apreendida pelo sujeito”. Já para o jornalista 

e semioticista Nilton Hernandes, 

 

� Acontecimento - É a manifestação de qualquer fenômeno que passou a 
ter significado para um ser humano. 
� Fato - Trata-se da primeira eleição e da apropriação que um determinado 
jornal faz de certos acontecimentos, selecionados por ter determinado valor 
argumentativo. Selecionar um fato aponta a existência de uma visão de 
mundo. Tornar algo visível, presente, é, antes de tudo, determinar-lhe valor. 
Significa, simultaneamente, omitir ou esquecer outros aspectos envolvidos. 
� Notícia - É, por sua vez, uma hierarquização de fatos, também fruto de 
uma visão de mundo, dentro de um objetivo de despertar curiosidade, 
crenças, sensações e ações de consumo do próprio meio de comunicação 
(HERNANDES, 2006, p. 23, 24). 

 

O acontecimento (objeto primeiro), interessando aos jornais, seria transformado em 

fato, “só que esse fato, por sua vez, necessita ser contextualizado, virar notícia, ou seja, fazer 

parte de uma determinada narrativa que o hierarquize em relação a outros fatos”, conforme 

Hernandes (2006, p. 24). Para ele, portanto, o acontecimento (todo evento significativo para o 

homem) tem sentido amplo e, quando apropriado como fato, vira notícia. 

Paul Ricoeur (2007, p. 189), em seus estudos sobre história, memória e esquecimento, 

já havia diferenciado fato e acontecimento – este como aquilo que realmente se passou: “Uma 

epistemologia vigilante nos adverte aqui contra a ilusão de crer que aquilo a que chamamos 

fato coincide com aquilo que realmente se passou”. 
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O autor recusa a confusão entre “fato histórico” e “acontecimento real”. Para ele, fato 

não é acontecimento, mas “é construído pelo procedimento que o extrai de uma série de 

documentos dos quais se pode dizer que, em troca, o estabelecem”. Sobre o acontecimento, 

afirma: “é na condição de referente último que o acontecimento pode figurar no discurso 

histórico”. Assim, o fato seria “a coisa dita”, “o ‘que’ do discurso histórico”, e o 

acontecimento, “a coisa de que se fala”, “o ‘propósito de que’ é o discurso histórico” 

(RICOEUR, 2007, p. 190).  

Por esta razão, Paul Ricoeur critica o uso que certos historiadores fazem da noção de 

acontecimento – quer tratando-a com suspeita por sua brevidade, quer saudando o seu retorno 

às discussões acadêmicas. Ricoeur se refere a Pierre Nora – indiretamente, ao abordar o 

“retorno do acontecimento” e ao afirmar que os “melhores historiadores” usam, de forma 

indiscriminada, um termo pelo outro; e também diretamente, em nota de rodapé: 

 

Em meu vocabulário, seria acontecimento o que Nora chama de histórico, o 
ter ocorrido. E eu colocaria do lado do fato aquilo que ele chama 
acontecimento e que seu vínculo íntimo com ‘sua significância intelectual’ 
torna ‘próximo de uma primeira forma de elaboração histórica’ (RICOEUR, 
2007, p. 190). 

 

Para Nora (1974), acontecimento não designa coisa acontecida. Ele fala em “produção 

de acontecimento” e da necessidade de os eventos se tornarem conhecidos para que sejam 

considerados acontecimentos históricos. Diferentemente, portanto, do que defende Ricoeur. 

O acontecimento, para Michel de Certeau (1975, p. 103), “é aquele que recorta para 

que haja inteligibilidade”, que “condiciona a organização do discurso”, o incompreendido; e o 

fato é o que “preenche para que haja enunciados de sentido”, o que “fornece os significantes, 

destinados a formar, de maneira narrativa, uma série de elementos significativos”, o 

semantizado que dá credibilidade ao acontecimento previamente recortado. “A operação 

historiográfica seria, então, um processo de recorte de acontecimentos em série discursiva, na 

qual a organização dos fatos comenta um novo ponto de vista, uma nova possibilidade de 

enxergar o passado a partir de um dado interesse” (PONTES; SILVA, 2010, p. 57). 

Alguns autores, porém, preferem não alimentar a diferença entre fato e acontecimento. 

Por exemplo, em O jornal: da forma ao sentido, “os termos ‘acontecimento’ e ‘ fato’ são 

usados como sinônimos. O acontecimento seria a sombra projetada de um conceito construído 

pelo sistema de informação, o conceito de ‘fato’” (MOUILLAUD, 2002c, p. 51). 

Semelhantemente, Charaudeau (2006) e Rodrigues (1993) também não diferenciam fato e 

acontecimento.  
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Já para o professor francês de história contemporânea, Philippe Joutard, o 

acontecimento é algo que se faz conhecer a partir do fato: “le journaliste érige tous les jours 

les faits en événements et, de plus, les hierarchise, notamment par la typographie”57 

(JOUTARD, 1999, p. 25). Para ele, o fato, quando transmitido como o responsável por 

transformar uma situação social ou tornado símbolo nacional, é lido como acontecimento. 

Mais uma vez, a este é atribuído o poder de ruptura e memória: 

 

Il faut noter, quand l’on étudie un événement, ce qui, d’une certain façon, 
marque la fin d’une époque et le début d’une autre. Rupture et conscience de 
la rupture sont des éléments essentiels. [...] Il est difficile de séparer 
événement de mémoire de l’événement. La Shoah est devenue un événement 
bien après la découverte des camps, c’est-à-dire surtout durant les dix 
dernières années, avec la réflexion sur le caractere unique ou non de 
l’événement notamment58 (JOUTARD, 1999, p. 26). 

 

De alguma forma, todo acontecimento é confundido com a celebração da sua 

memória. Logo, ele não é o “fato” em si, mas uma construção idealizada. O acontecimento-

Nazismo, exemplifica o autor, é hoje constituído pela memória do Shoah (holocausto), mas 

nem sempre foi assim. O acontecimento não é o referente em si, mas uma produção 

discursiva, que muda com o tempo. Nesta mesma linha, Louis Quéré (1991, p. 265) explica 

que o acontecimento tem a temporalidade como uma importante base da sua composição: 

“contrairement aux faits, les événements sont le genre de choses qui se produisent [...], ce qui 

suppose une perspective, une temporalisation et un regard”59. 

Para Harvey Molotch e Marilyn Lester (1996), ocorrência (“happening” em inglês; 

“occurrence” na tradução do texto para o francês; também traduzido em português como 

fato)60 é todo e qualquer evento que se passa no mundo empírico: um nascimento, uma morte, 

um acidente etc.; mas quando a ocorrência ganha um significado singular para um indivíduo 

ou um grupo social que a ela atribui um valor especial e uma utilidade (um uso qualquer desta 

informação), há aí um acontecimento (“occurence” em inglês, “événement” em francês). 

                                                 
57 “O jornalismo erige todos os dias os fatos em acontecimentos e, mais, os hierarquiza, notadamente pela 

tipografia”. 
58 “É preciso notar, quando se estuda um acontecimento, o que, de certa forma, marca o fim de uma época e o 

início de outra. Ruptura e consciência da ruptura são os elementos essenciais. [...] É difícil separar 
acontecimento de memória do acontecimento. A Shoah se tornou um acontecimento muito depois da 
descoberta dos campos, ou seja, sobretudo durante os dez últimos anos, com a reflexão sobre o caráter único 
ou não do acontecimento notadamente”. 

59 “Contrariamente aos fatos, os acontecimentos são o gênero de coisas que se produzem [...], o que supõe uma 
perspectiva, uma temporalização e um olhar”. 

60 Usamos a comparação dos termos na tradução de Rodrigo Alsina (2009), na de Luís Manuel Dionísio, que 
traduz o texto de Molotch e Laster para português (em: TRAQUINA, 1993) e na versão francesa publicada 
pela Reseaux – versão adotada neste trabalho. 
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Entretanto, tal “significado singular” não necessariamente resultará de uma experiência 

pessoal com o evento, como já foi explicado. Ao contrário, na atualidade o valor de 

“acontecimento” é atribuído mais a eventos distantes, conhecidos apenas através dos meios de 

comunicação de massa e, especificamente, das notícias.  

Visando principalmente o campo jornalístico, Miquel Rodrigo Alsina (2009) precisa: 

 

O acontecimento pertenceu sempre a uma categoria histórica bem 
determinada: o acontecimento político, social, literário, científico, etc. ou 
seja, o acontecimento está definido pela importância que a mensagem traz. 
No entanto, o fato ocupa um lugar oposto dentro das categorias de 
importância. O fato nos remete a convenções sociais que foram violentadas. 
Produz-se, então, a ruptura da lógica do que é quotidiano (ALSINA, 2009, p. 
127). 

 

Portanto, segundo este ponto de vista, a imprensa de fatos seria a popular, relacionada 

com narrativas dramáticas (fait-divers) e a de acontecimentos (événements) se aproximaria da 

matriz racional-iluminista, concentrando-se mais em informações políticas e econômicas. 

Mas, para o autor, “o acontecimento é um fenômeno de percepção do sistema, enquanto que a 

notícia é um fenômeno de geração do sistema” (ALSINA, 2009, p. 45) – ou seja, percebe-se o 

acontecimento e, a partir deste, gera-se a notícia. 

Já para Claude Romano (1998), o acontecimento coberto pela imprensa é reduzido a 

fato, pois não é autêntico, mas, sim, um produto de massa que neutraliza qualquer radical 

novidade. O autor parte do princípio de que o acontecimento seria incompreensível e 

imprevisível: “l’événement lacère la trame de nos attentes et bouleverse le plan de nos 

projets”61 (ROMANO, 1999, p. 164). Ele seria inacessível, pois só se faz presente quando já 

aconteceu. O fato, no entanto, seria previsível à luz do contexto e susceptível de 

contemporaneidade (podemos vivenciá-lo no presente em que ocorre): “s’insère dans une 

trame causale et, à ce titre, est prévisible au moins en droit. Le fait est essentiellement non 

nouveau, ou d’une nouveauté purement extrinsèque: entérinant le cours du monde”62 

(ROMANO, 1999, p. 180). 

Mesmo que, em nossa época, a forma dominante de se conhecer os acontecimentos 

seja a narrativa mediática, para Romano (1998), o “acontecimento jornalístico” apenas 

oferece um simulacro de experiência para seus públicos. O autor defende que o acontecimento 

jornalístico é desenraizado, não possui relações significativas com outros acontecimentos e 

                                                 
61 “O acontecimento lacera a trama de nossas expectativas e perturba o plano dos nossos projetos”. 
62 “Insere-se numa trama causal e, a esse título, é previsível ao menos em direito. O fato é essencialmente não 

novo, ou de uma novidade puramente extrínseca: ratificando o curso do mundo”. 
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sobrevêm a todos e a ninguém ao mesmo tempo – por meio da interpelação de conjuntos 

neutros, categorias sociais ou entidades genéricas (sindicato, cidadão, consumidor etc.): 

 

Rapportés par la presse écrite ou audiovisuelle, véhiculés sous forme 
d’“informations”, ces événements apparaissent, au contraire, dépourvus de 
toute assignation spécifique: ils s’adressent à tout le monde et à chacun, 
c’est-à-dire, proprement, à personne – à un “tout le monde” générique qui 
signifie, fondamentalement: personne en particulier63 (ROMANO, 1998, p. 
274). 

 

Romano argumenta que o acontecimento jornalístico, como todo produto de massa, 

fica disponível para todos, mas não pertence a ninguém; visa à novidade, mas responde a uma 

cronologia repetitiva e sem surpresa; é subordinado pela periodicidade do medium e sua 

radicalidade é neutralizada com comentários explicativos. Assim, para Romano, a 

mediatização se distancia do acontecimento e o degrada em “simples fato”, considerado como 

elemento próprio a seu sistema de produção de informações. Os media tentam explicar o 

acontecido, sem nem mesmo compreendê-lo, e não medem esforços para analisar suas causas, 

ainda que arbitrariamente. 

Não importa a tecnologia empregada, explica o autor. Para ele, os novos meios de 

comunicação só acentuam a poeira de acontecimentos sem consistência própria, rapidamente 

esquecidos e, por isso mesmo, incapazes de oferecer ao homem uma real experiência. 

Discordamos, contudo, dessa tese de que a mediatização não dá conta do 

acontecimento, por não poder constituir uma experiência pública e pela incompatibilidade 

entre os regimes de temporalidade dos media e da ocorrência. O acontecimento mediático 

pode não ter a mesma repercussão do drama pessoal, mas não deixa de ecoar sob a audiência, 

pois marca um antes e um depois e cria um vínculo com o telespectador que se sente tocado 

pelo acontecido. Não podemos esquecer que um mesmo evento pode ser considerado 

acontecimento para certo segmento do público, mas não para outro. A queda do regime 

ditatorial em um país africano, por exemplo, pode nos passar despercebida, mas para 

habitantes de região próxima ou para os que se sentem parte de tal realidade, o acontecimento 

jornalístico vai, sim, gerar uma fratura na temporalidade e tal ruptura trará um potencial real 

de mudança social. Por isso, concordamos com Benetti (2010, p. 146), que diz: 

 

                                                 
63“Trazidos pela imprensa escrita ou audiovisual, veiculados sob forma de ‘informações’, esses acontecimentos 

aparecem, ao contrário, desprovidos de toda atribuição específica: se endereçam a todo mundo e a cada um, ou 
seja, propriamente, à ninguém – à um ‘todo mundo’ genérico que significa, fundamentalmente: ninguém em 
particular”. 
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Quanto maior for a universalidade arquetípica contida no fenômeno, mais 
poder terá o jornalismo de transformar o acontecimento jornalístico em uma 
grande rede de experiência compartilhada, tirando desse potencial o máximo 
de visibilidade e permanência. 

 

Enfim, defendemos que até mesmo o acontecimento mediatizado possibilita uma 

experiência pública, ainda que diferentemente da experiência promovida por uma relação 

testemunhada e pessoal com a ocorrência. Afinal, ao ser invocado pelo evento que lê, ouve ou 

assiste nos media, o público acrescenta à sua agenda as discussões em torno do tema e reage a 

ele – o que é, para nós, uma forma de enraizamento do acontecimento na vida dos indivíduos.  

Na mesma linha de Claude Romano, Arquembourg-Moreau questiona se os 

“acontecimentos históricos em tempo real” são realmente acontecimentos: o regime de 

temporalidade do ao vivo seria compatível com o que entendemos por acontecimento 

histórico e acontecimento público? 

Antes, porém, de expormos suas conclusões sobre os grandes acontecimentos cuja 

cobertura ao vivo asseveraria a experiência de vivenciar um momento histórico, é necessário 

entender o que é o acontecimento mediático, ao qual a autora se refere.  

Programados, predefinidos e previamente anunciados, o acontecimento mediático não 

é espontâneo nem inesperado. Elihu Katz (1993, p. 53) explica: “o assassinato de Kennedy foi 

notícia; o seu funeral foi um acontecimento mediático”. Organizados para a transmissão ao 

vivo, têm um elemento de grande drama ou ritual. São enquadrados no tempo e no espaço e 

põem em destaque um grupo ou uma personalidade histórica. No entanto, “a característica 

principal dos acontecimentos mediáticos talvez seja a insistência comunitária em que uma 

pessoa deve abandonar outras funções e compromissos em favor da televisão” (KATZ, 1993, 

p. 54).  

O casamento do príncipe William com Kate Middleton é um claro e recente exemplo 

de acontecimento mediático, pois se configurou como uma cerimônia própria aos meios de 

comunicação de massa, apesar de ter sido organizado fora dos media e por iniciativa 

independente deles. O telespectador foi convidado a interromper sua vida cotidiana para 

compartilhar daquela experiência coletiva. Escapava a toda rotina e, por isso, se distinguia de 

qualquer outra emissão habitual. Foi uma forma de irrupção, que suspendeu o fluxo dos 

programas:  

 

Afin de pouvoir les diffuser, toutes les chaînes ont annulé leur programmes 
réguliers. Malgré la poignée de stations qui réussit toujours à marquer son 
indépendance en diffusant d’autres programmes, l’événement s’assure un 
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quasi-monopole de l’attention. Dans le répertoire des formes télévisuelles, il 
est difficile d’imaginer effet d’annonce plus fort64 (DAYAN; KATZ, 1992, 
p. 5, grifo do autor). 

 

Fascinação, respeito, unanimidade: são esses os principais efeitos do acontecimento 

mediático. As vozes controversas ou conflituosas que se levantavam contra o sistema são 

silenciadas e isso reforça a identidade nacional, confirmando que “ces événements jouent un 

puissant rôle d’intégration”65 (DAYAN; KATZ, 1992, p. 10, grifo do autor). Nesse sentido, o 

acontecimento mediático teria função semelhante à da festa nas culturas populares que, 

conforme Jesús Martin-Barbero (2009, p. 136), era carregada do sentido de pertencimento à 

comunidade e que proporcionava “à coletividade tempos periódicos para descarregar as 

tensões, para desafogar o capital de angústia acumulado”. 

Ligados à ordem estabelecida (poder hegemônico), os organizadores do grande evento 

divulgam através dele os valores consensuais que defendem – ainda que seguindo as regras 

impostas pela cobertura ao vivo. Contudo, “certains cérémonies ont une fonction 

intrinsèquement libératrice. Bien qu’au départ elles puissent servir un projet hégémonique et 

être ouvertement conçues en vue du maintien d’un statu quo, ces cérémonies peuvent se 

révéler subversives”66 (DAYAN; KATZ, 1992, p. 22, grifo do autor). Os valores centrais da 

sociedade podem, então, ser questionados, mas não necessariamente a situação conduzirá a 

uma institucionalização de normas alternativas. Ainda assim, ela poderá deixar traços. 

 

Une entité organisatrice complexe a eu le pouvoir de concevoir la cérémonie 
en fonction de sés propres valeurs. Ces valeurs seront-elles maintenues? Le 
caractère généralement consensuel des cérémonies télévisées n’empêche pas 
le surgissement, à chaque étape, de conflits spécifiques. L’événement 
progresse alors comme une suíte ininterrompue de cessez-le-feu, 
d’amendements et de compromis. Sa signification ne peut pas être imposé67 
(DAYAN; KATZ, 1992, p. 80). 

 

Apesar de tudo ser planejado, qualquer coisa a qualquer instante pode ainda sair do 

                                                 
64 “A fim de poder os difundir, todos os canais anularam seus programas regulares. Apesar do punhado de 

estações que consegue sempre marcar sua independência difundindo outros programas, o acontecimento 
consegue um quase-monopólio da atenção. No repertório das formas televisuais, é difícil de imaginar efeito de 
anúncio mais forte”. 

65 “Esses acontecimentos desempenham um poderoso papel de integração”. 
66 “Certas cerimônias tem uma função intrinsecamente liberatória. Mesmo que no início elas possam servir a um 

projeto hegemônico e serem abertamente concebidas em vista da manutenção do status quo, essas cerimônias 
podem se revelar subversivas”. 

67 “Uma entidade organizadora complexa teve o poder de conceber a cerimônia em função de seus próprios 
valores. Esses valores serão mantidos? O caráter geralmente consensual das cerimônias televisivas não impede 
o surgimento, a cada etapa, de conflitos específicos. O acontecimento progride então como uma sequência 
ininterrupta de cessar fogo, de emendas e de compromissos. Sua significação não pode ser imposta”. 
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controle. Logo, alguma imprevisibilidade é mantida nesse tipo de acontecimento. Por isso, a 

televisão acaba sendo um grande aliado dos organizadores, ao enquadrar o acontecimento 

segundo a versão destes e programar o ângulo certo para cada momento. Aliás, é a 

intervenção do medium que diferencia o acontecimento mediático contemporâneo das 

precedentes cerimônias públicas. A performance da televisão altera significativamente a 

natureza do acontecimento, justifica o que ele tem de singular e naturaliza as intenções dos 

organizadores. Por outro lado, é este medium também que faz valer as regras do jogo: “La 

télévision sert ici d’ange gardien, protege au nom du ‘tact’ ou du ‘bon goût’ la version 

officielle de l’événement”68 (DAYAN; KATZ, 1992, p. 83). 

Quanto ao público, cabe agendar e aguardar a cerimônia previamente anunciada e 

fortemente publicizada. Para ele, é quase como uma obrigação assistir a tal espetáculo; afinal, 

acontecimentos como esses “ils sont presque invariablement qualifiés d’‘historiques’. Ils 

réussissent à galvaniser de vastes audiences: une nation; plusiers; le monde entier”69 

(DAYAN; KATZ, 1992, p. 9). Na perspectiva de serem momentos históricos, os 

acontecimentos mediáticos prometem um diferencial, uma mudança ou mesmo uma nova era 

– ainda que, na verdade, confirmem os valores centrais de uma sociedade. 

Para Jocelyne Arquembourg-Moreau (2003, p. 26), na transmissão do acontecimento 

mediático, que se apresenta também como histórico, “l’historicité décrétée d’avance anticipe 

le regard des générations futures tournées vers un passé qui est notre présent. [...] Ce mode 

d’apréhension du temps et des événements est loin de correspondre à ce que la 

phénomenologie définit par le concept d’événement”70.  

Todo acontecimento requer produção de sentido, mas, como vimos, a sua inserção em 

um texto o encarcera e descaracteriza, pois explicar é ordenar e o acontecimento é ruptura e 

desordem. “Les médias sont toujours confrontés à une demande d’information qui est aussi 

une demande de sens et donc à l’impérieuse necessité d’insérer les événements dans la trama 

logique d’une histoire qui les explique”71 (ARQUEMBOURG-MOREAU, 2003, p. 33). Por 

outro lado, o fato é causa, contexto e explicação. Logo, para a autora, ao tentar reduzir a 

contingência incompreensível do acontecimento público, a elucidação a ele atribuída o 

                                                 
68 “A televisão serve aqui de anjo guardião, protege em nome do ‘tato’ ou do ‘bom gosto’ a versão oficial do 

acontecimento”. 
69 “Eles são quase invariavelmente qualificados como históricos. Eles conseguem galvanizar vastas audiências: 

uma nação; muitas; o mundo inteiro”. 
70 “A historicidade decretada anteriormente antecipa o olhar das gerações futuras voltadas para um passado que é 

nosso presente. [...] O modo de apreensão do tempo e dos acontecimentos está longe de corresponder ao que a 
fenomenologia define pelo conceito de acontecimento”. 

71 “Os media são sempre confrontados a uma demanda de informação que é também uma demanda de sentido e, 
então, à imperiosa necessidade de inserir os acontecimentos na trama lógica de uma história que os explique”. 
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transformaria em fato. Além disso, o acontecimento mediático projeta valores pré-construídos 

e consensuais, frequentemente legitimadores do status quo; ao passo que o irromper de um 

verdadeiro acontecimento deveria criar a perspectiva de um novo mundo. Resumindo, o 

acontecimento mediático, para a autora, não seria propriamente acontecimento, mas fato – 

evento explicado, contextualizado, observado e narrado conforme uma linha coerente. 

É importante notar ainda que, como esclarece Jean-François Tétu (2009), o 

acontecimento mediatizado pode vir a ser um “acontecimento histórico”, mas não 

necessariamente o será. Ou, como também explica André-Jean Tudesq (1973, p. 13), 

“l’événement tel que la presse le présente est distinct de l’événement historique dont 

l’importance n’est souvent perçue que longtemps après son déroulement”72. Isso pode ainda 

ser comprovado pelo fato de que nem todo acontecimento que a imprensa destaca é 

considerado como histórico e nem todo acontecimento histórico, desde a existência dos 

media, foi por eles relevado. 

Quanto ao público do acontecimento mediático, anunciado como histórico em tempo 

real: 

 

Le public se trouve ainsi projeté dans l’histoire comme s’il ne devait pas y 
avoir de décalage entre l’interprétation contemporaine de l’événement et son 
interprétation future. Mais c’est oublier que les événements historiques sont 
interprétés aussi sous la description d’une présent. [...] non seulement 
l’interprétation des événements présents mais aussi la qualification même 
d’historique n´est pas assurée de manière definitive, sauf à vouloir figer le 
processus temporel même qui circule à traves l’histoire. L’histoire en temps 
réel serait un peu comme l’histoire sans le temps de l’histoire73 
(ARQUEMBOURG-MOREAU, 2003, p. 49).  

 

A circulação do mesmo vocabulário, das mesmas imagens e das mesmas referências 

contribui para a formação de um ponto de vista comum sobre o acontecido. Contudo, 

futuramente, quando ele parecer completo e suas relações com outros fatos forem mais bem 

determinadas, ele será compreendido diferentemente. 

Da mesma forma, não é o tempo real do acontecimento mediático que indicará o 

surgimento de uma nova época e, sim, o resultado de um processo, analisado posteriormente. 

                                                 
72 “O acontecimento tal como a imprensa o apresenta é distinto do acontecimento histórico, cuja importância 

frequentemente só é percebida muito tempo depois do seu desdobramento”. 
73 “O público se encontra assim projetado na história como se não houvesse defasagem entre a interpretação 

contemporânea do acontecimento e sua interpretação futura. Mas isso é esquecer que os acontecimentos 
históricos são interpretados também sob a descrição de um presente. [...] não somente a interpretação dos 
acontecimentos presentes, mas também a própria qualificação de histórico não é assegurada de maneira 
definitiva, exceto por querer condensar o processo temporal que circula através da história. A história em 
tempo real seria um pouco como a história sem o tempo da história”.  
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Afinal, a qualificação de histórico é devida à marcação de “la fin ou une étape importante 

d’un processus dans lequel une communauté se sent engagée”74 (ARQUEMBOURG-

MOREAU, 2003, p. 50). É o virar de uma página. 

Aí está uma das grandes diferenças entre a história e os media: aquela estuda o que faz 

com que comunidades ou nações se identifiquem com determinado acontecimento do passado 

e estes fazem com que o público viva o acontecimento agora, voltando-se para o futuro e nele 

projetando suas expectativas e aspirações. E mais: 

 

Le rôle du futur émerge de manière décisive de la temporalité des 
événements médiatiques en direct. Loin de correspondre au schéma 
rétrospectif des événements historiques, ils semblent bien plutôt constitués à 
partir de lignes de fuite orientées vers l’avenir. [...] On constate que le travail 
de mise en intrigue effectué par le réalisateur s’appuie à la fois sur une forme 
d’antecipation, une projection dans le futur et sur la prise en compte des 
attentes et des habitudes du public75 (ARQUEMBOURG-MOREAU, 2003, 
p. 51).  

 

Portanto, as interpretações explicativas do acontecimento mediático, por mais que 

também apresentem esquemas baseados no passado, fazendo-nos pensar numa leitura do 

acontecimento a partir da história como magistra vitae, projetam-se menos no campo da 

experiência que no horizonte de expectativas, uma vez que são orientadas para o futuro.  

Retornemos agora à distinção que intitula o presente tópico. Para Muniz Sodré (2009), 

coisa seria um existente empírico; fato, um existente conhecido pelo homem; mundo, a 

totalidade dos fatos (e não das coisas); caso, aquilo sobre o que se reflete; e acontecimento, 

um caso de fato, ou seja, um fato sobre o qual se reflete. Para o autor, portanto, fato seria um 

objeto cuja realidade pode ser provada; um fenômeno do conhecimento humano, 

experimentado por sua faculdade representativa. “O mundo dos fatos – a que podemos 

também chamar de ‘estado de coisas’ – é o mundo da experiência empírica, isto é, de relações 

contingentes, do fenômeno que pode acontecer ou não, fora de qualquer ordem necessária”. 

Entretanto, acentua: “O fato [...] não é a própria coisa, e sim uma objetivação conceitual da 

realidade dos fenômenos. [...] A ocorrência, o acontecimento, implica uma passagem, uma 

transformação no estado de uma coisa ou de uma pessoa” (SODRÉ, 2009, p. 28, 29). Assim, 

perceber um acontecimento é concluir que houve uma mutação, uma diferenciação no 

                                                 
74 “Do fim ou de uma etapa importante de um processo no qual uma comunidade se sente engajada”. 
75 “O papel do futuro emerge de maneira decisiva na temporalidade dos acontecimentos mediáticos ao vivo. 

Longe de corresponder ao esquema retrospectivo dos acontecimentos históricos, eles parecem bem mais 
constituídos a partir de linhas de fuga orientadas para o futuro. [...] Constata-se que o trabalho de narração 
efetuado pelo realizador se apóia ao mesmo tempo sobre uma forma de antecipação, uma projeção no futuro e 
sua consideração das expectativas e hábitos do público”.  
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transcorrer do fato. E é na notícia – lastro do jornalismo moderno, modelo do discurso 

informativo – que este processo é explicitado. Assim, 

 

há coincidências fortes entre o espírito do jornalista e o positivismo, na 
medida em que se adere dogmaticamente aos ‘fatos brutos’ (isto é, o que se 
oferece à intuição empírica) como ponto de partida para o conhecimento de 
alguma coisa. Por exemplo, é um fato bruto que existe uma grande estátua 
do Cristo Redentor no topo do morro conhecido como Corcovado, na cidade 
do Rio de Janeiro. Mas como ou por que aquela estátua foi ali colocada, ou 
então a sua escolha como uma das maravilhas do mundo são casos, 
potencialmente informativos. A informação jornalística parte de objetos 
primariamente tidos como factuais, para obter, por intermédio do 
acontecimento, alguma clareza sobre o fato sócio-histórico. Só que a 
positivação do fato é aí associada a um funcionalismo de natureza industrial 
que define a atividade informativa como mera produção e distribuição de 
relatos referentes a uma realidade já dada como pronta e acabada (SODRÉ, 
2009, p. 31-32). 

 

Quando Sodré aborda o fato como constatação da existência de algo ou, como ele 

mesmo intitula, “fato bruto”, poderíamos concluir que o acontecimento seria a lapidação deste 

fato, via reflexão e simbolização. O acontecimento (para os norteamericanos, news; para os 

franceses, événement; para os espanhóis, suceso) é “o termo para a representação social do 

fato, em especial para a informação jornalística concretizada na notícia. [...] fato sócio-

histórico” (SODRÉ, 2009, p. 33). 

Para serem consideradas singulares, as ocorrências devem ser interpretadas e 

representadas socialmente. Disso depende também a qualificação como grandes e pequenos 

acontecimentos, “hierarquizados em razão de sua previsibilidade dentro de um sistema 

determinado” (SODRÉ, 2009, p. 34) – como demonstra no exemplo da queda do World Trade 

Center (grande acontecimento):  

 

diante da câmara de vídeo de um amador, a persistência banal do não-
acontecimento em Manhattan explode juntamente com as Torres Gêmeas. 
Neste caso, o ordenamento rotineiro das coisas é abalado por uma espécie de 
falha ou de instante irracional na vivência individual de cada sujeito, que o 
leva a considerar a emergência de uma desordem em suas rotinas 
interpretativas do mundo (SODRÉ, 2009, p. 35-36).  

 

Mas, nos media, o acontecimento tanto apresenta a desordem no mundo, quanto é 

ordenado pelo “enquadre” jornalístico – “sistema de referências (regras, esquemas 

interpretativos) que possibilita a atribuição de sentido a uma ocorrência ou uma situação 

qualquer, de modo a organizar a experiência social” (SODRÉ, 2009, p. 38). 
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Os media não apenas agendam (no sentido de dar visibilidade ao acontecimento), mas 

indicam como pensá-lo, convertendo-o em coisa pública, apagando ou enfatizando alguns dos 

seus aspectos. Os enquadramentos dos media (media frames) são essas formas de organização 

discursiva que direcionam a interpretação do leitor sobre um assunto ou acontecimento, a 

partir de uma seleção que rotula, enfatiza ou oculta determinados elementos da notícia 

(KOSICKI, 1993).  

Conforme a teoria do framing explicada por Walter Lippmann (1997) e, 

posteriormente, por Baldwin Van Gorp (2005), os dispositivos de enquadramento podem estar 

manifestos no texto, mas podem também ser invocados no processo de interpretação do leitor. 

Determinada predisposição política, por exemplo, serve como uma variável crítica que 

intervém entre informação e opinião. Por isso, o que pode ser uma consideração acessível 

para uma pessoa, pode não ser para outra que teve contato com a mesma informação. Assim, 

os efeitos persuasivos de qualquer enquadramento dependem de como o conteúdo das 

considerações enquadradas interage com as predisposições daqueles que recebem a 

mensagem (HAIDER-MARKEL; JOSLYN, 2001).  

Há, na nossa cultura, um repertório de enquadramentos, institucionalizados de várias 

formas, que nós dispomos a fim de representar a realidade. Logo, não são os jornalistas que 

incorporam os enquadramentos no texto; estes requerem a intervenção do indivíduo 

(LIPPMANN, 1997; VAN GORP, 2005). De qualquer forma, sempre que lemos uma notícia, 

deparamo-nos com enquadramentos, por mais que a informação nela apresentada pretenda um 

estatuto factual. Porém, os rastros do processo de construção do discurso jornalístico são 

geralmente apagados – do que concluímos que a credibilidade jornalística não é produto 

simples da lógica do enunciado, mas de uma hegemonia da enunciação pertencente à retórica 

do verossímil. 

Ainda sobre a diferença entre fato e acontecimento, há outra leitura possível: “o fato é 

algo que passou, ocorrido. O acontecimento ou ocorrência é algo em processo, que se 

apresenta na atualidade, ou algo que tem determinado grau de probabilidade de ocorrer”, 

conforme Lia Seixas (2009, p. 183). Segundo tal argumento, um fato noticiável poderia ser 
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transformado em acontecimento, por exemplo, numa reportagem76 que o relacionasse a outros 

eventos e ao seu contexto. Para compreendermos melhor, sigamos com a ilustração da própria 

autora: 

 

Um incidente no metrô é um fato, mas este fato está relacionado a vários 
acontecimentos como o processo de investigação sobre o que provocou o 
incidente. Os acontecimentos podem estar em ocorrência ou terem um dado 
grau de probabilidade de ocorrer, ou seja, acontecimentos prováveis, 
previsíveis (porque convencionados) e possíveis também são objeto de 
conhecimento do jornalismo (SEIXAS, 2009, p. 183). 

 

Neste sentido, seria fato o que parecesse finalizado e acontecimento o que ainda 

estivesse em processo ou projeção. Mas sempre, “para ter sentido noticiável, um fato ou um 

acontecimento precisa ser relacionado a outros fatos, outros acontecimentos, dados de 

realidade, fatos históricos, a situação contextual, enfim, uma diversidade de objetos de acordo 

e também de desacordo” (SEIXAS, 2009, p. 266). 

Porém, segundo Louis Quéré, o acontecimento 

 

est quelque chose qui survient ou a lieu quelque part à un moment donné du 
temps; il a un début, un milieu et une fin. Il faut donc, comme l’a souligné R. 
Koselleck, un minimum d’avant et d’après pour qu’il y ait événement 
(comment sinon determiner son début et sa fin?). En ce sens strict, un 
événement individualisé est, par definition, une occurrence passée; tant 
qu’un événement est en cours d’occurrence on peut difficilement savoir de 
quoi il s’agit; c’est par son occurrence complete qu’il acquiert ses 
determinations, et celles-ci ne sont saisissables que moyennant un minimum 
de distance temporalle77 (QUÉRÉ, 1997, p. 25). 

 

Conforme Quéré, portanto, não apenas quando falamos em fato, mas também em 

acontecimento, nos referimos a algo acabado, que se encontra no passado, ainda que recente. 

                                                 
76 “Quase tudo o que aparece no jornal, direta ou indiretamente, se vincula a uma notícia. Uma reportagem a 

apresenta, um editorial opina sobre ela, uma charge a ridiculariza” (HERNANDES, 2006, p. 25). É necessário, 
porém, não confundir notícias com reportagens. Conforme Luhmann, estas “informam sobre contextos onde 
ocorrem eventuais novidades. Seu valor de novidade não se baseia no tempo, que transcorre para todos da 
mesma forma, mas resulta do suposto nível de conhecimento do público [...]. Também aqui se trata de 
informações com aspiração à verdade, de fatos que são apresentados como exatos”. Não é entretenimento, mas 
também não tem a natureza passageira e temporária das notícias. Contudo, estas podem se transformar 
posteriormente em reportagens. Assim, é possível produzir reportagens a partir de “novidades há muito tempo 
abandonadas e esquecidas” que “ganham novamente valor informativo” (LUHMANN, 2005, p. 70). 

77 “É algo que ocorre ou acontece em algum lugar, num momento dado do tempo; ele tem um início, um meio e 
um fim. É necessário então, como R. Koselleck destacou, um mínimo de antes e depois para que haja 
acontecimento (se não, como determinar seu início e seu fim?). Nesse sentido estrito, um acontecimento 
individualizado é, por definição, uma ocorrência passada; tanto que, quando um acontecimento está ainda em 
desdobramento, dificilmente poderemos saber do que se trata; é por sua ocorrência completa que ele adquire 
suas determinações, e estas apenas são percebidas mediante um mínimo de distância temporal”. 



70 
 

Enquanto ele acontece, parece-nos complexo e imprevisível; mas ao seu fim e à luz de 

acontecimentos anteriores, reduzimos sua indeterminação.  

Deixando de lado a diferenciação segundo o já ter sido finalizado ou não, Jean-Pierre 

Esquenazi (2002, p. 17) explica que “en rendant compte des faits, les médias engendrent des 

nouvelles; en expliquant celles-ci, ils composent des événements, ils les insèrent dans des 

dispositifs”78. Para o autor, notícias são os relatos de fatos atuais, que, muitas vezes, são 

confundidas com os próprios fatos. Acontecimentos são sistemas de explicação e de 

encadeamento de notícias, que implicam um conjunto de valores, julgamentos etc. Estes, 

contudo, não são consensuais e, por isso, frequentemente, os acontecimentos mediatizados 

trazem consigo discussões e polêmicas. Por fim, dispositivos são configurações próprias a 

cada medium, que ordenam tempo e espaço e regulam a comunicação entre o medium e o 

público. 

Os fatos não são aí considerados como o real empírico. Ao contrário, Esquenazi (2002, 

p. 39) fala em processo de produção de fatos e considera as notícias como fatos mediáticos. 

“Mais les médias ne sont pas les seuls à produire des faits. Des faits scientifiques, juridiques, 

etc. sont engendrés par d’autres spécialistes”79.  Ele chama de fato a uma experiência 

enquadrada, para a qual diferentes interpretações são possíveis, mas que deve gerar uma 

significativa adesão. 

 

Une fois qu’elle est cadrée, une experiénce deviant aussitôt solidaire de tout 
un réseau de faits anciens, d’habitudes, de coutumes, de discours qui forment 
la trame historique du cadre choisi. Dès qu’elle devient fait, l’experiénce est 
prête à entrer dans une histoire personnelle ou collective; il est possible d’y 
faire reference, d’en faire une marque sur les cours du temps. On peut lui 
associer d’autres faits selon des logiques variables, élaborant ainsi une 
interpretation du fait initial80 (ESQUENAZI, 2002, p. 41). 

 

 Os fatos são descontinuidades (sociais) que emergem na continuidade da experiência e 

sobre os quais sempre se requer explicações. Por isso, são associados a outros fatos, 

problemáticas etc. A trama de fatos, assim tecida, é chamada de acontecimento, segundo o 

autor. Ao ser construído mediaticamente como a narrativa partilhada de fatos que se sucedem, 

                                                 
78 “Prestando conta dos fatos, os media produzem notícias; as explicando, eles compõem acontecimentos; 

elaborando apresentações rituais das notícias e dos acontecimentos, eles os inserem em dispositivos”. 
79 “Mas os media não são os únicos a produzir fatos. Fatos científicos, jurídicos etc. são produzidos por outros 

especialistas”. 
80 Uma vez que ela é enquadrada, uma experiência se torna logo solidária de toda uma rede de fatos antigos, de 

hábitos, de costumes, de discursos que formam a trama histórica do enquadramento escolhido. Assim que ela 
se torna fato, a experiência está pronta para entrar numa história pessoal e coletiva; é possível fazer referência 
a ela, fazer dela uma marca sob o curso do tempo. Podemos associá-la a outros fatos, segundo lógicas 
variáveis, elaborando assim uma interpretação do fato inicial”. 
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o acontecimento possibilita a transformação da experiência em história. Enfim, conclui: “la 

meilleure façon d’assurer la pérennité d’un fait ou, plus important pour nous, d’une nouvelle, 

est de la situer à l’intérieur d’un événement. Non seulement son existence est garantie, mais il 

devient possible de l’expliquer, de la justifier, de l’interpréter”81 (ESQUENAZI, 2002, p. 98). 

Por tudo o que foi apresentado até aqui, concluímos que não há um único e definitivo 

conceito de acontecimento e que sua distinção da noção de fato é ainda menos unânime. Não 

apenas o uso de tais nomenclaturas, mas os aspectos acentuados por cada autor são muitas 

vezes contraditórios. Contudo, algumas características do acontecimento expostas no início 

deste capítulo são coincidentes e definições de diferentes pesquisadores nos parecem 

complementares.  

Para nós, entretanto, não se justifica trabalhar com a diferença entre acontecimento 

representado e fato bruto ou, o contrário, acontecimento real e fato histórico, quando se 

estuda o discurso, pois acontecimento e fato são portadores de dimensões semióticas. 

Fundamentado em C. S. Peirce, Ronaldo Henn (2010, p. 77) explica: “Acontecimento, desta 

forma, é algo da ordem do inapreensível e que se desdobra nas curvas de intermináveis 

paradoxos”. E, com base em Deleuze, continua: “nunca se podem apreender as coisas quando 

acontecem, elas já são traduzidas em linguagem e o acontecimento, ao mesmo tempo em que 

é linguagem, está para aquém e além dela” (HENN, 2010, p. 78).  

As lógicas do acontecimento estudado aqui atendem às gramáticas impostas pela 

linguagem jornalística e aos critérios da produção mediática. O acontecimento (ou o fato) não 

tem sentido sem a intervenção do sujeito, de alguém que o interprete. Portanto, é na ação 

deste que o significado sobre o ocorrido é produzido: “o acontecimento já é aqui entendido 

como fenômeno social, determinado historicamente e inscrito em complexos processos 

intersemióticos. [...] O acontecimento, assim articulado no território da linguagem, 

transforma-se naquilo que o expressa” (HENN, 2010, p. 87). 

 Sobre a diferença entre acontecimento e fato, observamos que o conceito daquele 

carrega mais fortemente as ideias de processo, abertura dos significados e relação com outros 

eventos.  Quanto ao fato, seria uma ocorrência à qual não foram atribuídos os mesmos valores 

sociais nem os sentidos de complexidade, inacabamento, ruptura ou singularidade. 

Entre as definições do fato anteriormente expostas, parece-nos mais coerente defender 

como seus, os aspectos de já passado ou acabado, explicado, ordenado e, de alguma forma, 

                                                 
81 “A melhor forma de assegurar a perenidade de um fato ou, mais importante para nós, de uma notícia, é situá-la 

no interior de um acontecimento. Não somente sua existência é garantida, mas torna-se possível explicá-la, 
justificá-la, interpretá-la”. 
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consensual (ou compreendido como tal). Quando dizemos que algo é fato, é como argumentar 

que ele é indiscutível. Seriam fatos os fenômenos que têm significados semelhantes para 

todos os membros de um grupo.  

A grande contradição dos conceitos de acontecimento jornalístico, mediático ou 

mediatizado está na pressuposição de que eles se diferenciariam do fato, por envolverem 

questões políticas e identitárias e por darem ao público a possibilidade de questionar o sistema 

social vigente, quando, muitas vezes, não passam de simulacros, demasiadamente explicados 

e sem o desejado potencial de confrontação e ruptura. Isso nos faz concluir, mais uma vez, 

que os conceitos de fato e acontecimento são flexíveis e fronteiriços. No jornalismo, o fato 

tem aspectos de acontecimento e este, de fato; mas isso não é necessariamente um sinal de 

degradação do acontecimento.  

Ainda assim, reconhecemos que a notícia na sociedade ocidental enfatiza seu aspecto 

factual, ou seja, de elucidação do que efetivamente aconteceu, e as reportagens sobre grandes 

acontecimentos tentam resgatar as características de inacabamento, imprevisibilidade, 

singularidade e ruptura, por meio de questões que são deixadas em aberto e de vozes 

contraditórias apresentadas para pensar o assunto. Enfim, por mais que, na narrativa, o 

acontecimento pareça podado, os efeitos de sentido produzidos em tais enunciados resgatam 

suas características. 

Referimo-nos aos fatos e acontecimentos jornalística ou mediaticamente constituídos. 

É no discurso que eles se nos apresentam e que suas características são construídas como 

efeitos de sentido. Logo, interessa-nos mais entender como a ocorrência é discursivamente 

arquitetada do que o nome que damos a ela. Se o acontecimento é mostrado ou narrado com 

ênfase no que têm de novo e atual, mesmo que o formato o enquadre e tire dele sua 

singularidade, o que nos importa é como os sentidos são produzidos e quais os dispositivos 

manipulados para a construção deste discurso.  

Finalmente, depois de todas as revisões bibliográficas e discussões conceituais 

apresentadas neste capítulo, retornemos brevemente a Canudos, por onde começamos. Esta 

guerra centenária foi, sem dúvida, um grande acontecimento. Um acontecimento social, 

porque tal conflito pode ser lido como um momento de bifurcação ou um turning point na 

forma como a sociedade se via (principalmente, no que se refere a questões identitárias, 

culturais e à existência de “dois brasis”); histórico, porque foi considerado pelos historiadores 

como um momento de ruptura no desencadear dos fatos que compõem a história da República 

brasileira; e jornalístico, por ter sido selecionado, coberto e noticiado pela imprensa da época 

como a principal ocorrência nacional de 1897.  
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O acontecimento de Canudos continua a ser reformulado, lembrado e celebrado nos 

jornais contemporâneos. Propomo-nos a analisar o resgate jornalístico desse acontecimento ao 

longo de cem anos, mas, para o compreendermos, antes, entendamos melhor como funciona o 

campo de produção jornalística e como nele são constituídas as noções de temporalidade e de 

expectativas do leitor, fundamentais para a investigação da nossa problemática.  
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3. EXPECTATIVAS DO LEITOR E 

TEMPORALIDADE NO DISCURSO 

JORNALÍSTICO 

 

Na primeira cidade da República, os patriotas 
satisfizeram-se com o auto-de-fé de alguns jornais 
adversos, e o governo começou a agir. Agir era isto 
— agremiar batalhões (CUNHA, 2002, p. 503). 

 

 

No percurso de investigação do discurso jornalístico sobre um acontecimento 

histórico, não apenas o conceito de acontecimento deve ser esclarecido, mas também a 

compreensão que temos sobre o campo jornalístico. Para isso, neste capítulo, estudaremos o 

modelo liberal de imprensa, visando contextualizar e desenhar as principais condições de 

produção do jornalismo moderno82 e contemporâneo (valores-notícia, autorreferencialidade 

etc.), e revisaremos dois importantes aspectos da construção do acontecimento (FERREIRA, 

2011), imprescindíveis para a pesquisa sobre o discurso jornalístico: as expectativas do leitor 

e a temporalidade da narrativa. Em relação à primeira, buscaremos entender o que são o 

horizonte de expectativas e os saberes do leitor; e, em relação à segunda, resgataremos os 

conceitos de presentismo e triplo presente. 

 

3.1 DO MODELO LIBERAL DE IMPRENSA AO JORNALISMO 

CONTEMPORÂNEO 

 

O telegrama e as linhas de trem no Brasil do fim do século XIX eram fundamentais 
                                                 
82 Quando citamos aqui o jornal “moderno”, o jornalismo “moderno” ou a imprensa “moderna”, estamos 

tomando por base o conceito de modernidade de Anthony Giddens (1991, p. 11), que “refere-se a estilo, 
costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente 
se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. É bom lembrar que, segundo o autor, não estamos 
vivendo a pós-modernidade, mas um período de radicalização e universalização das consequências da 
modernidade – visto que não houve uma transcendência ou uma alteração fundamental dos fenômenos que a 
caracterizam (capitalismo, industrialização, globalização etc.) e que “um sistema pós-moderno será 
institucionalmente complexo, e podemos caracterizá-lo como representando um movimento para ‘além’ da 
modernidade” (GIDDENS, 1991, p. 162). Quando, contudo, usarmos o termo “contemporâneo” no lugar de 
“moderno”, é apenas para assinalar que estamos nos referindo à atualidade, ao jornalismo como o conhecemos 
hoje, no nosso presente vivido (ou, aproximadamente, nos últimos dez anos). 



75 
 

para que a notícia circulasse. A cobertura da campanha de Canudos só foi possível graças aos 

novos meios de transporte e de comunicação: “as linhas de telegrama transmitiam ao país 

inteiro o prelúdio da guerra sertaneja” e permitiram a primeira transmissão diária de uma 

guerra no país. Quando, já no fim do conflito, Canudos foi bloqueada, “a nova chegou em 

pouco ao acampamento de onde largaram, à espora fita, correios para Monte Santo, levando-a, 

para que de lá o telegrama a espalhasse no país inteiro”, segundo Euclides da Cunha (2002, p. 

352, 716).  

Entretanto, pelo telegrama os correspondentes especiais enviavam notas curtas, 

enquanto as cartas completas só chegavam às redações com semanas de atraso. Por isso, 

mesmo após o fim da peleja, ainda foram publicadas reportagens escritas durante as batalhas. 

Os textos eram longos, cheios de opiniões e incertezas, e muitos deles foram desmentidos dias 

após a publicação. Os correspondentes eram engenheiros militares, advogados ou 

profissionais liberais que escreviam com regularidade para os jornais e que, por sua 

identificação com o regime republicano, foram convidados a cobrir a guerra jornalisticamente. 

Cem anos depois, o jornalismo era outro. Diversas transformações foram 

testemunhadas a partir do século XX, como a crescente profissionalização (com uma maior 

divisão e especialização do trabalho). Tais mudanças contribuíram para a redefinição de uma 

nova maneira de produção jornalística, evidenciada por regras de conduta e orientada mais 

explicitamente para o mercado.  

O jornal passou a buscar cada vez mais leitores e, para tal ampliação, era necessário se 

desvincular da parcialidade e do comprometimento com um determinado partido ou sistema 

político – ou continuaria tendo como público apenas quem concordasse com tal 

posicionamento ideológico. Foi nesse cenário que o jornalismo começou a levantar a bandeira 

da objetividade – ideal que passa a ser um dos maiores parâmetros de qualidade dessa prática 

profissional. 

O novo jornalismo objetivo e informativo começou a surgir na Europa e nos Estados 

Unidos em meados do século XIX, impulsionado pela defesa das agências noticiosas de 

separar os fatos das opiniões, e ganhou suas atuais feições a partir dos anos 20 (do século 

XX), como um esforço estratégico de dar confiabilidade aos acontecimentos narrados, após as 

campanhas propagandísticas da imprensa durante a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, foi 

adotado um estilo mais próximo ao anglossaxão, de produção da notícia como micronarração 

do acontecimento factual, apurável e comprovável.  

Quando a objetividade passou a ser defendida como ideal e doutrina de atuação 

profissional, converte-se em norma de estilo, mecanismo de síntese, razão da industrialização 
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dos processos de produção jornalística e da prática da economia das palavras pelas nascentes 

agências noticiosas. Isso tornou o trabalho do jornalista mais automatizado e dependente do 

referencial oferecido pelo pauteiro (MELO, 2006).  

Com o argumento da objetividade do trabalho jornalístico, o profissional justifica suas 

escolhas e se protege das críticas e o jornal se apresenta como não ideológico e alinhado com 

o “interesse nacional” ou com um público também não ideológico. Porém, até a forma de se 

apresentar como não ideológico é parte do trabalho ideológico do jornal e das categorias de 

percepção próprias do fazer jornalístico (HACKETT, 1993). Deixemos claro, contudo, que 

não pensamos que a dita objetividade seja pura estratégia para camuflar a tendenciosidade do 

jornal, muito menos uma forma eficaz de representação da realidade efetiva, oposta a uma 

realidade artificialmente criada. Para nós, ela é efeito de sentido.  

Ora, para gerar o efeito de objetividade, basta que versões diferentes sobre o mesmo 

fato e provas suplementares sejam apresentadas, que os acontecimentos categorizados como 

“mais importantes” apareçam primeiro e que outras estratégias de enunciação, como o uso de 

aspas, indiquem que a versão não é do repórter – permitindo seu desaparecimento no discurso 

e o apagamento de suas opiniões. Assim, consegue-se que outros digam o que o jornalista 

pensa e, ao mesmo tempo, se mantém a aparente objetividade (TUCHMAN, 1993).  

 Contudo, a objetividade só é facilmente aceita pelo leitor e a versão do jornal só é lida 

como realidade se os interlocutores compartilharem da mesma forma de significar o mundo, 

de categorizar os acontecimentos. “E é por isso que só podemos falar da realidade, da 

verdade, da objetividade e também da imparcialidade como efeito de sentido” 

(HERNANDES, 2006, p. 29, grifos do autor).  

Deixemos de lado, todavia, a discussão sobre a objetividade e seus paradoxos, pois, 

por mais que ela seja importante para a compreensão do jornalismo liberal, não se constitui 

como objeto ou problemática do presente trabalho. Importa-nos em tal noção, 

particularmente, o fato de ter marcado, junto com a velocidade da produção, o jornalismo do 

século XX (comercial e industrial), gerando novos estilos e gêneros textuais.  

 O principal produto do jornal, então, deixou de ser o artigo (texto escrito com 

linguagem literária ou carregado de opiniões políticas), em prol da notícia: “representação 

social da realidade quotidiana, produzida institucionalmente e que se manifesta na construção 

de um mundo possível” (ALSINA, 2009, p. 299), focalizada nos acontecimentos. Estes 

passam não apenas a caracterizar a imprensa, como a padronizá-la e a unificá-la – 

transformando, inclusive, a estrutura das páginas do jornal.  

Quando os periódicos eram dominados pela escrita opinativa, os textos eram longos e 
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monótonos; porém, a soberania dos fatos fragmentou em sequências curtas e heterogêneas o 

discurso da imprensa – num esforço de sintetizar o acontecimento para fazer dele uma 

totalidade inteligível. Assim, hoje, “fragmentar eventos é parte do ato de construir o fato 

jornalístico” (FRANCISCATO, 2003, p. 140).  

Para tal construção, além da fragmentação, importa o estabelecimento de estilos, 

formatos, conteúdos e parâmetros de qualidade, que tipificam ou classificam as ocorrências 

por modos institucionalizados, conhecidos como “critérios de noticiabilidade83” ou “valores-

notícia” – os quais abordaremos logo a seguir. 

 

3.1.1 Valores-notícia  

 

Para Stuart Hall et al. (1993, p. 225), o “valor-notícia primário ou fundamental” é o 

que envolve acontecimentos “fora do comum”, que “vai contra as nossas expectativas 

‘normais’ acerca da vida social”. Em outras palavras: o excesso, a falha e a inversão do 

funcionamento de uma normalidade são registros de notabilidade do acontecimento e, 

portanto, registros prováveis do interesse jornalístico (RODRIGUES, 1993). Além desses 

valores, destacam-se a dramaticidade, a referência a pessoas célebres, as consequências 

negativas etc.  

 

Duas coisas resultam disso: a primeira é que o jornalismo tenderá a realçar 
os elementos extraordinários, dramáticos, trágicos, etc. numa ‘estória’ para 
reforçar a sua noticiabilidade; a segunda é que acontecimentos que maior 
pontuação tenham num número destes valores-notícia terão maior potencial 
noticioso do que outros (HALL et al, 1993, p. 225, grifo do autor).  

 

A noticiabilidade não está numa exterioridade mundana, mas no próprio processo de 

construção discursiva dos acontecimentos. Afinal, os critérios do que é ou não notícia fazem 

parte da rotina jornalística de decidir os eventos significantes, merecedores de destaque.    

Também Muniz Sodré (2009, p. 73) explica que as pautas noticiosas são construídas 

por eventos “já fortemente codificados pela produção midiática”, ou seja, que fazem parte da 

rotina de determinado grupo social, sendo, portanto, previsível e esperado – ainda que nele 

                                                 
83 Como explica Mauro Wolf (2003, p. 196), “a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e 

instrumentos com os quais os aparatos de informação enfrentam a tarefa de escolher cotidianamente, de um 
número imprevisível e indefinido de acontecimentos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de 
notícias”. Ou ainda: “A noticiabilidade está regrada por valores-notícia, conjunto de elementos e princípios 
através dos quais os acontecimentos são avaliados pelos meios de comunicação e seus profissionais em sua 
potencialidade de produção de resultados e novos eventos, se transformados em notícia” (HOHLFELDT, 

2001, p. 208). 
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pareça haver uma diferença. Diante disso, conclui que será notícia o evento que apresentar um 

desenvolvimento mais complexo, cuja carga de valor simbólico seja maior do que a das outras 

ocorrências. 

  

Assim, o que chamamos de acontecimento jornalístico é um fato marcado, 
portanto, mais determinado para o sistema da informação pública do que 
outros existentes, tidos como não-marcados para a formação de um 
conhecimento sobre a cotidianidade urbana. Não é, portanto, qualquer 
choque ou ruptura que pode gerar um valor-notícia, e sim aquele 
previamente codificado pela rotina produtiva do sistema informativo como 
uma inscrição potencial junto ao público-leitor (SODRÉ, 2009, p. 75-76, 
grifos do autor).  

 

As referências instituídas como valores-notícia são categorias socialmente construídas 

e, portanto, não são critérios imutáveis – mesmo porque, à medida que a cultura muda, o 

gênero narrativo das notícias também se altera. Não há uma relevância inerente ao 

acontecimento pautado pelos media. Por isso, concordamos com Carlos Eduardo Franciscato 

(2003, p. 42), quando ele diz que os valores-notícia são “recursos redutores de classificação 

da realidade”.  

Apesar de serem muitos e diversos os critérios que justificam os procedimentos 

editoriais e operacionais adotados por um medium, eles podem ser agrupados a partir de cinco 

categorias das quais derivam: características substantivas (ligadas ao conteúdo, ou seja, à 

importância e ao interesse atribuídos ao acontecimento e a seus personagens); critérios 

relativos à disponibilidade do material e ao produto informativo (relacionados, por exemplo, à 

atualidade ou à acessibilidade); ao meio de informação (que “têm a ver com a qualidade de 

tempo usado para veiculação da informação”); ao público (a imagem que se faz dos 

receptores, observada na estrutura narrativa) e, por fim, à concorrência (critérios de 

noticiabilidade relacionados à pauta do concorrente) (HOHLFELD, 2001, p. 212).  

 Para que os acontecimentos sejam significados a partir de “valores de seleção", 

conforme Mauro Wolf (2003), são colocados em primeiro plano seus aspectos de notoriedade, 

morte, proximidade, relevância, novidade, tempo, notabilidade, inesperado, conflito, 

controvérsia, infração, escândalo, disponibilidade, equilíbrio, visualidade, concorrência ou dia 

noticioso. Quanto aos “valores-notícia de construção”, destacam-se: a simplificação, a 

amplificação, a relevância, a personalização, a dramatização e a consonância.  

Considerando tal tipologia, chamam-nos a atenção, o tempo (pois estudaremos um 

acontecimento histórico na imprensa), a relevância e a consonância (pela relação com as 

expectativas do leitor – que abordaremos ainda neste capítulo). Ressalta-se o aspecto temporal 
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quando se noticia uma novidade, mas também quando um acontecimento anteriormente 

publicado serve como gancho (new peg/“cabide”) para outros acontecimentos a ele ligados. 

Existem ganchos a partir de uma data específica (alguma notícia publicada em ano anterior, 

mas no mesmo dia), a partir de aniversários ou de um assunto que permanece mais tempo nos 

media, por seu impacto. Enfim, algo importante aconteceu no passado e o “próprio fator 

tempo é utilizado como gancho para justificar falar de novo sobre o assunto” (TRAQUINA, 

2005, p. 81).  

Quanto à relevância: “compete ao jornalista tornar o acontecimento relevante para as 

pessoas, demonstrar que tem significado para elas”. Sobre a consonância: “a notícia deve ser 

interpretada num contexto conhecido, pois corresponde às expectativas do receptor. Implica a 

inserção da novidade num contexto já conhecido, com a mobilização de ‘estórias’ que os 

leitores já conhecem” (TRAQUINA, 2005, p. 92, 93). A consonância e a relevância são os 

valores que se relacionam mais diretamente com as expectativas do leitor. Estas, traduzidas 

por necessidades ou desejos interpretados pelos produtores do jornal (lugar proposto ao 

destinatário pelo enunciador), são importantes para que se enquadre um evento como 

acontecimento jornalístico. A relevância “traduz significados que interessam particularmente 

ao auditório” (PONTE, 2005, p. 199) e a consonância tem relação com os saberes e as 

competências (semânticas, enciclopédicas, linguísticas etc.) do destinatário. 

Comumente citados quando o tema é valores-notícia, Johan Galtung e Mari Ruge 

(1993, p. 63) não poderiam ser esquecidos aqui. Para eles, importa observar os fatores que 

dependem dos parâmetros culturais na transição dos acontecimentos para notícias: “o que 

escolhemos para considerar como ‘acontecimento’ é determinado culturalmente”. São eles: 

frequência, intensidade, inequivocidade, significância (proximidade cultural ou relevância), 

consonância, composição, imprevisibilidade (“impredictabilidade” ou escassez) e 

continuidade. Entre os fatores mais culturais: referência a nações de elite, a pessoas de elite, a 

pessoas (personificação da notícia) ou a algo negativo.  

Vários desses fatores podem estar associados a um mesmo acontecimento e quanto 

mais fatores puderem ser relacionados a ele, mais noticiável ele se torna. Exemplo: uma 

matéria contemporânea sobre a Guerra de Canudos será marcada pelo critério de 

“continuidade”84, mas deverá manter algum nível de “imprevisibilidade”85 e conterá ainda 

                                                 
84 Em relação à continuidade: “logo que alguma coisa atinja os cabeçalhos e seja definida como ‘notícia’, então 

continuará a ser definida como notícia durante algum tempo, mesmo que a amplitude seja drasticamente 
reduzida” (GALTUNG; RUGE, 1993, p. 66, grifo dos autores). 
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“significância”, “consonância” ou outros fatores culturais de noticiabilidade, para se desenhar 

como relevante jornalisticamente. 

Logo, nem só de grandes, improváveis e recentes acontecimentos vivem os jornais. 

Segundo Harvey Molotch e Marilyn Lester (1996), há: 1) o acontecimento de rotina – a 

maioria das notícias da imprensa cotidiana faz parte desta categoria; é um acontecimento 

intencional e previsto (exemplo: as viagens de um presidente da República); 2) os acidentes – 

como o nome indica, diferencia-se da categoria anterior por não ser intencional e por sair da 

ordem habitual das coisas (exemplo: desastres aéreos); 3) os escândalos – implica uma 

atividade intencional, mas não é prevista (exemplo: atitudes polêmicas de homens políticos 

levadas a público); e 4) a “serendipity” (descoberta de algo por acaso) – não é prevista, mas é 

promovida (exemplo: a autoproclamação do heroísmo de um personagem público).  

Também para Patrick Charaudeau (2006, p. 138), o acontecimento pode possuir um 

“caráter de inesperado” – é o “acontecimento acidente” –, mas pode ser “programado”, “pela 

existência de um calendário que pontua a organização e o desenvolvimento da vida social”, e, 

ainda, “suscitado”, “porque é preparado e provocado por tal ou qual setor institucional – 

particularmente o setor do poder político – que faz pressão junto às mídias com fins 

estratégicos”. Para o autor, estes são os critérios externos de seleção dos acontecimentos pela 

imprensa. Os internos funcionam a partir dos princípios de saliência e de possibilidade de 

interessar e emocionar o público.  

Dando relevo à imprevisibilidade dos acontecimentos constituídos jornalisticamente, 

encontramos ainda, em pesquisas de comunicação, referências a pequenos ou 

microacontecimentos, grandes ou macroacontecimentos, mega acontecimentos, entre outros. 

Quanto aos previstos: acontecimentos encenados, pseudoacontecimentos etc. (BERGER; 

TAVARES, 2010). Quaisquer que sejam os nomes atribuídos aos acontecimentos e os 

critérios de noticiabilidade em questão, uma interrogação parece sempre ressoar, 

principalmente, quando se toca na noção de imprevisibilidade: podemos falar de uma 

anterioridade ao acontecimento construído no discurso jornalístico? 

A essa pergunta, Bruno S. Leal, Paulo B. Vaz e Elton Antunes (2010, p. 222) 

respondem que não. Para explicar a tese por eles defendida, primeiramente, lembram que, 

quando relações públicas, assessores de comunicação e promoters planejam, desenvolvem e 

apresentam eventos “palatáveis e digeríveis pelo sistema mediático” (ou seja, conforme as 

                                                                                                                                                         
85 Quanto à imprevisibilidade: “É o inesperado dentro dos limites do significativo e do consonante que atrai a 

atenção de alguém [...]. Os acontecimentos têm que ser inesperados ou raros, ou, de preferência, ambas as 
coisas, para se tornarem boas notícias” (GALTUNG; RUGE, 1993, p. 66, grifos dos autores). 
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necessidades dos veículos e amoldados às suas condições temporais, técnicas, linguísticas e 

ideológicas),  

 

a anterioridade do acontecimento em relação à notícia deixa de ser vista 
como algo dado, preestabelecido, e revela-se como resultado do processo de 
produção jornalística. Em outras palavras, é o gesto de conhecimento que 
distancia o acontecimento, produzindo sua anterioridade (LEAL; VAZ; 
ANTUNES, 2010, p. 222).  

  

Contudo, quando se fala de acontecimentos imprevistos, entende-se, geralmente, que 

haja um dado real e anterior, que justificaria sua noticiabilidade. Os autores consideram que, 

na atual sociedade mediatizada (cujo sistema mediático está integrado à vida social), as 

caracterizações taxonômicas dos valores-notícia são imprecisas, justamente por fazerem o 

acontecimento parecer anterior à notícia:  

 

Um dos problemas de fundo nas categorizações apontadas acima diz respeito 
precisamente à percepção de que haveria uma anterioridade do 
acontecimento em relação à notícia, justificando a distinção entre eventos 
‘não previstos’ e os ‘de rotina’. Mesmo entre essas duas categorias, no 
entanto, pode-se observar que a anterioridade suposta não tem a mesma 
qualidade: é como se nos primeiros ela fosse forte, intensa, e nos segundos, 
ao contrário, menos e/ou estrategicamente planejada. Fala-se da mesma 
coisa, então? A não previsibilidade de um acontecimento, a sua natureza 
‘acidental’, implica que na sua gênese não haja a presença do sistema 
mediático? (LEAL; VAZ; ANTUNES, 2010, p. 297). 

 

 Entender que na gênese do acontecimento jornalístico haja a presença do sistema 

mediático é concordar que é este sistema (envolvendo seus esquemas interpretativos etc.) que 

constitui o acontecimento enquanto tal. Por isso, não propomos aqui comparar o produto 

jornalístico a um suposto “evento real”, anterior à notícia. Ainda assim, não deixamos de falar 

em “imprevisibilidade”, “singularidade”, “ruptura” ou quaisquer que sejam os aspectos 

acentuados do acontecimento, pois os entendemos como efeitos de sentido produzidos na 

enunciação, conforme explicado no Capítulo 2. A caracterização do acontecimento 

jornalístico não estaria, assim, ancorada em um existente anterior, mas, sim, constituída no 

próprio ato (ou na forma) de conhecer, pela comunidade interpretativa (GOMES, 2009) – o 

que, por outro lado, também não quer dizer que o acontecimento seja exatamente uma 

propriedade do sistema mediático. Para esclarecer este último ponto, revisemos o que Niklas 

Luhmann (2005) explica sobre o sistema dos meios de comunicação. 
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3.1.2  O sistema dos meios de comunicação e a autorreferencialidade 

 

Conforme Niklas Luhmann, os sistemas são estruturas complexas fechadas no seu 

mundo interior, autofortificando-se, autoconfinando-se, diferenciando-se, mas registram os 

sinais do exterior como “irritações”. Para o autor, conhecido como um construcionista radical, 

cada sistema só se reproduz internamente e, mesmo quando parece interagir ou trazer para si 

elementos de outros sistemas (como na suposta mediação de acontecimentos pelo jornalismo), 

produz formatos especificamente seus, e não atributos fornecidos pelo mundo exterior ou por 

uma anterioridade, como foi discutido no tópico anterior. A isso ele chama de “produção de 

realidade” (LUHMANN, 2005, p. 42). Os acontecimentos, portanto, não são reproduzidos 

pelos media, mas dramatizados; e, com a quase simultaneidade possibilitada pelas novas 

tecnologias, tal dramatização parece cada vez mais real:  

 

acontecimentos devem ser dramatizados como acontecimentos – e, com o 
tempo, superados. Num tempo que, por meio desse processo, começa a fluir 
mais depressa. A observação dos acontecimentos com dimensão social 
ocorre então quase ao mesmo tempo que os próprios acontecimentos 
(LUHMANN, 2005, p. 55). 

 

Contudo, tal “dramatização”, para nós, é a própria construção discursiva do 

acontecimento jornalístico, específico do sistema mediático de informações. Quanto ao que 

chama de “próprios acontecimentos”, estes não passam de referências de impossível resgate. 

Luhmann também pontua os principais critérios “seletores” das notícias: a surpresa ou 

novidade, os conflitos, as quantidades, a relevância local, as transgressões à norma, a 

distinção entre a boa e a má ação, o interesse pelas pessoas, a atualidade, a manifestação de 

opiniões, além dos fatores ligados à própria rotina dos meios e à disponibilidade do espaço ou 

do tempo. Dessa forma, “os meios de comunicação dão uma coloração especial àquilo que 

noticiam e à forma como noticiam; assim, decidem sobre o que deve ser esquecido, o que 

pode ser significativo apenas no momento e o que deve permanecer na lembrança”. Os 

seletores, que indicam os acontecimentos marcados – ou seja, “aquilo que por algum motivo é 

problemático e, por isso, de interesse” (LUHMANN, 2005, p. 66-67, 72) – servem também 

para o autor explicar sua teoria de fechamento dos sistemas: 

 

Na base de todas as seleções – e isso vale tanto para a comunicação 
cotidiana quanto para aquela efetivada pelos meios de comunicação de 
massa – há um agir integrado da condensação, da confirmação, da 
generalização e da esquematização, que não se acha dessa maneira no 
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mundo externo sobre o qual se comunicam coisas. É isso que sustenta a tese 
de que é somente a comunicação (ou então o sistema dos meios de 
comunicação) que atribui significação aos fatos (LUHMANN, 2005, p. 71, 
grifos do autor). 

  

Assim, esse condensar, confirmar, generalizar e esquematizar os acontecimentos 

jornalísticos, da forma como se realizam, é próprio do sistema de comunicação social; e seus 

critérios e valores são operações que não dependem da confirmação do meio externo.  

Como explica Luhmann, um tema aproveitado pelos meios de comunicação, como a 

AIDS, não é um produto próprio destes meios, “mas é tratado de tal forma e exposto a uma 

trajetória temática que não pode ser explicado nem com base nos diagnósticos médicos nem 

na comunicação entre médicos e pacientes”, e sim pelas próprias operações do campo 

jornalístico. Assim, a abordagem de tais temas serve “ao acoplamento estrutural dos meios de 

comunicação com outras áreas da sociedade” (LUHMANN, 2005, p. 30, 31); e a manutenção 

dessas operações serve para aproximar os meios de comunicação da sua audiência. Afinal, é 

na repetição e na constituição de funções tornadas conhecidas pelo leitor, que os contratos 

entre este e o enunciador podem ser estabelecidos e as expectativas podem ser formadas. 

Os media trabalham com as repetições e redundâncias, ou seja, com o constante 

lembrar, mas também com o esquecer. Aliás, para o autor, “esquecer liberta” (LUHMANN, 

2005, p. 175) e sobre isso, explica: 

 

Aqui o principal efeito está no esquecer e só excepcionalmente algo é 
lembrado. Pois, sem esquecimento, sem a liberação de capacidades para 
novas operações, o sistema não teria futuro, menos ainda possibilidades do 
oscilar de um lado para outro das distinções utilizadas em cada situação. 
Dito de outra forma: a memória funciona como apagador de pistas, como 
repressão e inibidor eventual da repressão. Ela lembra algo que se dá tanto a 
curto como a longo prazo, sempre que as operações atuais dão motivo à 
repetição (LUHMANN, 2005, p. 164). 

 

A memória, para ele, não é a reserva de imagens à qual se recorre numa necessidade, 

mas a repetição de operações que atualizam o já conhecido, lembrando que “os meios de 

comunicação entendem aquilo que lhes é transmitido somente com base em sua própria rede 

de reprodução de informações”. É assim que o sistema dos media observa e marca várias 

operações de outros sistemas (heterorreferência), mas, vez por outra, também “pode designar-

se a si mesmo diferenciando-se de todos os demais. Ele pode tematizar as próprias estruturas e 

operações como se fossem objetos” (LUHMANN, 2005, p. 188, 189).   

O jornalismo é autorreferente, assim como todos os sistemas da sociedade moderna. 
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Ou seja, ele comunica algo distinto de si mesmo (é heterorreferencial), mas também reproduz 

a si mesmo na sua comunicação (é autorreferencial). Isso é observável, por exemplo, quando 

um programa promete outro programa e quando a enunciação se autodescreve, abordando 

suas próprias operações. Aliás, o sistema dos meios de comunicação se refere “o tempo todo 

ao seu próprio estado de informação para poder descobrir novidades, surpresas e com isso 

valores informativos” (LUHMANN, 2005, p. 33).  

Conforme Antônio Fausto Neto86, o discurso autorreferencial produz operações 

enunciativas que tornam mais explícitas as referências dos seus “lugares de fala”. A 

modalidade autorreferencial aponta a legitimidade do trabalho jornalístico, ao explicar as 

intenções da sua agenda, e insere o leitor na cultura de produção jornalística. No artigo 

intitulado “Enunciação jornalística entre dispositivo e disposições”, Fausto Neto explica como 

o jornalismo tem transcendido suas funções centrais de referencialidade do mundo, ou seja, 

suas operações de “fazer saber” e “fazer crer”: 

 

Possivelmente, mudanças sociológicas e comunicacionais havidas no jornal 
[...] fazem com que se modifiquem os modos enunciativos pelos quais ele 
busque novas formas de vínculos com os leitores. Tais mudanças 
desenvolvem novas formas de discursividades através das quais a ênfase de 
mediação do jornal não seria apenas a de relatar o mundo, mas a de produzir 
o próprio relato das operações enunciativas que desenvolve para fabricar as 
realidades por ele apontadas. Desenvolve-se um modelo de enunciação que 
convida o leitor para um determinado tipo de enquadramento de interação, 
pelo qual, além de se colocar como um ‘lugar organizador’, o jornal diz que 
‘está ali’ e como faz para que a realidade que ele oferece se engendre nas 
fronteiras do seu aparelho produtivo (FAUSTO NETO, 2006b, p. 96). 

 

 Ao usar tal modalidade, a enunciação não é mais apagada nem confundida com o 

próprio acontecimento. Pelo contrário, o processo de produção jornalística é desenhado diante 

do leitor, que é convidado a com ele se conectar e a compreender os princípios que organizam 

a oferta do próprio discurso; afetando, desta forma, o lugar de fala e os endereçamentos do 

discurso. “Trata-se de uma operação enunciativa voltada para a autorreferência do discurso da 

informação, em que a própria instância da oferta informativa fala de seus efeitos sobre a 

recepção” (FAUSTO NETO, 2006b, p. 97). 

Na contemporaneidade, segundo o autor, é possível observar um crescimento ou uma 

explicitação da autorreferencialidade na imprensa, por meio de uma enunciação que chama 

muita atenção para as operações internas, destacando o próprio sistema de produção. 

                                                 
86 FAUSTO NETO, Antônio. Panorama da pesquisa internacional sobre discurso e mídia. Exposição oral. In: I 

Colóquio Internacional Discurso e Mídia – UFBA, 2009, Salvador. 
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Questionamo-nos, contudo, se a autorreferencialidade jornalística seria efetivamente uma 

“nova função do jornal, na sua prática de noticiabilidade” (FAUSTO NETO, 2006b, p. 96, 

grifo nosso), como o autor também deixa a entender no trecho que segue: 

 

Se mais longinquamente o jornalismo revelava fatos, e em seguida o jornal 
organizava a realidade segundo certas disposições, na contemporaneidade 
importa menos esse nível de apropriação das realidades externas pelas regras 
jornalísticas e mais o relato segundo enunciações muito singulares e ‘em 
ato’, das próprias condições pelas quais o jornalismo tece as realidades. Não 
está mais em questão o poder do jornalismo relativo à questão do dizer e do 
fazer saber, mas o deslocamento do dispositivo jornalístico para enunciar as 
próprias condições da fabricação da notícia, em suma, da própria 
noticiabilidade (FAUSTO NETO, 2006b, p. 98).  

 

 Enfim, se tomarmos por base o paradigma do jornalismo moderno, factual e 

distanciado, concordamos que as estratégias de autorreferência são indícios das 

“transformações que sofrem as mídias [...] ao se constituírem na contemporaneidade mais em 

dispositivos de organização do que de representação da realidade” (FAUSTO NETO, 2006b, 

p. 101, grifo do autor). Contudo, acreditamos que a autorreferencialidade já era comum nos 

ensaios de jornalismo que se fazia no século XIX, ainda que produzissem outros efeitos de 

sentido e com funções enunciativas distintas, a partir de suas diferentes condições de 

produção – hipótese a ser testada aqui, no Capítulo 5. De qualquer forma, agora ou outrora, a 

autorreferencialidade é um importante fenômeno de constituição da personalidade do medium, 

pois distingue o jornal de seus concorrentes, sem o distanciar da lógica do campo jornalístico, 

e possui um relevante papel na aproximação daquele com o público.  

Acreditamos que estudar o discurso jornalístico é tarefa impraticável sem a 

compreensão da interlocução, das expectativas projetadas e dos saberes mobilizados na 

relação entre jornais e leitores. Conforme Jean-Pierre Esquenazi (2002, p. 132), “un média 

doit d’abord habituer son public à son identité discursive; mais il doit ne pas laisser les 

habitudes et stéréotypes que celle-ci implique dicter une loi trop prévisible”87. A 

autorreferencialidade contribui na formação da identidade discursiva88 do jornal, mas esta não 

pode se tornar demasiadamente óbvia, para não resultar na perda de interesse do leitor. 

 Não é fácil entender a relação dos media com seu público. No caso do jornal, o 

funcionamento dessa interlocução pode parecer evidente, mas não é. A priori, pensamos que 

                                                 
87 “Um medium deve a princípio habituar seu público a sua identidade discursiva; mas não deve deixar os 

hábitos e estereótipos que esta implica ditar uma lei muito previsível”. 
88 A identidade discursiva (explicitada principalmente no editorial) é considerada aqui como a imagem de um 

medium, construída pelo capital simbólico e pela materialidade de cada exemplar. 
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ela se resume ao jornalista respondendo à expectativa do leitor de se informar sobre as 

notícias atuais do seu país e do mundo. Contudo, o jornal não é formado apenas de editorias 

políticas e econômicas, cuja função referencial indica o interesse coletivo ou social. O veículo 

impresso também oferece ao leitor composições lúdicas, pragmáticas e opinativas, que não 

podemos ignorar na pesquisa sobre o discurso jornalístico e seu leitorado. Por isso, no tópico 

que segue, antes de trabalharmos com as expectativas do leitor, buscaremos compreender esse 

lado mais “leve” do jornal impresso. A importância de resgatarmos aqui leituras sobre textos 

opinativos, de jornalismo de serviço e editoriais é justificada ainda pelo fato de que grande 

parte do corpus da nossa pesquisa é formada por tais tipos de enunciado – como veremos nas 

análises realizadas no último capítulo. 

 

3.2 O LEITORADO E O DISCURSO JORNALÍSTICO OU JORNÁLICO 

 

3.2.1 Elementos de atualização, opinião e serviço 

 

Na leitura de uma notícia quente, a atualidade – uma das propriedades essenciais do 

jornal (GROTH, 2011) – parece óbvia. Mas, e quanto às matérias frias? Há atualidade nas 

publicações dos cadernos de turismo e entretenimento? Sim. Aliás, estas podem não ter o 

mesmo teor de novidade, mas possuem uma atualidade ainda mais duradoura do que “um fato 

gerador de vida curta, cujo ‘agora’ não pode ser muito alongado” (HERNANDES, 2006, p. 

61). Os relatos de interesse humano, por exemplo, não perdem sua atualidade com a mesma 

rapidez que as notícias factuais e, por isso, são muitas vezes a elas acrescentados como 

“elemento de atualização”. Outra forma de atualização do acontecimento é não usar o lead 

numa matéria que tenha um intervalo de tempo maior entre a coleta do fato, a preparação e a 

divulgação. Enfim, 

 

há diversos modos de atualizar um fato principal e construir uma notícia com 
sabor de novidade e que será interpretada como ‘atual’. Basta acrescentar um 
elemento de atualização ao fato gerador. O elemento de atualização é um 
assunto secundário, que não envelhece rapidamente (HERNANDES, 2006, 
p. 61, grifo do autor).  

 

A coerção de encontrar elementos de atualização para chamar a atenção do leitor aos 

fatos narrados é muito comum. Contudo, “a necessidade de agregar ao fato principal ou 

gerador um elemento de atualização (…) faz com que se pise no perigoso terreno da 

especulação” (HERNANDES, 2006, p. 224), possibilitando a publicação de análises que se 
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mostrarão futuramente erradas. Entre as matérias do nosso corpus, uma nos serve como 

exemplo da precipitação de certas análises do presente a partir da atualização de informações 

do passado: “Arqueólogos procuram Conselheiro”, escrita por Jotabê Medeiros e publicada no 

Caderno 2, página D2, de 04 de agosto de 1996, do jornal O Estado de S. Paulo, no ano do 

centenário do início da Guerra de Canudos (ANEXO L3).  

Essa notícia aborda a seca do Açude de Cocorobó (onde se encontram as ruínas da 

primeira Canudos89). Na narrativa, o enunciador confunde as igrejas da primeira e da segunda 

Canudos, o antigo cemitério enterrado pelo açude e o construído por Conselheiro; revela uma 

informação nunca comprovada, da qual muitos especialistas discordam (a de que Canudos 

haveria tido cerca de vinte e cinco mil moradores); e especula:  

 

Outra expectativa de especialistas em Canudos é que o corpo de Antônio 
Conselheiro ainda esteja sob o açude [...] é possível prever uma escavação 
antropológica no local [...]  
[...] antropólogos acreditam que o corpo de Conselheiro pode ter se mantido 
em boas condições de preservação, mesmo sob o açude. E se preparam para, 
no caso de a seca se prolongar – já dura quatro anos – e chegar ao chão, 
iniciar uma escavação para resgatá-lo. 

 

As incertezas reveladas são seguidas por outras quase-certezas, como a do local, “que 

pode ser precisamente assinalado em mapas”, onde haveria de se encontrar o corpo do 

Conselheiro, que foi “enterrado em cova rasa”; e, então, uma vez encontrada a cova, não 

haveria dificuldades para achar o corpo (segundo o enunciador); até porque, “o corpo foi 

devolvido à cova e nunca mais se falou dele”. Porém, três anos depois, quando a seca atingiu 

seu nível máximo, uma equipe de arqueólogos foi ao local, mas o corpo de Antonio 

Conselheiro nunca foi encontrado (PINHEIRO, 2010).  

Esse exemplo demonstra que muitos equívocos podem ser aceitos como verdades 

quando a notícia se atualiza pela referência ao passado; mesmo porque, 

 

a falta de conhecimento, o não saber sobre algo de um domínio especializado 
[...] influencia na aceitação irrestrita das asserções. A não ser para a parte do 
público também especializada no mesmo domínio, os fatos históricos são 
tidos como verdadeiros, funcionam como sistemas de verdade (SEIXAS, 
2009, p. 226, grifos da autora). 

 

Abordar jornalisticamente um acontecimento do passado oferece o risco da 

                                                 
89 Existiram três Canudos: a primeira foi destruída pela guerra, a segunda foi reconstruída nas proximidades, mas 

destruída pelo açude de Cocorobó – construído pelo presidente Getúlio Vargas – e a terceira, um pouco mais 
distante, é a que permanece ainda hoje.  
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especulação, mas pode ser útil para fazer generalizações e asserções por comparação com o 

presente – expediente geralmente usado em matérias do caderno cultural, por possibilitarem 

maior liberdade interpretativa na escrita. Isso não significa, porém, que as notícias do caderno 

principal sejam isentos de interpretação. 

Mesmo partindo do pressuposto de que os jornais têm como matéria-prima o fato, 

pode-se “falar em níveis de interpretação ou escalas argumentativas na notícia, na reportagem, 

no especial, nos infográficos, enfim, em toda composição cuja principal finalidade 

reconhecida é informar” (SEIXAS, 2009, p. 277). Nas reportagens, os fatos não são narrados 

isoladamente, mas tratados como acontecimentos (relacionados ao contexto e a outros fatos 

que já não possuem a mesma carga de atualidade); e isso requer interpretação. Na notícia, a 

fim de gerar efeito de realidade e produzir credibilidade, a interpretação é ocultada sob 

astúcias enunciativas – exagero de informações, citações, declarações de fontes e outras 

formas de desenvolver assertivos. 

A exposição de julgamentos de valor por enunciadores (fontes) cujo poder, status, 

competência e lugar social permitam a não apuração do dito é parte também da construção da 

notícia, apesar de ser mais comum em artigos assinados (escritos, geralmente, por 

especialistas ou autoridades políticas). Sobre estes últimos, vale realçar: 

 

Os artigos manipulam os mesmos tipos de objetos de realidade dos editoriais 
e operam conexões entre objetos de realidade como os editoriais. Entretanto, 
pelo fato de o estatuto do articulista vir da competência de outro domínio, as 
lógicas discursivas da instituição jornalística não interferem no artigo. Do 
enunciador exige-se competências ligadas ao estatuto do lugar de onde fala. 
Ao veículo, locutor, apenas a competência de reconhecimento, já que se 
escolhe ou se aceita um texto de ator social de outro campo. Entretanto, esta 
competência é premiada, quer dizer, a escolha do artigo, sua busca 
(negociação) dão credibilidade ao veículo como instituição jornalística que 
cumpre sua função de mediação (democrática). Enquanto o veículo cumpre a 
finalidade de mediar, o articulista opina, se expressa, analisa, informa, prevê, 
enfim, realiza todo tipo de ato de linguagem (SEIXAS, 2009, p. 242). 

 

Por meio do artigo assinado, o jornal funciona como mediador entre o fato, a 

atualização e o ponto de vista do ator do espaço público90 autorizado a falar sobre o tema. 

Apesar da relativa autonomia que o autor do artigo goza, devido à especificidade da sua 

enunciação, ele está subordinado às regras do contrato de leitura do jornal (como a limitação 

                                                 
90 Os autores dos artigos opinativos são uma modalidade específica de leitor ou participante da esfera pública, 

formada por atores sociais – ou “núcleo especializado de ‘receptores sociais’” – que possuem atividades e 
competências vinculadas ao tema abordado, o que os autoriza a falar sobre ele no jornal. Mas, claro, “o 
discurso do espaço público tem acesso às mídias desde que seja submetido às regras privadas dos seus 
respectivos processos de produção” (FAUSTO NETO, 1999, p. 95, 94).   
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de espaço, o estilo do texto e a tematização de algo atual ou do interesse do leitor), ainda que 

de forma diferente da subordinação a que se submete o jornalista profissional. Além disso, 

mesmo que o artigo seja fruto de outras lógicas discursivas, ele responde a pelo menos uma 

das três principais finalidades da instituição jornalística: a mediação, a informação e a 

opinião.  

Entre os gêneros chamados opinativos (onde se insere o artigo, como também a 

coluna, o editorial, o comentário, a crítica, a crônica, a caricatura e a carta), o editorial é o 

único não comprometido com outros domínios: “é o único tipo de composição de instituição 

jornalística que se poderia chamar necessariamente de gênero jornalístico opinativo” 

(SEIXAS, 2009, p. 290, grifos da autora). O restante seria incluído no gênero discursivo 

jornálico: 

 

Um gênero discursivo jornalístico, obrigatoriamente: 
I. tem como enunciador, no ato da troca comunicativa, a instituição 
jornalística; 
II. a competência de procedimento é de sujeito comunicante da organização 
jornalística; 
E frequentemente: 
III. satisfaz a uma ou mais finalidades institucionais; 
IV. apresenta uma lógica enunciativa formada majoritariamente pelo 
compromisso de adequação do enunciado à realidade, como objetos de 
acordo e/ou argumentos de acordo operados interpretados segundo tópicos 
jornalísticos. 
Já nos gêneros discursivos jornálicos, obrigatoriamente: 
I. a instituição jornalística não faz parte da dimensão do enunciador; 
II. a competência de procedimento empregada não é de nenhum sujeito 
comunicante da organização jornalística, portanto é de outra formação 
discursiva; 
E frequentemente: 
III. a lógica enunciativa não trabalha, obrigatoriamente, como objetos de 
acordo e pode ser formada por compromissos de crença sobre a adequação 
do enunciado à realidade (SEIXAS, 2009, p. 332). 

 

Para exemplificar tais diferenças, a autora apresenta um quadro que sugere a divisão 

dos dois tipos de gêneros explicados acima: 

 

GÊNEROS DISCURSIVOS 

JORNALÍSTICOS JORNÁLICOS 

NOTÍCIA ARTIGO 

NOTA CRÔNICA (brasileira) 

REPORTAGEM  CARTA 

ENTREVISTA  FÓRUM 
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INFOGRÁFICO CARICATURA 

EDITORIAL BOLETIM DE AGÊNCIA (francês) 

COLUNA  TRIBUNA LIVRE (francesa)  

COMENTÁRIO LES BONNES FEUILLES (francesa) 

ANÁLISE (francesa)  

CRÔNICA (espanhola)  

SÍNTESE (francesa)  

PERFIL (francês)  

REVISTA DE IMPRENSA (francesa)  

CHAT  

GÊNEROS DISCURSIVOS 

JORNALÍSTICOS JORNÁLICOS 
QUADRO 1: Gêneros discursivos jornalísticos e jornálicos. FONTE: SEIXAS (2009, p. 333). 

 

O quadro indica os gêneros nos quais a instituição jornalística atua como enunciadora 

(notícia, nota, reportagem etc.) e os gêneros cujo discurso está no jornal, mas não é 

diretamente assumido por ele. Além disso, demonstra o quanto os veículos impressos 

segmentam suas composições – o que implica a construção de um leitor igualmente 

fragmentado.  

As diferentes editorias e os diversos cadernos e suplementos do jornal moderno tanto 

satisfazem o sujeito político (interessado em temas da coletividade), quanto o lúdico (que 

busca uma leitura prazerosa) e o pragmático (à procura de soluções e serviços). Segundo José 

Marques de Melo, “o leitor busca escolher o veículo que atende às suas necessidades de 

informação cotidiana”, mas a segmentação do público dos impressos brasileiros ocorre mais 

em função do apelo utilitário dessas publicações – em matérias redigidas, por exemplo, para 

“oferecer suporte à decisão de consumo dos leitores” (MELO, 2006, p. 61, 183) – do que do 

perfil ideológico que elas apresentam.  

De qualquer forma, “o jornal cria, assim, diversas possibilidades de fruição dentro do 

seu próprio texto. Cada fragmento tem uma coerência discursiva diferente, adequada a um 

certo grupo de leitores” (HERNANDES, 2006, p. 205). Uma dessas possibilidades de fruição 

se dá com o resgate da história, que tanto pode ser feito por notícias e reportagens, como por 

matérias frias, de serviço e de opinião – como veremos no último capítulo deste trabalho, 

onde realizaremos a análise dos textos do século XX e do início do XXI, de O Estado de S. 

Paulo, sobre Canudos. 

 Na contemporaneidade, tanto o espaço reservado para reportagens mais 

interpretativas, quanto o de opiniões e serviços têm aumentado nos produtos impressos; por 
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isso, não podemos rechaçar tais gêneros dos estudos do jornalismo. Aqui, eles serão 

significativos, pois, como explicamos anteriormente, grande parte do nosso corpus de 

pesquisa é formado por textos do Caderno 2, dentre os quais, um número significativo é 

assinado por especialistas no assunto, e não por jornalistas (gêneros jornálicos). 

A tendência de ir além do atual e do factual, no cenário de ascendente transformação 

da produção de informações, pode ser explicada pela busca de um diferencial dos jornais para 

atender leitores que já possuem na internet uma ferramenta rápida de notícias. O formato 

tradicional do jornalismo tem cedido espaço para novas formas de socialização do 

conhecimento, mais ligadas ao entretenimento e ao performático, nas quais o público tem 

cada vez mais um papel ativo e interativo. Os jornais on-line, por exemplo, tem convocado o 

leitor/navegador a participar da construção do conteúdo jornalístico, quer por meio da 

sugestão de pauta ou de comentários, quer por postagens de material escrito, fotográfico ou 

audiovisual (“jornalismo colaborativo”) – e isso não pode deixar de ser lembrado aqui, uma 

vez que investigaremos a produção de sentido também no jornal contemporâneo.   

Um público que hoje possui acesso fácil às tecnologias (podendo compartilhar com os 

media tradicionais as suas produções, possuindo as ferramentas para tornar conhecidas as suas 

próprias informações na rede e tendo à sua disponibilidade uma oferta múltipla de notícias) é, 

certamente, um público mais exigente. Os meios de comunicação tradicionais precisam 

obviamente se submeter a rápidas adaptações, estando sempre atentos às expectativas dos seus 

novos leitores, ouvintes ou telespectadores.  

A imprensa tem sido considerada como “coisa do passado”, ameaçada pelo 

mediatização cibernética, “que não é primordialmente informativa, e sim conectiva, ou seja, 

dispositivos em rede voltados para a conexão generalizada dos sujeitos” (SODRÉ, 2009, p. 

118). Então, como o jornalismo impresso pode se manter neste contexto? 

 

O aprofundamento do fato, que seria em princípio um requisito central para 
o desenvolvimento de uma ‘imprensa de qualidade’, revela-se, assim, um 
horizonte importante para a chamada ‘grande imprensa’. Um especialista 
como o editor Ruy Mesquita diz hoje não acreditar em estratégias para atrair 
jovens leitores, seduzidos pela internet, uma vez que a agilidade da nova 
mídia supre a demanda de informação imediata, restando ao jornal o 
diferencial da opinião aprofundada. 
[...] A unanimidade quanto aos efeitos concorrenciais das novas mídias e do 
fluxo livre ou caótico de informação tem como contrapartida o aparente 
consenso de que o antídoto para o veneno da crise estaria na qualidade da 
informação, portanto, no aprofundamento da forma própria de conhecimento 
jornalístico (SODRÉ, 2009, p. 57-58).  
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A provável solução para a crise do impresso, portanto, seria o aprofundamento do 

enunciado jornalístico, aproximando-se do jornalismo comunitário ou cívico (que agenda 

temas vitais para a cidadania) e analítico (no qual seria possível uma interpretação 

contextualizada dos acontecimentos), alternativo ao factual e declaratório. Aliás, valorizar a 

elaboração mais lenta e reflexiva da composição jornalística e abdicar da publicação urgente e 

de imediata utilidade “pode implicar outras possibilidades de compreensão do acontecimento, 

para além de sua redução ao horizonte do fato tal como é tradicionalmente definido pelo 

dispositivo jornalístico” (SODRÉ, 2009, p. 70).  

O abalo à ideologia da imprensa convencional não deve levar a hipóteses apocalípticas 

do fim do jornalismo, mas sim à necessidade de se repensar os modelos e o velho paradigma 

da objetividade. O autor sugere, enfim, que o discurso jornalístico reveja o espelhamento da 

verdade, admita uma objetividade fraca e uma veracidade probabilística e se aproxime ainda 

mais da forma narrativa.   

Logo, questionar o modelo tradicional, liberal, factual, moderno e ainda 

contemporâneo do jornalismo é uma possível forma de encontrar o lugar do jornal impresso 

na atual multiplicidade de ofertas mediáticas. Isso, claro, fundamentado na questão: o que 

quer o leitor? Basear-se nas expectativas deste não significa prostituir-se em nome do público 

consumidor, mas atentar para o horizonte de saberes e interesses daqueles que completarão, 

na leitura, a constituição de sentido do enunciado – como veremos a seguir. 

 

3.2.2 Horizonte de expectativas e constituição de sentido 

 

Le récepteur complique tout, il est rarement là où on l’attend, il comprend le 
plus souvent autre chose que ce qu’on lui dit ou que l’on souhaiterait qu’il 
comprenne par le son, l’image, le texte, ou la donnée. Il est la boîte noire. 
Grand gagnant de la communication, il en relativise la performance. (…) 
C’est d’ailleurs cette liberté du récepteur qui explique depuis toujours les 
décalages dans la communication. 
La liberté du récepteur, c’est précisément d’accepter, de repenser, de 
négocier le message reçu91 (WOLTON, 2009, p. 144, grifo do autor). 

 

O mistério da recepção ou de como o público lida com o texto não é uma interrogação 

apenas dos estudos dos media. As teorias literárias nos apresentam importantes questões sobre 

                                                 
91 “O receptor complica tudo, raramente está lá onde o esperamos, muito frequentemente compreende outra coisa 

diferente do que dizemos ou que desejaríamos que ele compreendesse pelo som, a imagem, o texto, ou o dado. 
Ele é a caixa negra. Grande ganhador da comunicação, ele relativiza a performance dela. [...] No mais, é esta 
liberdade do receptor que explica desde sempre as defasagens na comunicação. A liberdade do receptor está 
precisamente em aceitar, repensar, negociar a mensagem recebida”. 
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“cet être collectif, incertain et obscur, recherché et craint, cette entité qui est contestée dans 

son existence même puisque tant de choses peuvent séparer les individus qui le composent: 

les moments, les lieux, les modes d’écoute, le type d’auditoire”92 (MÉADEL, 2009, p. 9).   

Cécile Méadel afirma que uma rápida cartografia dos múltiplos paradigmas de 

abordagens da recepção os posicionaria sob um duplo eixo: o ativo/ passivo e o individual/ 

coletivo. De um lado, o que os diferenciam é o grau de autonomia atribuída ao receptor; de 

outro, o perímetro (indivíduo ou coletividade) que se leva em conta na análise da recepção. 

Esta pode ainda ser considerada como um resultado ou um processo. De qualquer forma, a 

recepção “devient un des moments du processus de production des contenus et les publics les 

impactent directement” e “est un processus intéractif qui va en permanence du contenu au 

public et du public au contenu”93 (MÉADEL, 2009, p. 15, 17).    

O estudo priorizado da recepção sobre os da produção e da representação se 

transformou em problema fundamental para a reflexão da literatura, a partir da aula inaugural 

de Hans Robert Jauss, na Universidade de Kontanz, que fez surgir o que conhecemos hoje por 

“Estética da recepção”. Antes, “o leitor era invocado dentro de um contexto normativo, isto é, 

era invocado para que se dissesse como deveria se conduzir, assim como quais os estilos e 

gêneros adequados às diversas circunstâncias” (LIMA, 2002, p. 15). O autor era o legislador 

que sujeitava a leitura do texto a suas normas.  

Jauss demonstra que, assim como o autor pode assumir o papel de leitor da sua própria 

obra, o leitor sai de sua atividade contemplativa e se converte em cocriador, “à medida que 

conclui a concretização de sua forma e de seu significado” (JAUSS, 2002b, p. 103). Além 

disso, o contexto da leitura é diferente do contexto da produção e isso impossibilita que o 

autor subordine a recepção “ao propósito com que compusera a obra: a obra realizada 

desdobra [...] uma multiplicidade de significados que, de muito, ultrapassa o horizonte de sua 

origem” (JAUSS, 2002b, p. 102).  

Para Jauss, o “horizonte de expectativa” do leitor tem a ver com a experiência de 

leituras e, portanto, seu prévio conhecimento do gênero, da forma ou da temática do texto, 

bem como com a possibilidade de “mudança de horizonte” representada pelo texto. 

Também Hans Ulrich Gumbrecht (2002, p. 175) explica que, além da constituição de 

sentido na produção do texto, por parte do autor, há que se considerar a constituição de 

                                                 
92 “Esse ser coletivo, incerto e obscuro, procurado e temido, essa entidade que é contestada em sua existência 

mesma, dado que tantas coisas podem separar os indivíduos que o compõem: os momentos, os lugares, os 
modos de escuta, o tipo de auditório”. 

93 “Torna-se um dos momentos do processo de produção de conteúdos e os públicos os impactam diretamente”; 
“é um processo interativo que vai permanentemente do conteúdo ao público e do público ao conteúdo”. 
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sentido como compreensão do texto, por parte do leitor. Essas duas devem ser consideradas 

“ações reciprocamente relacionadas”. Pensando a literatura, o autor afirma:  

 

quem deseja apreender as condições de diferentes constituições de sentido 
sobre um texto deve pesquisar as interações entre um autor e seus leitores, 
pois a ação social do autor é tanto condição para a compreensão do texto 
pelo leitor, como a ação social, provável dos leitores, age como premissa 
para a produção textual do autor (GUMBRECHT, 2002, p. 175, grifos do 
autor). 

 

A tese de Gumbrecht é que as constituições de sentido se realizam nas interações – 

“processos de ações sociais reciprocamente relacionadas”. Os agentes do que ele chama de 

“ação social” devem conhecer o conhecimento do outro, para, assim, ser estabelecida uma 

situação comunicacional. Esta é institucionalizada “quando os interlocutores não só têm 

expectativas, mas expectativas das expectativas”, ou conhecem o conhecimento do outro em 

relação ao próprio conhecimento (GUMBRECHT, 2002, p. 178). 

Falar em expectativas do leitor, portanto, não necessariamente significa determinar 

seus sentidos reais, quando ele estiver concretamente em contato com o texto. Explicaremos 

melhor tal perspectiva do horizonte de expectativas “derivável do próprio texto” no próximo 

subtópico, quando abordaremos especificamente o leitorado do discurso jornalístico. 

 

3.2.2.1 Expectativas e saberes do leitor no discurso jornalístico 

 

O apelo ao público faz parte da lógica jornalística, que é marcada por contradições 

conhecidas como efeitos do campo: “De início, o fazer saber, princípio fundador do campo de 

produção jornalístico deve ser minimizado ou, às vezes, ignorado pelo fazer sentir ou fazer 

seduzir” (FERREIRA, 2002, p. 244). Afinal, ao ser mediatizado, o acontecimento tem de se 

transformar em uma narrativa que interesse a todos ou que supostamente atenda às 

expectativas de um grande número de indivíduos. 

Além disso, os acontecimentos são narrados a partir do pressuposto de que os leitores 

possuem as mesmas estruturas de compreensão dos enunciadores. A leitura atualiza 

proposições implícitas no texto, quando o leitor recorre a suas próprias referências 

enciclopédicas ou a sua competência semântica, narrativa, linguística, estética etc. Assim, 

quando se constrói um acontecimento jornalístico ou quando um evento histórico é abordado 

pela imprensa contemporânea, as citações de fontes, a alusão a fatos e os vazios deixados no 

texto para serem preenchidos pelo leitor têm que condizer com seus prováveis saberes. 
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Um acontecimento só ‘faz sentido’ se se puder colocar num âmbito de 
conhecidas identificações sociais e culturais. Se os jornalistas não 
dispusessem – mesmo de forma rotineira – de tais ‘mapas’ culturais do 
mundo social, não poderiam ‘dar sentido’ aos acontecimentos invulgares, 
inesperados e imprevisíveis que constituem o conteúdo básico do que é 
‘noticiável’ (HALL ET AL, 1993, p. 226).  

 

Utilizar “mapas de significado” constituídos por nosso conhecimento cultural é não 

“permitir que tais acontecimentos permaneçam no limbo da ‘desordem’”, tornando-o 

inteligível e favorável à “natureza consensual da sociedade” (HALL ET AL, 1993, p. 226, 

grifo do autor). A contextualização social de um acontecimento, para os autores, portanto, 

visa a não representação dele de forma confusa, desordenada ou aleatória. 

Contudo, isso não significa que todos usam os mesmos mapas culturais para perceber 

e agir sobre o mundo, como esclarece Marcia Benetti (2010, p. 146-147): a ideia de consenso 

“é provavelmente a mais falaciosa construção de sentidos levada a efeito por aqueles que 

detêm os lugares de fala institucionalizados, pois ignora os dissensos que poderiam 

desestabilizar suas posições de poder”.  

Os media se baseiam na lógica do consenso para supor os interesses e saberes de seus 

públicos, assim como para orientar sobre o que é norma e o que é desvio. A autora chama de 

perversidade o fato de que “grandes fenômenos sociais, cujo interesse público não poderia ser 

questionado sem constrangimento, geralmente não têm lugar no jornalismo porque se 

estabeleceram, historicamente, como invariantes”. A fome e as injustiças sociais, por 

exemplo, “são fatos cinicamente percebidos como ordinários ou comuns e que, por isso, não 

alcançam os requisitos que lhes permitem ocupar estatuto de acontecimento jornalístico”. 

Disto conclui que o consenso cultural, ao qual nos referimos quando pensamos na relação 

entre os interlocutores do enunciado jornalístico, não passa de um efeito de sentido: “o que o 

jornalismo produz é da ordem dos efeitos: o efeito de verdade, o efeito de literalidade, o efeito 

de consenso”. Da mesma forma, o perfil do leitor do jornal não é consensual: “existe um leitor 

imaginado em cada gesto de enunciação. [...] É com este leitor imaginado que o leitor 

empírico se colocará em relação, podendo estabelecer uma associação de aderência, mais ou 

menos completa, ou de recusa, também com diferentes graus de variação” (BENETTI, 2010, 

p. 146, 160, 150). 

Deixemos, contudo, a questão do leitor imaginado temporariamente em suspenso e 

voltemos a abordar o funcionamento dialógico do jornal com o leitor e o porquê de projetar 

suas expectativas, tentando respondê-las. 
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A produção de informação mediática, ao pôr em interação os parceiros de 

comunicação ligados a um contrato específico, visa não apenas influenciar, mas, antes, 

permitir a sobrevivência do próprio jornal. Para cultivar a fidelidade dos leitores aos seus 

produtos, o jornal mantém um tipo de compromisso em relação à sua conduta, mas também 

ao seu conteúdo e às suas áreas temáticas, que já antecipam o perfil dos clientes. Na atual 

situação de concorrência experimentada pelos media, o objetivo de satisfazer os afetos e 

conhecimentos do leitor é também uma manobra de captação de destinatários (LOCHARD, 

1996). Afinal, muito mais do que prestar um serviço social, na imprensa moderna tudo é feito 

para ganhar e conservar a confiança do leitor.  

Conforme Guy Lochard (1996, p. 98), com a modernização da imprensa, há “autre 

processus d’élaboration des représentations des attentes du destinataire, construit de plus en 

plus sur la base de critères fonctionnels (temps, conditions et comportement de lecture) et non 

plus de liens ‘contractuels’ à soubassement éthique ou idéologique”94. Enfim, buscando 

responder às novas expectativas de um leitor cada vez mais pragmático e apressado, o critério 

da objetividade jornalística tem perdido destaque para a disponibilidade da novidade ou a 

valorização da atualidade, e, com isso, o jornal funda novas necessidades. 

Para serem consumidos, os veículos de informação precisam despertar a curiosidade 

do leitor, chamar sua atenção para as unidades noticiosas e desencadear nele um hábito de 

leitura – respectivamente, através de estratégias de arrebatamento, de sustentação e de 

fidelização, conforme Hernandes (2006). Para isso, além de cumprir com a imposição social 

de bem informar, é necessário produzir uma identificação com o público e criar nele um 

prazer (racional e emocional) de estar bem informado.  

O efeito de satisfação das supostas expectativas do leitor, portanto, está relacionado à 

sua busca por um saber idealizado e condizente com suas ideologias, mas também com a 

vivência de experiências e afetos por meio da leitura. Observa-se, assim, que a efetivação de 

tais “necessidades” do leitor se dá não apenas pelo conteúdo verbal do jornal, mas pelas 

representações icônicas e até mesmo por seu projeto gráfico, ou seja, por toda sua 

materialidade discursiva. Portanto, “a estratégia inicial para arrebatar a atenção do sujeito é de 

ordem sensível [...]. O enunciatário deve ficar sabendo que não sabe” (HERNANDES, 2006, 

p. 49).  

Porém, responder ao “presumido interesse das audiências” não é “uma mera estratégia 

                                                 
94 “Outro processo de elaboração das representações das expectativas do destinatário, construído cada vez mais 

sobre a base de critérios funcionais (tempo, condição e comportamento de leitura) e não mais de laços 
contratuais à fundação ética ou ideológica”. 
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de mercado”, como explica Josenildo Luiz Guerra (2008, p. 180), mas “representa a condição 

básica para o estabelecimento do jornalismo como atividade de mediação. E, além disso, 

constitui o aspecto fundamental para a avaliação de relevância dos fatos”. Para o autor, as 

expectativas são demandas geradas pela competência e pelos contextos cognitivos95 da 

recepção. Elas sinalizam “informações novas que venham a ‘somar-se’ às informações já 

disponíveis em seu domínio cognitivo, capazes de mantê-los atualizados sobre determinadas 

áreas temáticas”. Por fim, ele explica que tais expectativas, além de revelarem as preferências 

das audiências por determinados temas, “cristalizam-se em recomendações práticas para a 

realização do trabalho que são sistematizadas pela organização jornalística na forma de 

valores-notícia. Os valores-notícia são extraídos, portanto, das expectativas da audiência” 

(GUERRA, 2008, p. 186). 

Vimos que entre jornalista e leitor existem vínculos de credibilidade, confiabilidade e 

legitimidade (promessa de um relato fiel e atualizado das principais ocorrências do dia); mas 

tanto existem interesses e expectativas diversas (de ordem informacional, emotiva etc.) por 

parte do público, como por parte da instituição jornalística. Esta espera uma correspondência 

entre expectativas (fidelidade aos produtos jornalísticos, por exemplo) e legitima um contrato 

de comunicação com seu interlocutor. Ora,  

 
essa relação entre organização e audiência não é de mão única [...]. Ocorre aí 
um processo de acomodação contínua e recíproca entre organização e 
expectativa da audiência [...] a organização se pauta pelas expectativas da 
audiência quanto exerce também um papel bastante ativo através da agenda 
que disponibiliza, para que a audiência reelabore suas próprias expectativas 
(GUERRA, 2004, p. 95). 

  
As expectativas, as competências96 e as predisposições momentâneas do público para 

determinados temas serão fundamentais para a produção do discurso jornalístico, mas, ao 

mesmo tempo, a agenda dos veículos de comunicação e o enquadramento dado às notícias 

podem alterar em algum nível as expectativas do leitor. Ou, como explica Nilton Hernandes 

(2006, p. 44), “os noticiários martelam certas ideias e criam padrões, inclusive de consumo do 

próprio material que produzem. Quando medem em pesquisa o que o público quer, recebem 

de volta muito do ‘desejo’ que inspiraram”. 

                                                 
95 O conceito de contexto cognitivo está relacionado às premissas para a interpretação de um discurso; “um 

constructo psicológico” que aciona elementos cognitivos para o processo interpretativo, conforme Guerra 
(2008, p. 184), a partir das definições de Sperber e Wilson (1995).  

96 Para Josenildo Guerra (2008, p. 183), a competência da recepção é “o conjunto dos conhecimentos 
compartilhados pelos indivíduos que formam [...] uma audiência” e abrange: “a) o ambiente social e a 
educação, b) os atributos pessoais, c) as necessidades relacionadas à mídia, d) as preferências e gostos 
pessoais, e f) a consciência das escolhas disponíveis”. 
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Diríamos, então, que a relação entre medium e público nem é de mão única, nem 

dupla, mas é circular. Até porque, para serem atribuídos gostos, desejos, poderes, motivações, 

expectativas e saberes aos leitores, os jornalistas se orientam pela missão profissional que 

defendem e, sobretudo, se guiam pelo que acreditam ser a política e/ou filosofia do jornal. 

Assim, o leitor imaginado apreciaria a veracidade das notícias, uma vez que os media têm por 

função contar o real; esperaria compreender os acontecimentos, já que os media buscam 

explicar a atualidade; e pretenderia se identificar com o veículo, e, portanto, se apropriar do 

discurso jornalístico. Contudo, admitindo a abstração de tal método, perguntamo-nos: como 

saber quem realmente constitui o leitorado do jornal?  

Os três principais indicadores de como a sociedade se relaciona com os media e a 

partir dos quais é possível traçar um perfil do leitor do jornal são: as pesquisas de opinião 

pública, de audiência e de avaliação e impactos. E os dois procedimentos de indução do 

pronunciamento dos leitores (dando-lhes acesso a um espaço de fala) no próprio jornal são: as 

cartas dos leitores e os artigos assinados (FAUSTO NETO, 1999). 

 
Os jornais falam para leitores construídos segundo seus ‘inquéritos 
mercadológicos’, mas, no nível dos discursos, explicitam certo número de 
‘leitores ideais’ (…). Porém, o interessante a destacar é que a noção de 
público é construída pelo jornal, basicamente, a partir de ‘falas autorizadas’ 
que estão fora do seu universo, no caso, do lado de várias instituições 
(FAUSTO NETO, 1999, p. 76).  

 

Falas autorizadas constroem a noção de público, porém, muito raramente, o leitor ou o 

cidadão não autorizado por um saber instituído que interesse ao jornal terá voz neste veículo 

comunicacional. Analisando o limitado número de falas do portador de AIDS nos enunciados 

sobre o tema na imprensa moderna, Fausto Neto (1999, p. 142) chama tal sujeito de “sem voz, 

ou voz assujeitada à voz-leitora dos jornais”.  

A linguagem do leitor, tornada pública, será, então, a “versão do jornal da linguagem 

do público a que se dirige principalmente: a sua versão da retórica, imagens e stock comum 

de conhecimento subjacente que supõe que o seu público partilha e que, deste modo, constitui 

a base de reprocidade produtor-leitor” (HALL ET AL, 1993, p. 232, grifos do autor). 

Voltando à questão sobre quem constitui o leitorado de um texto jornalístico, sabemos 

que a resposta não está em um grupo bem circunscrito, mas que, ao contrário, os jornalistas se 

endereçam a diferentes públicos: o cidadão comum, as fontes participantes, os cidadãos 

interessados pelo tema, os proprietários e os jornalistas da instituição, os outros veículos etc. 

(SEIXAS, 2009, p. 63). O leitor de um enunciado mediático é, então, uma instância 
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heterogênea e instável, que possui um conjunto impreciso de valores ético-sociais (mesmo 

que nos refiramos apenas aos cidadãos). Ainda assim, os jornais buscam um denominador 

comum dos valores e conhecimentos dos leitores, construindo a imagem de um alvo ideal, 

“para apresentar uma informação mais ou menos de acordo com suas expectativas” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 80).   

Para a construção da imagem deste alvo ideal, “o papel institucional que lhe cabe 

exige também considerar o interesse público” (GUERRA, 2004, p. 78). O interesse público é 

o valor maior da deontologia dos jornalistas. O discurso jornalístico é legitimado pelo “direito 

que o público tem de saber determinadas coisas do seu próprio interesse”. Logo, “nos casos 

em que dois valores morais entram em conflito, o jornalista deve obedecer àquele valor que se 

relacionar diretamente à satisfação do interesse público” (GOMES, 2003, p. 30). Servir ao 

interesse público, para os jornalistas, significa principalmente tomar a posição do cidadão e 

desvendar para ele os segredos da esfera política.  

Na democracia eleitoral, os jornais oferecem um repertório informativo para que o 

público faça valer seu direito de escolha política e, assim, influencie a gestão do Estado. Tal 

crença faz parte também das projeções das expectativas do leitor, na medida em que este 

esperaria ser representado pelos jornalistas e pelos media na dita esfera pública. 

Para diferenciar interesse público e expectativa da audiência, Josenildo Guerra (2004, 

p. 154) sugere que a avaliação jornalística da relevância de um tema seja de interesse público 

se “considerar o conjunto formal de indivíduos que usufruem da condição de cidadania ou da 

universalidade das garantias que cada um nessa condição goza no interior dessa sociedade”. 

Por outro lado, a relevância é estabelecida a partir das supostas expectativas do leitor se o 

grupo considerado for aquele com o qual a organização busca dialogar mais diretamente, 

levando em consideração sua linguagem e suas competências.  

Buscar responder às supostas expectativas do leitor social (construído na esfera 

sóciopolítica) ou ideal (implicado simbolicamente no próprio enunciado jornalístico) não é 

um fenômeno simples ou desprovido de tensões, pois, “embora os aparatos promovam 

pesquisas sobre as características da audiência e sobre suas preferências, os jornalistas 

raramente os conhecem e têm pouca vontade de conhecê-los” (WOLF, 2003, p. 222).  

Os próprios profissionais alegam que são pagos para informar e produzir notícias, e 

não para dar atenção ao cliente do órgão jornalístico, o que pareceria restringir sua autonomia 

profissional: 

 

Le chroniqueur du Monde, Dominique Dhombres, peut ainsi déclarer: ‘Je me 
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fous éperdument du fait que telle émission ait rassemblé 13 millions de 
télespectateurs, comme dit TF1, 13 millions, et alors?’ [...] Isabelle Roberts, 
journaliste des pages Médias de Libération, fait allusion au danger que 
pourrait représenter un public trop présent: ‘J’aime mieux ne pas penser à ce 
genre des choses, sinon on finit par faire du marketing et plus du 
journalisme; on est un jornal généraliste, donc on est censé s’adresser à tout 
le monde’. Bruno Icher, des pages ‘Télévision’ du même journal, exprime 
cette méfiance au nom d’une conception du métier libérée de toute intention 
prescriptrice, au nom d’une ‘vision totalement subjective des choses’97 
(GRIGNOU, 2008, p. 161). 

 

Os jornalistas podem declarar que não se importam com o público consumidor, mas 

não podem negar a expectativa de uma leitura daquilo que escrevem. Afinal, sempre que um 

indivíduo produz um enunciado escrito, ele o faz pensando num leitor virtual. Não seria 

diferente com o jornalista, que, ao escrever, questiona a compreensibilidade da informação e 

produz conjecturas sobre os conhecimentos do leitor. 

A enunciação é um processo complexo que vai além de manifestações de ordem 

individuais e se dá também na construção do outro (do tu) – por isso, é um ato singular e, ao 

mesmo tempo, social (FAUSTO NETO, 2006b). Conforme Verón (2004, p. 217, 218), o 

dispositivo de enunciação comporta a “imagem de quem fala”, a “imagem daquele a quem o 

discurso é endereçado” e a “relação entre o enunciador e o destinatário, que é proposto no e 

pelo discurso”, ou seja, a interação entre os interlocutores se efetua pela imagem que fazem 

um do outro e a imagem de si é construída em função da imagem que se faz do outro. Ou, 

ainda: “O leitor opera a passagem da virtualidade do jornal à existência, mas a figura pode ser 

invertida. De fato, o jornal é uma matriz que dá ao leitor seu ‘formato’” (MOUILLAUD, 

2002e, p. 174).  

Assim, a interação entre media e público se manifesta menos pelo que os enunciados 

jornalísticos dizem, que pela maneira como dizem. Por isso, as crenças, os conhecimentos, os 

interesses e as opiniões dos interlocutores podem ser inferidos no discurso, pela forma como o 

enunciador antecipa questões que imagina serem as do leitor e as responde, pelo empréstimo 

de explicações das fontes etc. Ou, como explica Dominique Maingueneau (2007, p. 91, grifo 

do autor), “cada discurso define o estatuto que o enunciador deve conferir-se e o que deve 

conferir a seu destinatário para legitimar seu dizer”. 

                                                 
97 “O cronista do Monde, Dominique Dhombres, pode assim declarar: ‘Eu definitivamente não me importo com 

o fato de que tal emissão tenha reunido 13 milhões de telespectadores, como disse TF1, 13 milhões, e então?’ 
[...] Isabelle Roberts, jornalista das páginas Médias de Libération, faz alusão ao perigo que poderia representar 
um público muito presente: ‘Prefiro não pensar nesse tipo de coisas, se não a gente acaba por fazer marketing e 
não mais jornalismo; somos um jornal generalista, então é suposto que nos endereçamos a todo mundo’. Bruno 
Icher, das páginas ‘Télévision’ do mesmo jornal, exprime essa desconfiança em nome de uma concepção do 
ofício livre de toda intenção prescritível, em nome de uma ‘visão totalmente subjetiva das coisas’”. 
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Diante do que vimos até aqui e com vistas no nosso objeto de pesquisa, perguntamo-

nos: como o enunciador satisfaz as supostas expectativas de um leitor habituado à 

supervalorização da atualidade, quando o jornal põe em relevo um acontecimento histórico? 

Para responder tal questão, será fundamental a compreensão de outra noção igualmente 

importante para o reconhecimento teórico e analítico do discurso jornalístico: a 

temporalidade. Ela atravessa a produção, a circulação e a recepção dos enunciados noticiosos 

e, portanto, não pode ser ignorada. Além disso, por meio dela, problematizaremos o regime de 

presentismo frente a um possível momento memorialista ou de ritualização e comemoração 

do passado nos jornais. 

 

3.3 A NOÇÃO DE TEMPORALIDADE NA NARRATIVA JORNALÍSTICA  

   

O tempo é essa “entidade métrica do movimento ou da passagem”, que resulta na 

criação de relógios e calendários, segundo Sodré (2009, p. 84); o acontecimento, por sua vez, 

é o que, ritmado pela notícia, com seus desdobramentos periódicos, fixa a atualidade num 

presente. O jornal intervém, portanto, na temporalidade social ao apresentar os marcadores 

factuais do dia e criar no leitor o hábito. Quando há um grande acontecimento na pauta (por 

exemplo, o assassinato de uma personalidade pública ou um atentado terrorista), quebra-se o 

padrão rítmico do cotidiano mediático. Porém, esta quebra é menos uma ruptura do que um 

deslocamento: o grande acontecimento “quebra a regularidade da acentuação por meio de um 

deslocamento do acento rítmico esperado” (SODRÉ, 2009, p. 93). 

Jean-François Tétu (2000, p. 92) explica que “l’intrigue (le muthos aristotélicien), ou 

l’agencement des faits, est l’imitation créatrice de l’expérience temporelle, c’est ce qui nous 

donne le sentiment d’être en présence d’un temps humain”98. Constrói-se a temporalidade na 

intriga99 à medida que o acontecimento ganha materialidade no discurso.  

O acontecimento ganha sentido na totalidade do texto, quando reconhecidos seu início, 

seu meio e seu fim, ainda que o fim seja temporário e o início seja uma mera questão de 

escolha: “La ‘fin’ de l’histoire, dans l’actualité, est toujours une fin-en-suspens donné comme 

la clé momentanée de compréhension d’une histoire en mouvement [...]. Le début n’est qu’un 
                                                 
98 “A intriga (o muthos aristotélico), ou o agenciamento dos fatos, é a imitação criadora da experiência temporal, 

é isso que nos dá o sentimento de estar em presença de um tempo humano”. 
99 “A intriga é, pois, o conjunto de combinações através do qual os acontecimentos são transformados em 

história ou uma história é tirada de acontecimentos (RICOEUR, 1994, p. 26). A intriga é, pois, o mediador 
entre o acontecimento e a história. [...] A função da intriga é, pois, esta capacidade dos textos, ficcionais ou 
não, de configurar a experiência temporal. Esses textos são sempre fabulações, no sentido de que sempre 
imitam as ações. A inteligibilidade narrativa é produzida por esta imitação, utilizando-se ou não, em função da 
característica textual, dos recursos ficcionais” (BARBOSA, 2007, p. 20, 22). 
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choix logique imposé par la signification qu’on donne à l’action”100 (TÉTU, 2000, p. 92).  

O autor evidencia que os jornais dão ênfase ao que elegem como o fim da história, seu 

clímax, visando chamar a atenção e a curiosidade do leitor, e só depois recontar “toda” a 

história. Para ele, a informação ensina o leitor a ler de trás para frente. Dessa forma, a notícia 

se faz como um todo, fecha a história e, no curso da ação, decodifica o efeito das condições 

iniciais e nas consequências finais. E mais: “l’information [...] donne suffisamment de signes 

du present pour que cette histoire soit contemporaine de l’auditeur, pour qu’elle soit son 

histoire”101 (TÉTU, 2000, p. 98). 

 Os “signos do presente” funcionam como orientadores culturais para a compreensão 

lógica e cronológica das ações, dando-lhes sentido. Ainda sobre isso, o autor chama a atenção 

para dois pontos que se implicam mutuamente: a não ficcionalidade do tempo no jornal e o 

uso do verbo no presente. A respeito do primeiro, afirma: “l’information ne prend sens que 

parce que le temps du monde raconté est celui de l’énonciation du journaliste et que ce temps 

est ‘mon’ présent (à moi, lecteur-auditeur)”102 (TÉTU, 2000, p. 102). Este é o efeito de 

sentido provocado pelos jornais para dar ao leitor a impressão de que o tempo do 

acontecimento narrado não é ficcional. Mesmo porque, o tempo do enunciado é o único 

possível na consideração discursiva das ações. O outro aspecto apontado pelo autor sobre a 

representação do tempo é o uso massivo do presente na construção textual, principalmente 

nos títulos das notícias.   

A ênfase do presente na narrativa do acontecimento produz um efeito de presença 

fundamental para a enunciação jornalística, na medida em que faz ver e crer no fato narrado e 

produz um sentir a atualidade (copresença do jornalista e do leitor). Ou, como explica 

Mouillaud (2002e, p. 176), “cada número do jornal cria um presente. O ato de leitura e o 

referente da informação, supostamente, pertencem a um mesmo momento do tempo: o que eu 

leio é o que se espera esteja ocorrendo, no momento em que leio”. 

As características temporais da notícia pontuadas por Tétu estão intimamente 

relacionadas a outro importante aspecto: a flexibilidade do tempo dos media, que ora o 

dilatam e ora o reduzem. 

 

                                                 
100 “O fim da história, na atualidade, é sempre um fim-em-suspenso dado como a chave momentânea da 

compreensão de uma história em movimento [...]. O início é apenas uma escolha lógica imposta pela 
significação que se dá à ação”. 

101 “A informação [...] dá suficientes signos do presente para que esta história seja contemporânea do ouvinte, 
para que ela seja sua história”. 

102 “A informação só ganha sentido porque o tempo do mundo recontado é aquele da enunciação do jornalista e 
porque esse tempo é ‘meu’ presente (meu, leitor-ouvinte)”. 
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Cette simulation des temps quotidiens par les médias, car il s’agit bien de 
simulation, vient renforcer encore l’abstraction de ce temps fluide, continu, 
qui veut assurer la transparence de la planète, qui se répète indéfiniment dans 
soi même [...] et qui se dilate et se réduit à volonté103 (SFEZ, 2000, p. 201). 

 

Quando um jornalista conta um acontecimento, o presente instantaneamente se move e 

se esvai. Ao chegar ao fim da narrativa, ele já ficou no passado; e, a cada segundo, o futuro se 

torna presente. Um presente que, aliás, não é sentido, pois quando percebido, já virou 

passado, e quando esperado, é ainda futuro: “O tempo pensado é passado e futuro, já que o 

presente é um constante vir a ser que, enquanto é, deixa de ser para transformar-se em ter 

sido” (SODRÉ, 2009, p. 83, grifos do autor). Enfim, por ser impossível a manutenção do 

instante, o presente é dilatado na produção discursiva da imprensa. 

Isso acontece porque, no regime de urgência que caracteriza o jornal moderno, o 

sentido que se quer atribuir ao fato é o de atualidade – noção indeterminada, que pode referir-

se ao instante vivido ou estender-se a toda uma época. A atualidade é constituída pela 

possibilidade que o leitor tem de ter diante de si um recorte de vários acontecimentos (numa 

mesma página e numa mesma edição do jornal), que vão de um passado recente à prospecção 

futura, apresentados como presente. 

A atualidade, segundo Franciscato (2003, p. 10), é “uma construção social, 

institucional e coletiva”, também considerada uma categoria central no jornalismo, 

legitimadora do trabalho do jornalista. Por isso, ela tem ganhado uma tão grande valorização 

nos estudos dos media, que alguns autores até defendem a substituição do termo informação 

(no sentido mediático) por atualidade: “Nous entendrons donc par ‘actualité’ la représentation 

du monde contemporain que nous offrent délibérément jour après jour, semaine après 

semaine, le médias”104 (ESQUENAZI, 2002, p. 6). 

A atividade jornalística consiste em fazer da atualidade um discurso pertinente. 

Segundo Patrick Charaudeau (2006, p. 102), “o potencial de ‘atualidade’ é avaliado segundo a 

distância que separa o momento de aparição do acontecimento do momento da informação”. 

Alguns dispositivos, como a transmissão direta e o uso de títulos anafóricos ou com verbos no 

presente (sobre o que trataremos com mais detalhes no próximo capítulo), são criados visando 

dar a ilusão de uma contemporaneidade entre enunciado e interlocutores.  

 

                                                 
103 “Essa simulação dos tempos cotidianos pelos media, porque se trata bem de simulação, vem reforçar ainda 

mais a abstração desse tempo fluido, contínuo, que quer assegurar a transparência do planeta, que se repete 
indefinidamente em si mesmo [...] e que se dilata e se reduz à vontade”. 

104 “Nós entenderemos, então, por ‘atualidade’ a representação do mundo contemporâneo que nos oferecem 
deliberadamente dia após dia, semana após semana, os media”. 
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As mídias têm como tarefa dar conta de acontecimentos que se situam numa 
co-temporalidade enunciativa. Por isso, devem tentar aproximar ao máximo 
os dois momentos opostos na cadeia temporal: instante do surgimento do 
acontecimento > instante da produção midiática > instante da saída do 
produto midiático > instante do consumo da notícia (CHARAUDEAU, 
2006, p. 133, grifos do autor).   

 

A atualidade no jornalismo, portanto, está basicamente definida entre o momento do 

acontecimento e o momento da recepção, entre os quais está o momento da produção 

jornalística. Por isso, para o autor, é preferível falar em “cotemporalidade” quando se trata da 

importante noção de atualidade no contrato mediático. Ainda segundo Charaudeau (2006, p. 

134), “o discurso das mídias se fundamenta no presente da atualidade, e é a partir desse ponto 

de referência absoluto que elas olham timidamente para ontem e para amanhã, sem poder 

dizer muita coisa a respeito”.  

Maurice Mouillard (2002c, p. 72), de forma semelhante, fala do acontecimento 

relacionado a um presente perpétuo. Para ele, 

 

o presente não é um tempo como os demais; ele não se encadeia com outros 
tempos, sucede-se a si mesmo sob a forma de um outro presente. [...] A 
atualidade é feita de acontecimentos que são contemporâneos do jornalista 
que os enuncia, do jornal que os publica e do leitor que os lê. Os três, 
presentes, formam apenas um, dado que não há duração objetiva que se lhe 
possa atribuir. 

  

O presente é posto sob a fina lâmina da atualidade, na qual sucede a si mesmo. Pode 

ser muito estendido ou reduzido, como já foi dito aqui e Mouillaud (2002c, p. 72) ilustra bem: 

“um século pode ser o presente quando por exemplo, falamos de ‘a pintura do século XX’, 

quanto uma fração de segundo no anúncio de um resultado eleitoral”; por isso, ratificamos 

que a informação jornalística cria uma temporalidade outra, cuja natureza é 

predominantemente discursiva.  

  

3.3.1 O regime de presentismo nos jornais 

 

Na contemporaneidade, “tudo passa velozmente, a jato; distâncias encurtam-se, 

passado e presente se sobrepõem um ao outro, o futuro é o agora, o agora desloca-se para o 

passado, ‘ao vivo’, e os meios de comunicação privilegiam a sincronia” (CRUZ, 1995, p. 11). 

Entretanto, essa aparente aceleração do tempo e o efeito de instantaneidade no jornalismo não 

são inéditos: “la course des moyens d’information contre le temps ne date pas des medias 
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électroniques. Dès leur origine, le rapprochement du temps de l’événement et de sa narration 

a été recherché, d’autant qu’elle était un moyen de s’attirer les suffrages du public”105 

(CHEVAL, 2000, p. 17).  

Mas foi, principalmente, a partir da revolução industrial e, especificamente, com as 

tecnologias dos transportes, o telegrama, o satélite e a radiodifusão, que a história do 

jornalismo registrou a busca por uma maior velocidade da informação. Os jornais passaram a 

ter uma periodicidade diária e isso aumentou a aparência de instantaneidade da notícia e de 

simultaneidade entre o acontecimento, a enunciação e a recepção: “o sentido predominante de 

instantaneidade que as experiências do jornalismo têm desenvolvido refere-se a uma desejada 

ausência de intervalo de tempo entre a ocorrência de um evento e a sua transmissão e 

recepção por um público” (FRANCISCATO, 2003, p. 149). A instantaneidade, a 

simultaneidade, a periodicidade e também a revelação pública e a novidade são os diferentes 

sentidos que possui a dimensão da atualidade jornalística, segundo Franciscato. 

Sobre a revelação pública, o autor esclarece: certos fatos “possuem carga de atualidade 

jornalística porque rompem o âmbito do ‘segredo’ e são revelados publicamente, mesmo que 

sua ocorrência esteja descolada de uma temporalidade do presente” (FRANCISCATO, 2003, 

p. 49). Nesses casos, tornam-se conhecidos pelo público eventos até então não revelados. 

Portanto, não necessariamente precisam ser recentes, mas certamente devem ser de interesse 

público e, por isso, ainda atuais.  

Sobre a novidade, Franciscato explica que, apesar de a sua busca ter se fortalecido 

recentemente, ela já ganhava contornos com as novas descobertas científicas e o desejo de se 

estar informado sobre guerras, conflitos internos e fofocas da nobreza, que incentivavam a 

ampla divulgação de notícias no passado. Aliás, mesmo “na que tem sido considerada a 

primeira tese sobre jornalismo publicada no mundo, datada de 1690, o alemão Tobias Peucer 

já enfatizava a longevidade de um gênero de discurso que chama de ‘relatos de novidade’” 

(MEDITSCH, 2010, p. 36).   

A novidade é uma construção social de trazer à tona algum conteúdo desconhecido. 

Entretanto, “a qualidade mítica das notícias deriva da sensação de termos escrito ou lido as 

mesmas estórias repetidas vezes. As notícias transmitem uma sensação de dramas 

infinitamente repetidos, cujos temas são familiares e bem compreendidos” (MOTTA, 2002, p. 

317). Por isso, a novidade não é plena no jornalismo. Neste, habitualmente repetem-se temas 

                                                 
105 “A corrida dos meios de informação contra o tempo não data das mídias eletrônicas. Desde a sua origem, a 

relação do tempo do acontecimento e de sua narração foi procurada, visto que ela era um modo de atrair a 
aprovação do público”. 
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e tipificam-se eventos, dando ao leitor um sentimento de proximidade e familiaridade com o 

noticiado.  

 

O que de fato interessa não é tanto a substância do novo (já que este se 
revela plausível ou previamente verificável), e sim o ritmo de esquecimento 
e lembrança inerente ao apagamento e renovação de possibilidades. A 
novidade é uma possibilidade que se justapõe, como um palimpsesto, a uma 
outra, deixada em suspenso, mas capaz de alimentar a marcação temporal do 
lembrar e esquecer (SODRÉ, 2009, p. 95, grifo do autor). 

 

Observa-se, portanto, que, para o fazer jornalístico, importa menos a novidade em si 

do que as possibilidades de desdobramentos do ocorrido. Por isso, frequentemente, a 

cobertura de um mesmo acontecimento se estende por edições diversas, que oferecem apenas 

novos aspectos sobre ele. 

De qualquer forma, a novidade está relacionada a uma “cultura do tempo presente”, 

que direciona a percepção do tempo nas sociedades modernas e tanto influencia como é 

influenciada pelo jornalismo (FRANCISCATO, 2003). “O que temos experienciado no 

Ocidente ao longo do século XX é uma ênfase crescente no presente enquanto tal [...]. A 

valorização do presente contra o passado transpassa os inícios do século XX: a vida e o 

presente contra o passado associado à morte” (HARTOG, 2003, p. 25). Tal valorização pode 

ser verificável não apenas na imprensa, mas na Literatura, na Filosofia, na Política e mesmo 

na (nova) História. 

 

O slogan ‘Esqueça-se o passado’ constitui a contribuição dos anos sessenta 
para este retiro no presente. Houve então uma estranha combinação entre 
utopia ou aspirações revolucionárias (assim de orientação para o futuro) com 
um horizonte estritamente limitado ao presente. ‘Tout, tout de suíte’ (Tudo, 
tudo agora) diziam os muros de Paris em maio de 1968. E logo depois, 
apareceu a formulação: ‘Sem Futuro’ (HARTOG, 2003, p. 25).  

 

Desilusões, desesperanças, crises políticas e econômicas e os ritmos dos media 

tornavam tudo obsoleto e indicavam o presente como o único tempo válido. O presentismo 

tomou o lugar do futurismo e da antiga obsessão pelo passado. O presente apresentado nos 

meios de comunicação resume em si todos os tempos: o acontecimento reportado já é 

produzido como história e já apresenta perspectivas para o futuro (HARTOG, 2003). Assim, 

defende o autor, mesmo quando a notícia parece nos remeter ao passado ou ao futuro, ela não 

se desloca do presente.  

Na contemporaneidade, também para Elton Antunes (2007), há um afastamento da 
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ideia de memória histórica e uma desestabilização da projeção de futuro. Neste cenário, os 

media desempenhariam o papel de produzir uma apologia ao instante:  

 

Na afirmação radical do presente (atualidade) o jornalismo constrói a sua 
versão de neutralidade e objetividade reduzindo e encerrando tudo no 
momento atual. É da atualidade que ele organiza as histórias como sucessão. 
O passado e o futuro tendem a perder força, a amenizar-se (ANTUNES, 
2007, p. 81). 

 

Temos visto que o presente não está ligado simplesmente à data do jornal, mas 

estabelece um efeito de “presença”, pelo qual dura o tempo de uma leitura. Cabe ao leitor, 

para entrar no texto, aceitar as regras do jogo da enunciação, que quer fazer crer em uma 

realidade por ela construída, bem como aceitar ser testemunha do espaço temporal do 

discurso. Ele é responsável por atualizar o presente no instante da leitura. Quanto ao uso do 

passado e do futuro no discurso jornalístico, Anne-Marie Jannet e Claude Jamet (2000, p. 

143) explicam:  

 

Ce présent éphémere appelle donc souvent le passé mais, contrairement à 
l’historien, le journaliste n’est interessé par celui-ci que dans la mesure où il 
contribuie à construire une attente [...]. Et l’information fait un grand usage 
des rappels du passé pour inscrire la nouvelle comme la reproduction d’un 
modele: par exemple comment va évoluer um conflit social?106.  

 

O passado, em uma notícia, é lembrado em prol da encenação do presente, da 

construção de uma expectativa ou quando reavivá-lo pode provocar um sentimento desejado a 

respeito de uma situação atual ou próxima, conforme os autores. É nesse sentido que o 

passado pode servir como modelo para a explicação de um acontecimento ainda não acabado.  

De qualquer forma, ainda que o passado seja usado jornalisticamente apenas para 

interferir na leitura do presente e do futuro, não podemos concordar que ele seja ignorado 

pelos meios de informação. Hartog (2003, p. 28) chega a observar que o presentismo começou 

a mostrar falhas quando o presente “ficou muito ansioso por ver-se como já passado, como 

história. Considere-se, por exemplo, o modo pelo qual a mídia tem que produzir quase 

diariamente eventos ‘históricos’”.  

Além disso, outra “fenda” do foco no presente apareceu nos anos setenta, com a busca 

identitária por raízes, pela memória refletida nos patrimônios (museus, monumentos etc.): 

                                                 
106 “Esse presente efêmero chama com frequência o passado, mas, contrariamente ao historiador, o jornalista está 

interessado neste apenas na medida em que ele contribui a construir uma expectativa [...]. E a informação faz 
um grande uso das lembranças do passado para inscrever a notícia como a reprodução de um modelo: por 
exemplo, como vai evoluir um conflito social?” 
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“rememorar, não esquecer é apresentado como um dever pessoal dirigido a cada um de nós”. 

Como consequência, o presente se tornou ansioso por comemorações; estas resultaram na 

preocupação com a conservação; e o futuro foi reintroduzido como perspectiva: “O passado 

está a bater à porta, o futuro à janela e o presente descobre que não dispõe de piso para ficar 

de pé” (HARTOG, 2003, p. 31, 30). Isso aponta, segundo o autor, o dever de restaurar mais 

modestamente uma forma de comunicação entre presente, passado e futuro, sem que nenhum 

deles se apresente como farol.  

 

3.3.2 O triplo presente na narrativa do acontecimento jornalístico 

 

Notre interpretation, qui reste inspiré par la phenomenologie augustinienne, 
est que le présent est impossible à dire en dehors des modalités de la 
présence, et qu’en conséquence, puisque l’événement ne peut être saisi que 
dans le temps, c’est le temps que l’actualité cherche à saisir, et non le 
présent. Le récit en reste le seul mode de représentation possible107 (TÉTU, 
2000, p. 103). 

 

Concordamos com Tétu, de que a atualidade do acontecimento é construída não pelo 

presente, mas pela temporalidade da narrativa. Antes, porém, de adentrarmos nesta seara, 

expliquemos a citada “fenomenologia augustiniana”.  

Santo Agostinho (2008, p. 268), por seu interesse na ontologia do tempo, questiona a 

inter-relação entre passado, presente e futuro: “Como então podem existir esses dois tempos, 

o passado e o futuro, se o passado já não existe e se o futuro ainda não chegou? Quanto ao 

presente, se continuasse sempre presente e não passasse ao pretérito, não seria tempo, mas 

eternidade”. Ora, se o passado não existe mais e o futuro ainda não chegou, existe, portanto, 

somente o presente. Este, contudo, é instantâneo, irrecuperável. Diante disso, como explicar a 

nossa percepção do tempo? 

 

Quando relatamos acontecimentos verídicos do passado, o que vêm à nossa 
memória não são os fatos em si, que já deixaram de existir, mas as palavras 
que exprimem as imagens dos fatos, que, através de nossos sentidos, 
gravaram em nosso espírito suas pegadas. [...] O que sei é que habitualmente 
premeditamos nossas ações futuras, e que essa premeditação pertence ao 
presente, enquanto a ação premeditada ainda não existe, pois ainda é futura 
(AGOSTINHO, 2008, p. 271). 

 

                                                 
107 “Nossa interpretação, que resta inspirada pela fenomenologia augustiniana, é que o presente é impossível de 

ser dito fora das modalidades da presença, e que, em consequência disso, uma vez que o acontecimento só 
pode ser considerado no tempo, é o tempo que a atualidade procura considerar, e não o presente. A narrativa 
mantém-se como o único modo de representação possível”. 
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Nem o futuro, nem o passado existem, para ele. Por isso, seria impróprio falar em 

passado, presente e futuro. “Talvez fosse mais correto dizer: há três tempos: o presente do 

passado, o presente do presente e o presente do futuro. E essas três espécies de tempo existem 

em nossa mente, e não as vejo em outra parte”. Isso, contudo, não significa uma oposição ao 

modo costumeiro de falar dos três tempos como passado, presente e futuro, “desde que fique 

bem entendido o que se diz, e que não se acredita que o futuro já existe e que o passado ainda 

existe” (AGOSTINHO, 2008, p. 273). 

Santo Agostinho reduz a extensão do tempo à distensão da alma. Nela, o passado é 

memória, pois aí se guarda a experiência do que se foi; o futuro é expectativa, esperança e 

projeto; e o presente é a percepção direta, atenção, ação. Logo, é no presente que se manifesta 

a qualidade passada e futura das coisas; e é pela impressão presente que medimos o tempo.  

Paul Ricoeur (1994) concorda com Santo Agostinho: uma vez que as coisas de que 

falamos, quando as narramos, já não existem, e as que predizemos ainda não existem, só 

podemos considerar suas qualidades temporais no único tempo que efetivamente existe, o 

presente. Por isso, refere-se também ao presente do presente (o agora), o presente do passado 

(o pensamento do passado no presente), e o presente do futuro (a projeção do futuro no 

presente). 

Pensando a construção do acontecimento no discurso, poderíamos dizer que o presente 

das coisas passadas corresponderia à atualização da História pelo acontecimento; e nisto, o 

acontecimento poderia ser compreendido por referência à História, como objeto de uma 

memória. O presente das coisas presentes corresponderia ao fato mesmo. O acontecimento se 

produziria em certo momento e criaria uma nova situação sobre a qual se focalizaria a atenção 

presente. E o presente das coisas futuras corresponderia à influência vindoura do 

acontecimento, que se tentaria antecipar. Segundo Paul Ricoeur (1994, p. 15), a articulação 

entre esses três presentes constitui o mais elementar indutor da narrativa: “o tempo torna-se 

tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo; em compensação, a 

narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal”.  

Como o tempo só se realiza na percepção humana, narrativamente, semioticamente, 

enfim, através da linguagem, logo, “apenas no nível do discurso é que o passado é 

rememorado e o futuro projetado” (DALMONTE, 2009, p. 99). Por outro lado, a 

inteligibilidade narrativa só se dá pela noção do tempo. Referindo-se, particularmente, ao 

discurso jornalístico, Edson Dalmonte (2009, p. 90) explica que o presente  

 

vai além do fato que se desdobra aqui e agora (hic et nunc), no presente, mas 
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prolonga-se no futuro que, para ser estendido, ou projetado, requer o 
passado, o conjunto dos fatos, seus desdobramentos, as vozes que se 
manifestaram, as vozes que silenciaram ou foram silenciadas.  

 

Esta noção de temporalidade permite a inteligibilidade do acontecimento e a inclusão 

do leitor num plano narrativo, que compreende passado, presente e futuro; do que se conclui 

que “o triplo presente é o tempo do relato jornalístico por excelência” (DALMONTE, 2009, p. 

106). Sobre isso, Giovandro Ferreira (2011, p. 9) complementa: a narração, que mobiliza um 

triplo presente, transforma uma ocorrência em acontecimento, contudo, “esta transformação 

assinala, igualmente, rumo a uma outra temporalidade: ela repousa sobre o que se denomina 

‘latência’, que oferece um quadro temporal necessário à interpretação do acontecimento” – o 

que abordaremos logo adiante. 

Também Isabelle Garcin-Marrou (1996) defende que o triplo presente caracteriza a 

estrutura temporal do acontecimento na informação jornalística. Antes, porém, de 

prosseguirmos com a exposição de seus argumentos sobre o tema, compreendamos sua tese. 

Ao produzirem um discurso quase unânime sobre os acontecimentos, os media os 

inscrevem numa memória social, política e histórica; o que dá a eles uma estrutura temporal 

específica: “L’événement n’est pas seulement un ‘surgissement’ dans l’actualité; sa définition 

articule les dimensions du passé, du présent et du futur”108 (GARCIN-MARROU, 1996, p. 

49). 

Portanto, para dominar e reproduzir as estruturas de inteligibilidade do acontecimento, 

o jornalista deve conhecer a situação social e política na qual se produziu, pois, só assim 

poderá contextualizá-lo historicamente e fazer dele uma informação. A partir da análise de 

notícias sobre atentados do Irish Republican Army (IRA) − Exército Republicano Irlandês −, 

na Irlanda do Norte, Garcin-Marrou ratifica: 

 

La nature discursive de l’événement est donc en partie définie par cette 
maîtrise du contexte sócio-historique. Cette maîtrise comporte une mémoire 
historique. [...] Et cette intrigue est connue des journalistes et de leurs 
lecteurs [...]. Mais la connaissance des premiers a une dimension plus 
pratique: elle implique une expérience concrète du contexte109 (GARCIN-
MARROU, 1996, p. 51-52). 

 

                                                 
108 “O acontecimento não é somente um ‘surgimento’ na atualidade; sua definição articula as dimensões do 

passado, do presente e do futuro”. 
109 “A natureza discursiva do acontecimento é então em parte definida por esse domínio do contexto sócio-

histórico. Esse domínio comporta uma memória histórica. [...] E essa intriga é conhecida dos jornalistas e de 
seus leitores [...]. Mas o conhecimento dos primeiros tem uma dimensão mais prática: ela implica uma 
experiência concreta do contexto”. 
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Os jornalistas precisam dominar o contexto sóciohistórico dos acontecimentos (ter 

experiência com o tema) para saber explicá-los ao leitor (atualizá-los conforme o horizonte de 

expectativas); e isso resulta numa dimensão temporal da informação que extrapola o presente. 

Ou, dito de outra forma: 

 
O acontecimento faz aparecer a dimensão do passado porque obriga o 
sujeito a buscar explicações, a considerar as condições que possibilitaram a 
emergência daquele fenômeno, talvez a incluir esses novos conhecimentos 
sobre um mundo diverso e que até então não lhe parecia possível, na ordem 
de seu próprio mundo cotidiano (BENETTI, 2010, p. 150). 

 

Temos que admitir, portanto, a necessidade de considerar outros tempos constituídos 

na narrativa jornalística, além do tempo da emergência da ocorrência. Afinal, ao agenciar 

fatos e sistematizá-los, ligando-os a atores e circunstâncias variadas, o enunciador coloca em 

relevo não apenas o presente do presente, mas o presente das coisas passadas e o das coisas 

futuras. Sobre este último, explica Garcin-Marrou (1996, p. 52-53): “L’événement se produit, 

en effet, à un certain moment et crée une nouvelle situation sur laquelle se focalise l’attention 

présente. Enfin le présent des choses futures correspond à l’influence à venir [...] qu’on essaie 

d’anteciper”110. 

Por mais que o enunciado jornalístico pareça determinar o início, o meio e o fim do 

acontecimento, novos fatos podem sempre ser acrescentados e, assim, serem refeitas sua 

temporalidade e as interpretações sobre ele:  

 

L’événement ne peut être compris que comme phase dans un processus 
encore à venir et qui présente l’incertitude du futur. [...] En effet, l’ 
événement a un début, mais également un développement, une durée au 
cours desquels les choses présentes deviennent passés et les choses futures 
deviennent présentes. Les presents ‘glissent’ et la signification de 
l’événement évolue. Le  discours informative marque ce glissement et cette 
evolution111 (GARCIN-MARROU, 1996, p. 53). 

 

Os novos eventos que surgirem serão lidos a partir do acontecimento primeiro, 

integrados à sua memória histórica, política ou social, e este, a partir do que há de novo, será 

relido, reconstituído e revalorizado. Quando ele for reconhecido como passado, vai continuar 
                                                 
110 “O acontecimento se produz, com efeito, em certo momento e cria uma nova situação sobre a qual se focaliza 

a atenção presente. Enfim o presente das coisas futuras corresponde à influência vindoura [...] que a gente 
tenta antecipar”. 

111 “O acontecimento só pode ser compreendido como fase num processo ainda vindouro e que apresenta a 
incerteza do futuro. [...] Com efeito, o acontecimento tem um início, mas igualmente um desenvolvimento, 
uma duração no curso do qual as coisas presentes se tornam passadas e as coisas futuras se tornam presentes. 
Os presentes ‘deslizam’ e a significação do acontecimento evolui. O discurso informativo marca esse 
deslizamento e essa evolução”. 
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a ser solicitado na narrativa de outros acontecimentos e estes veicularão mais do que simples 

fatos, pois passarão a encarnar significados simbólicos.  

Sobre este último aspecto, explica Garcin-Marrou (1996, p. 55): “Ce processus de 

lecture de symboles est présent dans la construction de tout événement. Car c’est cette lecture 

qui permet d’apprécier l’information en tant que susceptible de constituer un événement”112. 

O acontecimento é identificado e interpretado em função de um repertório simbólico que é 

posto em relação com a memória histórica. Nesse processo, serão observadas similaridades 

com outros acontecimentos, repetições, rupturas etc. Quando o ocorrido não tem valor 

simbólico, a informação não é tratada como acontecimento. 

Assim, Garcin-Marrou mostra que a atualidade não é o único tempo do jornalismo. O 

percurso interpretativo não ignora o trajeto pré e pós-acontecimento (o identificável como 

“antes” e “depois” dos fatos selecionados para compor o acontecimento). É esta latência 

temporal, “fora da urgência da atualidade” (FERREIRA, 2011, p. 9), que constitui a 

identidade do acontecimento. Conclusão: “l’événement ne peut donc pas être analysé 

uniquement dans son surgissement et son déroulement. Il a besoin d’un passé pour exister en 

tant que tel; et ce passé conditionne toutes les étapes de la constituition de l’événement dans 

le discours informatif”113 (GARCIN-MARROU, 1996, p. 60).  

Aí está a grande diferença entre acontecimento e notícia de fatos: esta é marcada pelo 

presentismo; aquele, pelo triplo presente (espessura maior da temporalidade). As noções de 

presentismo e de notícia, portanto, não dão conta da complexidade do acontecimento e, muito 

menos, do acontecimento histórico mediatizado. 

Em outra obra, Garcin-Marrou (2001), trabalhando ainda com a questão do terrorismo 

nos media, explica que há uma contradição entre a urgência demandada na produção da 

notícia e o deontológico distanciamento exigido teoricamente pelo jornalismo. Certos 

acontecimentos (como os classificados de terroristas) induzem a um tratamento emocional e 

espetacular (focalizado nas vítimas, na dor etc.), suscetível a amplificá-los. Contudo, a missão 

ideal do jornalismo moderno seria apenas contar os fatos e formular um discurso mais 

racional das ocorrências inesperadas – o que é uma visão extremamente reducionista do seu 

papel no espaço público. Ela afirma, então, que a suposta necessidade do leitor pelo 

conhecimento de fatos atuais, por parecerem mais úteis a ele, depende da representação deste 

                                                 
112 “Esse processo de leitura de símbolos está presente na construção de todo acontecimento. Pois é essa leitura 

que permite apreciar a informação como susceptível de constituir um acontecimento”. 
113 “O acontecimento não pode ser analisado unicamente no seu surgimento e seu desdobramento. Ele precisa de 

um passado para existir como tal; e esse passado condiciona todas as etapas da constituição do acontecimento 
no discurso informativo”. 
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feita pelos jornais e do interesse dos jornalistas pelo tema; do que conclui que “une 

temporalité longue pourrait dégager les médias de cette aporie, mais celle-ci est rarement 

possible dans le discours médiatique”114 (GARCIN-MARROU, 2001, p. 99). Longe da 

urgência, certamente, o discurso jornalístico sobre o acontecimento é mais crítico e até mais 

racional.  

Acreditamos que o passado condiciona a atualidade jornalística e que, para estudarmos 

a temporalidade do acontecimento no jornal, precisamos não só reconhecer, mas ultrapassar a 

leitura do presentismo. Se admitimos uma espécie de monopólio do presente no discurso 

jornalístico moderno, não concordamos, porém, com o enclausuramento daquele como o 

único tempo possível do sistema informativo. Entendemos que apenas o triplo presente pode 

revelar a complexidade da estrutura temporal do acontecimento mediatizado, que tem por 

base o presente do presente, mas não despreza o presente do passado e o presente do futuro. 

Por isso, só o triplo presente pode nos orientar no desafio aqui proposto de analisar um 

acontecimento histórico no discurso jornalístico da contemporaneidade.  

Traçamos até este capítulo um percurso teórico que elucida as noções-chave a partir 

das quais estudaremos o nosso objeto. Resta-nos expor como o faremos. O capítulo que segue 

esclarecerá os procedimentos de investigação do nosso corpus, mas apresentará também os 

pressupostos teóricos sobre memória e análise do discurso, nos quais nos basearemos para 

estruturar a metodologia e os operadores de análise do presente trabalho. 

                                                 
114 “Uma temporalidade longa poderia libertar os media desta aporia, mas isto é raramente possível no discurso 

mediático”. 
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4. MEMÓRIA E DISCURSO: CONSTRUÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE  

 

Interrompamos, porém, este respigar em ruínas. Mais 
uma vez, no decorrer dos sucessos que nos 
propusemos narrar, forramo-nos à demorada análise 
de acontecimentos que fogem à escala superior da 
História (CUNHA, 2002, p. 500). 

 

 

Até aqui, vimos como as Ciências Sociais, a História e, sobretudo, os estudos de 

Jornalismo caracterizam o acontecimento e buscamos compreender certas condições de 

produção do campo jornalístico – particularmente, as projeções das expectativas do leitor e da 

temporalidade em enunciados impressos. Mas, como trabalharemos especificamente com a 

construção do acontecimento histórico no discurso jornalístico, não poderíamos fugir da 

reflexão sobre os enlaces entre media e história, ou melhor, entre jornalismo, passado, 

memória e esquecimento. Revisar, ainda que brevemente, o que já foi escrito sobre tais 

relações nos permitirá pensar em operadores de análise específicos para a problemática que 

apresentamos na introdução e o corpus que descreveremos no fim deste capítulo.     

 

4.1 O PASSADO, A MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO 

 

Em Como conhecemos o passado, obra que analisa como a memória, a história e os 

fragmentos (resíduos dos processos histórico e memorialísticos) nos conduzem ao passado, 

David Lowenthal (1998, p. 67) reconhece que o “passado está além do nosso alcance”.  Mas, 

então, como saber se ele (o passado) realmente existiu? Resta-nos acreditar nos vestígios e 

narrativas que dele falam, responde o autor. Afinal, só temos acesso ao residual, à parte, a 

aspectos e circunstâncias selecionadas do que entendemos por passado. Este, sentido como 

parte do presente, distingue-se dele pela reflexão: “O que os une é nossa percepção 

amplamente inconsciente da vida orgânica; o que os separa é nossa autoconsciência – o 

pensar sobre nossas memórias, sobre história, sobre a idade das coisas que nos rodeiam” 

(LOWENTHAL, 1998, p. 65). 

A memória não traz de volta o passado e pode ainda transformá-lo no que achamos 
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que deveria ter sido, apagando certas imagens indesejáveis, privilegiando outras e, assim, 

adequando-as ao que nos parece apropriado: “a função fundamental da memória, por 

conseguinte, não é preservar o passado mas sim adaptá-lo a fim de enriquecer e manipular o 

presente” (LOWENTHAL, 1998, p. 103). Lembrar não é refletir com exatidão o passado, mas 

reconstruí-lo com os códigos através dos quais também simbolizamos e classificamos o 

mundo. 

Para tornar inteligíveis os fatos do passado, eles são entrelaçados em forma de história 

e, nesta, articulações explicativas são enfatizadas. Contudo, “não há verdade histórica 

absoluta à espera de ser descoberta; por mais diligente e imparcial que o historiador seja, ele, 

assim como nossas lembranças, não estará apto a relatar o passado ‘como ele realmente foi’” 

(LOWENTHAL, 1998, p. 143). Não é à toa que o acréscimo de novos fatos e percepções 

pode transformar completamente a compreensão de um mesmo acontecimento ao longo do 

tempo.  

A imprensa tem um papel significativo nas releituras possíveis da história e na própria 

expansão de conhecimentos sobre os dados históricos; mas, alerta o autor, a quantidade 

produzida de informações sobre o passado não significa, necessariamente, qualidade.  

 

As fotografias e a imprensa aumentam o conhecimento do passado e 
diminuem a necessidade de recordação. [...] A própria noção de “ver” o 
passado entrou em voga com a proliferação, no final do século XVIII, de 
ilustrações de livros que começaram a fazer as pessoas a se acostumarem 
com o passado como experiência visual (LOWENTHAL, 1998, p. 177). 

 

Diferente das vagas lembranças do passado contado verbalmente, a imagem 

fotografada ou filmada apresenta maior verossimilhança e durabilidade. Por outro lado, tais 

ícones-índices também explicitam o aspecto fragmentário e seletivo da experiência 

mediatizada. Sobre o que, por fim, conclui Lowenthal (1998, p. 180): “conscientes de que 

produzimos substitutos, nós alteramos o passado herdado mais radicalmente do que nossos 

precursores, que se sentiam mais perto dele”. 

Ora, o discurso mediático não visa a totalidade histórica, mas a representação dos 

fatos, fragmentados. Além disso, a informação jornalística se diferencia da narrativa histórica, 

pois na construção daquela, “o leitor, o jornal e o mundo, estas três instâncias têm corpo 

único, são postas em presença umas das outras”, ao passo que, na narrativa histórica, “o 

tempo e o espaço constituem mundos autônomos com relação ao mundo do leitor” 

(MOUILLAUD, 2002e, p. 178). 

 Também diferenciando jornalistas e historiadores, Christa Berger explica que, para 
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estes, a função de lembrar é aprender e ensinar e, para aqueles,“mais atualizadores do passado 

do que comemoradores”, o passado é trabalhado e reapresentado como atualidade. Isto, com 

base na tese de que o resgate da memória é sempre mediado por um narrador: “o narrador 

primeiro é o sujeito que testemunha o que viveu e viu, o segundo é o historiador que estuda e 

pesquisa para contar o que aconteceu e o terceiro é o comemorador, aquele que propõe a 

celebração do passado” (BERGER, 2005, p. 65, 60). 

Interrompamos, por ora, a relação da história com o jornalismo e voltemos à sua 

ligação com a memória. Em A memória, a história, o esquecimento, nas primeiras pinceladas 

de Paul Ricoeur sobre o vínculo entre o presente da memória, o passado histórico e o futuro, 

ele explica que, por mais que haja confusão entre rememoração e imaginação, “nada temos de 

melhor que a memória para garantir que algo ocorreu antes de formarmos sua lembrança” 

(RICOEUR, 2007, p. 26); e que o passado, o que quer que signifique, continua sendo o 

referente último da memória. 

A memória quer ser fiel ao passado, mas, exatamente por ser “o nosso único recurso 

para significar o caráter passado daquilo de que declaramos nos lembrar”, ela se torna pouco 

confiável, diz Ricoeur (2007, p. 40). O autor propõe trabalhar com a memória coletiva e, sob 

inspirações psicanalíticas e filosóficas, explica seus usos e abusos – desde a memória 

impedida até a memória obrigada, passando pela memória manipulada.  

Para elucidar a memória impedida, usando conceitos freudianos e visando transpor 

categorias patológicas para o plano histórico, Ricoeur fala em traumatismos e feridas da 

memória coletiva:  

 

Aquilo que celebramos como acontecimentos fundadores são essencialmente 
atos violentos legitimados posteriormente por um estado de direito precário. 
A glória de uns foi humilhação para outros. À celebração, de um lado, 
corresponde a execração, do outro. Assim se armazenam, nos arquivos da 
memória coletiva, feridas simbólicas que pedem uma cura (RICOEUR, 
2007, p. 92). 

 

A memória impedida tem forte relação com a problemática do esquecimento, pois este 

impede a conscientização do acontecimento traumático (RICOEUR, 2007, p. 452). Muitas 

vezes, inclusive, recorre-se a falsas lembranças ou manifestam-se atos falhos, quando o 

inconsciente faz esquecer determinadas impressões, acontecimentos ou projetos.  

É bem verdade que é impossível lembrar tudo ou narrar todos os fatos, pois narrativa é 

necessariamente seleção. Mas, “o recurso à narrativa torna-se assim a armadilha, quando 

potências superiores passam a direcionar a composição da intriga e impõem uma narrativa 
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canônica por meio de intimidação ou de sedução, de medo ou de lisonja” (RICOEUR, 2007, 

p. 455). A isso, o autor chama de “forma ardilosa de esquecimento”, pois é consequência 

também do silêncio de narrativas que deveriam ser realizadas pelos próprios atores sociais. 

Há, então, uma cumplicidade quando se observa na população “uma obscura vontade de não 

se informar, de não investigar o mal cometido pelo meio que cerca o cidadão, em suma por 

um querer-não-saber” (RICOEUR, 2007, p. 455). O necessário “trabalho de luto” seria, nesses 

casos (após uma guerra, por exemplo), o desprender-se do objeto perdido e a possibilidade de 

opor-se à tendência de autodestruição por melancolia. Enfim, aceitar o acontecido.     

A utilização deliberada do esquecimento e a manipulação da memória dependem dos 

interesses políticos, ideológicos etc. Helenice Silva (2002, p. 432) explica que as 

comemorações nacionais oferecem um bom exemplo da rememoração social como um “uso 

perverso da seleção da memória coletiva”: 

 

Apagam-se da lembrança as situações constrangedoras (por exemplo, nos 
‘500 anos do Brasil’, os massacres indígenas, a escravidão negra, as 
violências na história), e privilegiam-se os mitos fundadores e as utopias 
nacionais (o “paraíso tropical” e o “país do futuro”). Ora, essa seleção da 
memória coletiva é comum em todas as comemorações de uma data 
nacional. As utilizações sociais da memória são visíveis nesse fenômeno das 
comemorações que, em todas as partes do mundo, vêm se impondo como um 
ritual nacional. Consagrando o universalismo dos valores de uma 
comunidade, as comemorações buscam, nessa rememoração de 
acontecimentos passados, significações diversas para o uso do presente 
(SILVA, H., 2002, p. 432).  

 

Muitos valores de uma comunidade são sacralizados e lembranças são apagadas nesta 

forma de reviver coletivamente a memória, que é a comemoração. A autora dá ainda o 

exemplo do bicentenário da Revolução Francesa, quando foram celebrados os ideais 

universalistas da declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos (1789) e esquecida a fase 

do Terror (1793).  

Retornando aos “500 anos do Brasil”, Helenice Silva mostra como as comemorações 

não incluíram programas de revisão histórica e reproduziram velhos clichês – como a 

repetição da terminologia “descobrimento” por políticos, jornalistas e intelectuais. Há, então, 

uma simplificação do rememorado, inclusive na aproximação temporal do passado da história 

com o presente da memória. “A comemoração tem por objetivo demonstrar [...] que o 

acontecimento ‘rememorado’, por seu valor simbólico, pode se reportar ao devir. As 

comemorações buscam, pois, nessa reapropriação do acontecimento passado, um novo regime 

de historicidade”: a projeção para o futuro – o que as torna eminentemente simbólicas 
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(SILVA, H., 2002, p. 436). 

As comemorações são justificadas pela necessidade de não esquecer, ou, como intitula 

Ricoeur, pela memória obrigada. Ao abordá-la, ele traz o caso dos “horríveis acontecimentos 

do século XX”, como ilustração do dever de memória, e, com esta, o de fazer justiça. “É a 

justiça que, ao extrair das lembranças traumatizantes seu valor exemplar, transforma a 

memória em projeto; e é esse mesmo projeto de justiça que dá ao dever de memória a forma 

do futuro e do imperativo” (RICOEUR, 2007, p. 101).  

Segundo Ricoeur, a memória visa à verdade, mas possui fragilidades e enganos, que 

cabe à história corrigir. É por isso que Os sertões é chamado de “livro vingador”. Euclides da 

Cunha vai de encontro à tendência de não mais se falar sobre Canudos após o conflito e 

assume o dever de memória – como demonstra a Nota Preliminar de sua obra: 

 

Escrito nos raros intervalos de folga de uma carreira fatigante, este livro, que 
a princípio se resumia à história da Campanha de Canudos, perdeu toda a 
atualidade, remorada a sua publicação em virtude de causas que temos por 
escusado apontar. 
Demos-lhe, por isto, outra feição, tomando apenas variante de assunto geral 
o tema, a princípio dominante, que o sugeriu. 
Intentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar de futuros 
historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do 
Brasil.  
[...] Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. 
E foi, na significação integral da palavra, um crime. 
Denunciemo-lo. 
E tanto quanto o permitir a firmeza do nosso espírito façamos jus ao 
admirável conceito de Taine sobre o narrador sincero que encara a História 
como ela merece: 
Il s’irrite contre les demi vérités que sont des demi faussetés, contre les 
auteurs qui n’altèrent ni une date, ni une généalogie, mais dénaturent les 
sentiments et les moeurs, qui gardent le dessin des événements et en 
changent la couleur, qui copient les faits et défigurent l'âme; il veut sentir en 
barbare, parmi les barbares, et, parmi les anciens, en ancien115 (CUNHA, 
2002, p. 65-67, grifo do autor). 

 

Os sertões não assumiu apenas feições literárias (por sua função estética) e 

jornalísticas (por se assemelhar a um livro-reportagem), mas, explicitamente, tinha intenções 

históricas. Até o romancista peruano Mario Vargas Llosa, em A guerra do fim do mundo, 

brinca com o fato. Neste livro, o personagem “jornalista míope” (enviado a Canudos como 

                                                 
115 Tradução de Leopoldo Bernucci, em nota de radapé, em CUNHA (2002, p. 67): “ele se irrita contra as meias 

verdades que são as meias falsidades, contra os autores que não alteram nem uma data, nem uma geneologia, 
mas desnaturam os sentimentos e os costumes, que conservam o desenho dos acontecimentos mudando-lhes a 
cor, que copiam os fatos desfigurando a alma: quer sentir como bárbaro entre os bárbaros e, entre os antigos, 
como antigo”.                                                                                                                                                                                                                                          
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correspondente de um jornal baiano, após retornar da guerra) se ressente de as pessoas 

estarem “baixando a cortina” em relação àquela história e promete: “Não permitirei que a 

esqueçam [...] É uma promessa que fiz a mim mesmo”. Ao ser inquirido, por seu interlocutor, 

sobre como conseguiria tal intento, esclarece: “Pela única maneira como se conservam as 

coisas [...]. Escrevendo-as” (LLOSA, 1999, 248). Analogia de Euclides da Cunha, o jornalista 

míope pretendia vencer o esquecimento com a escrita da história da guerra.  

Sobre o esquecimento, Ricoeur ainda explica: 

 

De início e maciçamente, é como dano à confiabilidade da memória que o 
esquecimento é sentido. Dano, fraqueza, lacuna. Sob esse aspecto, a própria 
memória se define, pelo menos numa primeira instância, como luta contra o 
esquecimento. [...] Porém, ao mesmo tempo, e no mesmo movimento 
espontâneo, afastamos o espectro de uma memória que nada esqueceria. 
Consideramo-la até mesmo monstruosa (RICOEUR, 2007, p. 424).  

 

 Nas idas e vindas sobre a necessidade e o uso abusivo da memória, o autor diferencia 

duas figuras do esquecimento: o esquecimento por apagamento dos rastros e o esquecimento 

de reserva. Tenta-se aplacar a ameaça do primeiro (esquecimento definitivo), com a 

instituição de arquivos; mas o segundo (esquecimento reversível) é positivo, na medida em 

que lembramos que esquecemos: “efetivamente, é a esse tesouro do esquecimento que recorro 

quando tenho o prazer de me lembrar do que, certa vez, vi, ouvi, experimentei, aprendi, 

adquiri”. Por fim, conclui Ricoeur (2007, p. 427) que “não se pode falar de modo algum de 

dever de esquecimento”, como se fala de dever de memória. Isso, contudo, é, de alguma 

forma, relativizado por Walter Benjamin (1987). 

Em O narrador, referindo-se à primeira guerra mundial, Benjamin (1987, p. 198) 

observa que “os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos, e sim 

mais pobres em experiência comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada 

de livros sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de boca em 

boca”. Esse trecho chama a atenção para a máxima benjaminiana de que a arte de narrar (sob 

critérios próximos ao da oralidade) está em vias de extinção. Dez anos após a guerra, havia 

muitos livros sobre o tema; contudo, a narrativa escrita era diversa daquela transmitida 

oralmente, do que o autor se ressente. Para ele, as melhores narrativas “são as que menos se 

distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. Aliás, no seu 

entender, a informação da imprensa foi responsável pelo declínio da arte de narrar, pois os 

fatos jornalísticos já vêm acompanhados de explicações e, para ele, a boa narrativa deveria 

deixar o leitor livre para interpretações. 
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A frase de Benjamin sobre o silêncio dos combatentes nos remete também às 

experiências irrepresentáveis, que, muitas vezes, assim deveriam permanecer, pois tentar 

compreender o indizível pode ser uma forma de reduzi-lo. Isto, contudo, não pode ser 

confundido com uma pactuação com a ignomínia e com o puro silêncio, mas sim com a 

descrição sem a pretensão total de esclarecimento. “Além da descrição ou da explicação dos 

fatos, a história humana teria assim por tarefa paradoxal a transmissão daquilo que não pode 

ser contado, a fidelidade ao passado e aos mortos mesmo – principalmente – quando não 

conhecemos nem seus nomes nem seu sentido” (GAGNEBIN, 2009, p. 110). A enunciação 

ganharia, então, valor terapêutico: narrar para amenizar a dor, como na Psicanálise. Afinal, 

 

para Benjamin, o obstáculo real à enunciação verdadeira da história, a essa 
retomada do passado na fidelidade transformadora do presente, não é tanto 
de ordem epistemológica ou científica, mas muito mais de cunho ético e 
político: a dificuldade do sofrimento vir a ser realmente dito, isto é, a 
exigência de trabalhar essa narração árdua, de desfazer os nós da dor na 
multiplicidade das palavras, de torná-las como que mais fluida para poder 
levá-la, diz Benjamin, no fluxo de uma narração redimida ‘até o mar do feliz 
esquecimento’ [...]. Nessa notável metáfora, o esquecimento não é sinônimo 
de perda, como ocorre tantas vezes na reflexão historiográfica de Benjamin, 
sempre preocupado em salvar o passado de um abandono definitivo. O 
esquecimento remete aqui à felicidade porque não significa mais negligência 
e injustiça, mas, além desta rememoração perigosa que é a dolorosa narração 
da história, a intensidade do presente (GAGNEBIN, 2009, p. 110). 

 

A memória do passado deveria, portanto, ultrapassar a eterna reivindicação, a 

repetência vingativa ou o ressentimento interminável. Há, para Benjamin, o momento de 

esquecer, como “a resposta ativa ao apelo do presente e à promessa do futuro”, e, ao se livrar 

da carga de tal memória negativa, “tomar impulso, de pular para frente com uma nova leveza” 

(GAGNEBIN, 2009, p. 110, 111).  

Já Pierre Nora (1993), abordando também esse jogo entre memória e esquecimento, é 

categórico: a memória é muito falada exatamente por não mais existir. 

 

Fala-se tanto de memória porque ela não existe mais. 
A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia está 
ligada a este momento particular da nossa história. Momento de articulação 
onde a consciência da ruptura com o passado se confunde com o sentimento 
de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda 
memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua encarnação. 
O sentimento de continuidade torna-se residual aos locais. Há locais de 
memória porque não há mais meios de memória (NORA, 1993, p. 7). 

 

 Em meados do século XX, o presente proporcionava uma tão grande aceleração, que 
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ameaçava promover o esquecimento de acontecimentos do passado. Diante disso, o passado 

se tornou uma obsessão e, com ele, também a memória. Esta, por conseguinte, não seria mais 

a de outrora, conforme o autor; ela estaria encarnada, cristalizada em lugares fixos, que vão 

além dos textos escritos – como a bandeira nacional, os arquivos, as bibliotecas, os 

dicionários, os museus, os eventos comemorativos, os monumentos etc. Na sociedade 

moderna, tudo vira arquivo: à medida que a memória tradicional desaparece, aumenta-se o 

respeito pelo vestígio e, com ele, a quantidade de material arquivado, bem como as técnicas 

de reprodução e de conservação.  

Com a mundialização, a democratização, a massificação e a mediatização, Nora 

enxerga o fim das sociedades-memória, que conservavam a transmissão de valores pela igreja, 

pela escola, pela família ou pelo Estado, e o fim das ideologias-memórias, “como todas 

aquelas que asseguravam a passagem regular do passado para o futuro, ou indicavam o que se 

deveria reter do passado para preparar o futuro”. Com os media, o modo da percepção 

histórica se dilatou, “substituindo uma memória voltada para a herança de sua própria 

intimidade pela película efêmera da atualidade” (NORA, 1993, p. 8). 

 Conforme Nora, nossa sociedade, “condenada ao esquecimento”, isola e acumula o 

conhecimento do passado e por isso precisa construir lugares de memória. “Se habitássemos 

ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares”.  Para o autor, se a 

memória fosse ainda dominante, valorizaríamos a tradição, identificaríamos nosso cotidiano 

com o passado, atualizando-o; cada gesto seria vivido como uma repetição do que sempre se 

fez. Mas com a distância e a mediação, “não estamos mais dentro da verdadeira memória, mas 

dentro da história” (NORA, 1993, p. 8, 9). Daí se percebe que memória e história não são 

sinônimos: 

 

A memória é a vida [...] aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações [...]. A história é a reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, 
um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. 
[...] A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, como 
Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, 
por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A 
história, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá vocação 
para o universal. A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na 
imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às 
evoluções e às relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só 
conhece o relativo (NORA, 1993, p. 9). 

 

A partir de tais diferenças, o autor conclui que a história sempre suspeita da memória 
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e, apesar de conservar seus rastros, transforma e deslegitima o passado vivido, anulando o que 

realmente aconteceu. Por isso, para ele, “os lugares de memória são, antes de tudo, restos”; 

valoriza-se o novo e artificializa-se a nostalgia do passado. Afinal, “os lugares de memória 

nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, 

que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, 

notariar atas, porque essas operações não são naturais”. Os lugares de memória são úteis 

somente porque não vivemos as lembranças que eles envolvem, agora deformadas e 

petrificadas pela história. Aliás, para Nora, o que chamamos hoje de memória é apenas 

história: “Nossa percepção do passado é a apropriação veemente daquilo que sabemos não 

mais nos pertencer” (NORA, 1993, p. 12, 13, 20).  

Os lugares de memória precisam ser investidos de uma aura simbólica e serem objeto 

de um ritual. Alguns acontecimentos, inclusive, são considerados lugares de memória: “os 

acontecimentos onde, no limite, nada acontece, mas que são imediatamente carregados de um 

sentido simbólico e que são eles próprios, no instante de seu desenvolvimento, sua própria 

comemoração antecipada” (NORA, 1993, p. 25). Assim, os mediatizados megaeventos 

comemorativos ou, simplesmente, os “acontecimentos-espetáculos” não passariam de lugares 

de memória, pois simulam o resgate dos acontecimentos históricos, tocando-os muito 

superficialmente.  

Não entraremos no mérito da questão sobre a não-autenticidade da memória numa 

sociedade que precisa de lugares institucionalizados para lembrar o passado, mas 

reconhecemos a existência desses “lugares de memória” na atualidade. Os media 

informativos, como bons refletores (e, ao mesmo tempo, nutridores) dos interesses de grupos 

sociais que representam seu leitorado, acabam também por valorizar a memória de 

acontecimentos históricos – o que será demonstrado na breve revisão de pesquisas sobre o 

tema, a seguir. 

 

4.1.1 O acontecimento histórico rememorado na imprensa 

 

Em sua tese de doutorado sobre a temporalidade das narrativas jornalísticas, a 

jornalista Letícia Matheus (2010) adverte que, por mais que falar do passado seja uma 

atividade realizada no presente e em referência a este tempo, importa observar que o 

jornalismo produz muito mais falas autorizadas sobre o passado do que geralmente se supõe. 

Por isso, questiona: se o jornalismo se funda no presente, por que tantas referências ao 

passado?  
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A autora trabalha com edições comemorativas de jornais cariocas e observa que, nos 

rituais de rememoração da história de tais periódicos, sempre se aproveita para pensar o 

próprio fazer jornalístico. Aliás, “essas falas de passado desempenhariam a função de 

constituir parte de um valor simbólico jornalístico, seu poder de narratividade cotidiana” 

(MATHEUS, 2010, p. 6). 

Outra questão que ela levanta é por que os órgãos de imprensa investem tanto na 

produção de edições comemorativas, visto que elas não produzem lucro direto e, inclusive, 

excedem os padrões normais de custos. Ao que responde: comemorar é uma “oportunidade de 

reformular a memória coletiva sobre algum tema” (MATHEUS, 2010, p. 33). Em edições 

comemorativas, os jornais criam marcações temporais para si próprios. Ao serem oferecidas 

ao público versões autorizadas do passado, o jornal é situado no contexto histórico e a ele são 

atribuídos os valores que lhe são convenientes. Nesse sentido, tal prática tem um claro papel 

pedagógico, na medida em que ensina como se deve perceber o passado e como o jornalismo 

deve ser apropriado.  

Ensino, narração e simbolização são as principais funções desse tipo de produção da 

imprensa – explica a autora. Nessas ocasiões, o jornal ostenta o capital acumulado, exibe sua 

contribuição social e se distingue perante o público, em relação aos outros órgãos de 

imprensa. Logo, além de construírem uma história linear e um lugar simbólico, as edições 

comemorativas são autênticos espaços de autorreferência.  

Por fim, frente à quantidade de relatos históricos e memorialísticos encontrados na 

imprensa, a autora conclui que, mesmo que seja reconhecido como narrativa do presente, o 

jornalismo trabalha com múltiplas temporalidades e compõe um ritmo cotidiano que extrapola 

a dimensão presentista. 

A percepção de que os jornais têm extrapolado o presentismo é também partilhada por 

Ana Paula Goulart Ribeiro e Danielle Ramos Brasiliense, ao analisarem a cobertura 

comemorativa da chacina da Candelária na imprensa:  

 

Ao contrário do que se costuma afirmar, o jornalismo faz não só do presente, 
mas também do passado, as referências fundamentais da sua experiência 
testemunhal do mundo. É na reconstrução do fato da atualidade, sempre 
fugaz, e também nos seus rituais de rememoração subsequentes, que o 
jornalismo dá uma dimensão memorável à experiência humana e sentido a si 
mesmo como sujeito social / institucional.  
[...] A mídia aciona a lembrança do acontecimento a partir do seu 
aniversário, tomando para si o papel de promotora da memória, num ato 
simbólico que reveste o passado de novos gestos e significados (RIBEIRO; 
BRASILIENSE, 2007, p. 223, 226). 
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Os jornais produzem sentidos memoráveis do presente, ao mesmo tempo em que 

enquadram a memória, ao hierarquizar o acontecimento comemorado como mais ou menos 

importante para a compreensão da suposta realidade. Todavia, para que os media de 

informação tomem para si o papel de promotores de memória (na partilha de um suposto 

saber comum com o leitor), a partir do qual jogarão com lembranças e esquecimentos dos 

fatos passados, eles precisarão contar com certos conhecimentos históricos por parte dos 

leitores, bem como com seu interesse pelo tema. Sobre isso, Jean Widmer (2010, p. 127) 

explica: do leitor de um jornal visto como instituição pública (constituído como membro de 

uma esfera pública e não apenas de um mercado) espera-se que conheça e se interesse por seu 

passado. Ainda que seja por um raciocínio do tipo: se uma informação diz respeito a 

determinada categoria coletiva da qual me sinto parte, então esta informação me concerne e 

eu devo ou deveria me interessar.  

Abordando especificamente o leitor suíço, Widmer (2010, p. 129) afirma: “Le savoir 

sur l’histoire et le désir d’apprendre sont atribués au lecteur du journal en qualité de lecteur/ 

citoyen suisse”116. Se, de forma geral, o leitor empírico tem direito a escolher ler e significar 

as matérias de seu interesse particular, no caso de temas que tem relação com a pátria, a 

identificação com a categoria nacional (“suíço”, “brasileiro” etc.) deixa de ser uma escolha. 

Todos os cidadãos do país supostamente devem se interessar por notícias e acontecimentos de 

cunho nacional e estes pressupõem uma memória coletiva. Logo, o próprio jornal constrói um 

espaço de valorização da história e do passado, de que ele mesmo tenta dar conta. 

Uma vez aceita a tese de que os meios de comunicação social têm dado grande relevo 

ao passado (o que nos tira da obsessão pelo presentismo, sem nos fazer negar a ênfase no 

presente pelos veículos de imprensa), resta-nos perguntar como e por que isso acontece. O 

que significa dizer que o jornalismo também trabalha com a memória e a história? Ao 

pesquisar o que tem sido escrito sobre o assunto, pudemos observar respostas que se 

entrecruzam e se complementam – agrupadas aqui em quatro tópicos: 

1) Os media atuam na construção de memórias coletivas pela circulação de palavras e 

dizeres; 

2) Os media tratam a história como magistra vitae; 

3) Os media, muitas vezes, “industrializam” os acontecimentos históricos e os 

transformam em símbolos da identidade nacional; 

4) Os media rememoram o passado histórico também por meio de comemorações. 

                                                 
116 “O saber sobre a história e o desejo de aprender são atribuídos ao leitor do jornal na qualidade de leitor/ 

cidadão suíço”. 
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Estabelecemos os “media” como sujeitos ativos dos sintagmas que compõem esses 

quatro tópicos (a serem investigados nas próximas páginas), mas acentuamos que, quando 

falamos em media, nos referimos, particularmente, aos media informativos, ou mais 

especificamente, ao jornal impresso – que será nosso objeto de análise. 

A respeito do primeiro tópico, citemos um estudo sobre os meios de comunicação 

como lugares de construção de memórias coletivas nas sociedades contemporâneas, de Sophie 

Moirand, no qual a autora visa considerar a circularidade complexa e dinâmica da 

comunicação mediática, analisando os traços das palavras e dos dizeres inscritos na 

materialidade textual dos jornais. Em relação à constituição jornalística dos acontecimentos, 

especialmente, Moirand (2007, p. 4) afirma: “un fait ou événement ne constitue un moment 

discursif que s’il donne lieu à une abondante production médiatique et qu’il en reste 

également quelques traces à plus ou moins long terme dans les discours produits 

ultérieurement à propos d’autres événements”117. 

A autora, trabalhando com categorias de nomeação de acontecimentos científicos ou 

técnicos118 na imprensa francesa, observa a circulação de palavras, formulações e dizeres que, 

atravessando os enunciados analisados, remontam a discursos anteriores e exteriores; e 

conclui que nomear é tomar posição em relação ao que se nomeia, pois as palavras carregam 

consigo uma memória de inscrições e sentidos precedentes. 

Moirand demonstra que uma das formas correntes de o discurso dos media 

construírem representações é pela relação de um acontecimento recente com uma imagem 

estereotipada que faça parte da memória coletiva do público. Muitas vezes, essa memória é 

ativada por uma simples designação que carrega consigo sentidos partilhados e aceitos 

coletivamente sobre fatos do passado. É o que Moirand (2007, p. 147) chama de “nome-

acontecimento”: uma denominação socialmente compartilhada, que faz referência a um 

acontecimento e traz consigo o armazenamento de conhecimentos sobre o mesmo.  

“Canudos”, por exemplo, tornou-se um nome-acontecimento. Quando usado na 

imprensa, não designa mais apenas o nome de uma cidade do interior da Bahia, mas, por 

metonímia, toda a história da guerra que lá se passou. O poder evocador dessa denominação é 

tão grande que dispensa o antecedente “guerra de”, “campanha de” ou “história de”. Basta 

“Canudos” para a memória sobre o acontecimento ser ativada. 

                                                 
117 “Um fato ou acontecimento só constitui um momento discursivo se der lugar a uma abundante produção 

mediática e, igualmente, se permanecer alguns traços por mais ou menos longo prazo no discurso produzido 
ulteriormente a propósito de outros acontecimentos”. 

118 A autora trabalha, particularmente, com as formas como se nomeiam, se designam, se caracterizam, se 
qualificam e se reformulam acontecimentos como a vaca louca, os OGM (Organismos Geneticamente 
Modificados) e a gripe aviária. 
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Os discursos dos media jogam a todo o tempo com sugestões, evocações e lembranças 

de saberes anteriores que muitas vezes escapam (completamente ou parcialmente) à 

consciência dos sujeitos. Por isso, Moirand defende que, na imprensa, há um regime de 

dialogismo mascarado, que tende mais para a alusão que para a citação. Afinal, 

 

ces rappels ne renvoient pas toujours à des textes précis, ni à des paroles 
forcément prononcées et rarement à des énonciations ‘situés’. Ils inscrevent 
cependant, syntaxiquement et/ou sémantiquement, des souvenirs de faits ou 
de dires qu’on avait partiellement oubliés et des informations qui peuvent 
sembler nouvelles mais qui ont déjà été dites ailleurs.119 (MOIRAND, 2007, 
p. 140). 

 

Por tudo isso, enfim, conclui que apenas um modelo circular pode dar conta desse 

incessante girar de discursos nos media. Palavras e dizeres circulam das fontes aos meios de 

comunicação e destes aos receptores, enriquecendo-se (ou empobrecendo-se) na passagem por 

cada comunidade interpretante implicada, que, movendo saberes, atribuem-lhes novas 

colorações semânticas. 

O segundo tópico sobre como os media têm trabalhado a história e/ou a memória foi 

embasado no que diz a historiadora Sônia Maria de M. Silva a respeito da ênfase da história 

como magistra vitae pelos jornais. Estudando matérias sobre a ditadura militar no Brasil, ela 

observa que a imprensa muitas vezes resgata o passado sob uma perspectiva historicizante:   

 
Ao perder a dimensão de notícia, 1964 é situado como ocorrência célebre e 
modelar, tornando-se patrimônio a ser disputado que reitera uma idéia de 
história teleológica e progressiva numa conduta utilitarista do passado. Este 
deve servir para manter o presente em constante estado de alerta, uma vez 
que virar a ‘página da história’ é correr o risco de repetir erros (SILVA, S., 
2008, p.10).  

 

“1964” (nome-acontecimento da ditadura militar brasileira), ao longo do tempo, perde 

sua dimensão noticiosa e passa a figurar como “evento memorável e exemplar”, referencial de 

explicação, a partir do qual o passado serve como “agente significador do presente”. Além 

disso, na busca incessante por novidades e descobertas sobre tal passado histórico, constrói-se 

a sensação de que ele poderá um dia ser reparado no presente; como se a verdade pudesse 

aparecer na poeira das versões disponibilizadas na página dos jornais.  

Em outro texto, Sônia M. de M. Silva (2010, p. 236) parte do princípio de que os 

                                                 
119 “Essas lembranças nem sempre indicam textos precisos, nem falas necessariamente pronunciadas e, 

raramente, enunciações ‘situadas’. Inscrevem, entretanto, sintaticamente e / ou semanticamente, lembranças de 
fatos ou de dizeres que se tinha parcialmente esquecido e informações que podem parecer novas, mas que já 
foram ditas em outro lugar”. 
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valores desencadeados sobre o acontecimento não são próprios a este: “Na verdade, um 

acontecimento somente se torna emblemático para uma sociedade quando é construído 

enquanto tal e sua formulação é eminentemente social, na medida em que conceituamos e 

elaboramos categorias de compreensão e explicação sobre ele”. A autora explica que as 

sociedades narram e representam seu olhar sobre o tempo por “esforços de compreensão” e 

ratifica que tais esforços, no trabalho dos media, resultam muitas vezes numa leitura da 

história como magistra vitae. Sob esta perspectiva, a notícia apresenta lições de moral e o 

passado tem a função utilitária de admoestar, julgar e reparar. Logo, o acontecimento 

emblemático – “aquilo que conhecemos como fato histórico e que instala o momento de 

ruptura em uma dada temporalidade” (SILVA, S., 2010, p. 237) – carrega, além da dimensão 

historiográfica e memorial, um caráter pragmático e pedagógico. 

A ênfase jornalística da história como magistra vitae pode ser claramente observada 

nas produções mediáticas entre o fim do século XX e início do XXI, quando alguns países 

(sobretudo, os que vivenciaram guerras, ditaduras, genocídios ou outros acontecimentos 

traumáticos) adotaram uma postura contra o esquecimento e uma “cultura da memória”. Foi 

desencadeado, então, uma “era das comemorações e da constituição dos marcos temporais, 

numa frenética cadência de ritos que parecem ser pensados quase em linhas de produção”. 

Assim vemos a historicidade contemporânea sendo formada e, nela, os meios de comunicação 

atuam como “tecedores de narrativas que ajudam a formular e significar os eventos 

emblemáticos em nossos dias” (SILVA, S., 2010, p. 250, 251).  

Indicar os media como promotores de história e memória, pensadas quase em linha de 

produção, já nos faz entrar no terceiro tópico, sobre a “industrialização” de acontecimentos 

históricos pela imprensa (no sentido de fazer do passado um objeto de consumo) e a sua 

transformação em símbolos identitários. 

Christa Berger, referindo-se precisamente aos melodramas da memória produzidos 

pela Rede Globo (que omite como sustentou a ditadura, boicotou a campanha das Diretas e 

editou o debate Collor X Lula favorecendo o primeiro), esclarece: “o passado pode retornar 

com glamour, espetacularizado, diluído de valor e perspectiva histórica para inserir-se, tão 

somente, na cultura de memória comprometida com a Indústria do Passado” (BERGER, 2005, 

p. 67). Essa indústria satura o passado e banaliza os grandes acontecimentos, transformando-

os em produtos mercantilizados pela cultura de massa. Afinal, a superabundância de 

memórias, por mais que destaque fatos lendários ou analogias e, com isso, seduza o leitor, por 

permitir um diferente posicionamento frente à notícia mais nova, pode acabar por tornar os 

eventos históricos inexpressivos (SÁ, 2006, p. 107).   
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Também Le Goff (2003, p. 145) explica que os media “fizeram entrar a produção 

histórica no movimento da sociedade de consumo”, quando proporcionaram o regresso do 

acontecimento (enquanto as ciências o desprezavam, por sua singularidade – como vimos no 

Capítulo 2). Assim, a imprensa revoluciona a memória ocidental e patrocina um movimento 

cultural de culto ao passado, que acaba extrapolando os meios de comunicação: 

 

A aceleração da história, por outro lado, levou as massas dos países 
industrializados a ligarem-se nostalgicamente às suas raízes: daí a moda 
retrô, o gosto pela história e pela arqueologia, o interesse pelo folclore, o 
entusiasmo pela fotografia, criadora de memórias e recordações, o prestígio 
da noção de patrimônio (LE GOFF, 2003, p. 224-225). 

 

Desde a Revolução Francesa o culto à memória vem se intensificando no Ocidente, 

com as comemorações, os monumentos e os símbolos republicanos (“lugares de memória”). 

Entre o fim do século XIX e o início do XX, a construção de monumentos aos mortos e a 

fotografia foram, segundo Le Goff, duas das mais importantes manifestações em prol da 

memória coletiva; mas, na contemporaneidade, sem dúvida, os meios de comunicação estão 

entre os principais responsáveis por realizar a interpretação dos acontecimentos históricos, 

bem como a semantização e a salvaguarda da memória coletiva, reconstruindo valores e 

identidades sociais – mesmo porque, “a memória é um elemento essencial do que se costuma 

chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje” (LE GOFF, 2003, p. 469).  

A relação entre a rememoração e a busca da identidade é, portanto, uma via de mão 

dupla: por um lado, ao transformar os acontecimentos históricos em objetos “industrializados” 

(facilmente legíveis / consumíveis), os media fazem deles símbolos da identidade nacional; 

por outro, ao representar questões identitárias do presente, os discursos mediáticos se 

embasam no passado: 

 

Para propor um conceito do que significa ser brasileiro hoje, os discursos 
remontam à memória para (re)construir os fatos do presente. [...] Há, nos 
enunciados jornalísticos, uma necessidade de reinventar o Brasil, buscando, 
nas raízes históricas, os elementos para erigir uma escrita histórica cujo 
mecanismo consiste em unir presente e passado por intermédio da 
restauração da linha de continuidade dos eventos históricos, com a finalidade 
de responder às questões: quem somos e o que queremos ser? (NAVARRO-
BARBOSA, 2007, p. 101). 

  

Nas páginas dos jornais, a discussão sobre a identificação nacional satisfaz demandas 

do presente, mas não sem resgatar acontecimentos históricos. Estes, então, funcionam para 
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produzir releituras do passado, atualizações do presente e perspectivas do futuro sobre “quem 

somos e o que queremos ser” – como explica o linguista e analista do discurso Pedro Luís 

Navarro-Barbosa.  

Além de rememorar acontecimentos históricos, convertendo-os em símbolos 

identitários; de inventariar a história, tratando-a como magistra vitae; e de revelar o passado 

pela circulação de palavras e dizeres; o jornal comemora seu próprio passado 

(autorreferência) e também os episódios históricos considerados relevantes socialmente. 

Estamos diante do quarto e último tópico sobre os modos como os media trabalham a história 

e/ou a memória: pela comemoração – “artefato da memória coletiva perdida” (SÁ, 2006, p. 

45), que tenta preservá-la, no resgate dos traços deixados pelo passado vivido.  

Sobre a diferença entre história e comemoração, o historiador Antônio Sá declara: 

“enquanto a história complica nosso conhecimento do passado, a comemoração a simplifica”. 

Afinal, a comemoração organiza a memória de um povo remetendo-se a um fato e 

interpretando-o de forma didática. Por isso, com base no conceito de Nora (de “lugares da 

memória”), o autor considera um equívoco pensar que não há mais memória espontânea e 

afirma: “os meios de comunicação se não são os lugares de memória, com certeza são espaços 

privilegiados no arquivamento e produção da memória” (SÁ, 2006, p. 72, 308) – 

principalmente, em tempos de comemoração. 

Conforme Sá, as comemorações dos centenários foram iniciadas no fim do século 

XIX, como herança latina do saeculum, para lembrar os cem anos da Revolução Americana e 

da Francesa, e ainda hoje servem para  

 

ritualizar a história, reinventando o passado em busca de uma reatualização 
da identidade nacional, no sentido da criação de uma solidariedade coletiva. 
História, memória e mitos são acionados para se definir o quê e quem faz 
parte de um todo chamado nação. A produção das comemorações serve, 
assim, para reforçar os mitos e escolher os que melhor funcionam no 
momento presente, visando a produzir solidariedade social e viabilizar 
projetos coletivos futuros (SÁ, 2006, p. 106).  

 

Na construção de projetos nacionais ou identitários, mitos e fatos são selecionados em 

função dos sentidos que circulam no presente. Assim, a comemoração,  como também explica 

Louis Quéré (1997, p. 424), é um tipo de ritual “qui montre que ce qui a eu lieu dans um 

temps originel a encore un sens aujourd’hui et maintenant”120. Ela reproduz sequências já 

conhecidas do acontecimento e chama o público para completar seus movimentos.  

                                                 
120 “Que mostra que o que aconteceu num tempo original tem ainda um sentido hoje e agora”. 
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Marialva Barbosa (2008, p. 88) confirma que as comemorações das grandes datas 

nacionais, no regime de historicidade vivido na contemporaneidade, “cumprem o papel de 

antecipar o futuro e intensificar o presente, tomando o passado como ícone reverenciado por 

possuir a singularidade de deter o tempo”. Desse pretérito que se quer memorável, como 

vimos, elegem-se aspectos “que precisam ser atualizados” e relegam-se outros ao 

esquecimento (BARBOSA, 2008, p. 95-96). 

Em outro texto, sobre eventos comemorativos como os 500 anos do descobrimento do 

Brasil, a autora reflete: 

 
A comemoração é construída como acontecimento, restabelecendo a lógica 
narrativa na qual o passado pode ser utilizado concomitantemente ao 
presente, moldando uma realidade diferente. Mas, na presentificação do 
passado, os meios de comunicação apresentam também uma expectativa de 
futuro. [...] Entender a lógica da construção comemorativa como processo de 
re-instauração de uma dada memória nacional, lugar de coexistência das 
memórias coletivas atuais e reservatório daquilo que resta das antigas 
memórias comemorativas, é compreender as razões que levam ao 
estabelecimento de marcos singulares (BARBOSA, 2006, p.18). 

 

 A comemoração é mais do que uma estratégia para atualizar ou inventariar o passado; 

é um momento de construção de marcos e de reconstrução da memória. Ao dar visibilidade às 

datas comemorativas, os media constroem discursivamente o acontecimento histórico como 

incomum, excepcional, mas não é ele que efetivamente aparece. Algo pitoresco, com valor 

performativo, é mostrado como se fosse o verdadeiro passado, explica Barbosa (2006, p. 19): 

“A função dessa evocação do passado nas comemorações não é redescobri-lo, mas construí-lo 

e, neste sentido, inventá-lo”.  

Confiantes talvez da sua eficácia, as instituições sociais têm se ocupado 

incessantemente de comemorações. Não é à toa, portanto, que os aniversários de conquistas, 

de guerras, da morte de pessoas célebres, entre outros, têm povoado os media e que este é um 

“movimento verificado em muitas partes do mundo” (BERGER, 2005, p. 60).  

Todavia, a memória não é usada apenas com as finalidades de atualização da 

identidade nacional ou de afirmação do Estado; mas também pode ganhar significados 

particulares para grupos específicos, como partidos, sindicados, movimentos sociais etc. 

Vejamos, por exemplo, a apropriação que o Movimento dos Sem Terra fez de Canudos, 

conforme título da matéria online do Estado, de 23 de maio de 2003: “Rainha diz que meta do 
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MST para o Pontal é um novo Canudos”121. Canudos é rememorado, então, não apenas pelos 

poderes políticos ou pela imprensa nos períodos comemorativos, mas por movimentos sociais 

que tentam resgatar o mito e a força da luta que tal nome-acontecimento representa, tornando-

o símbolo dos seus próprios interesses, repercutidos nos media.  

Com base nos estudos apresentados até aqui, principalmente sobre os meios de 

comunicação como lugares de produção de memória coletiva, elegemos cinco noções como 

referenciais para a análise do acontecimento histórico no discurso jornalístico moderno: a 

rememoração, o inventário, a comemoração, a revelação e a autorreferencialidade. Essas 

noções, representativas das diferentes formas de o jornal lembrar o passado e projetar as 

expectativas do leitor, já foram abordadas anteriormente e, por isso, a seguir, elas serão 

apenas resumidamente pontuadas. 

A rememoração é o fenômeno de reconstruir ou atualizar um acontecimento do 

passado – uma vez que a memória “nunca é idêntica a qualquer imagem do passado” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 17). Ou ainda: 

 

Com a rememoração, enfatiza-se o retorno à consciência despertada de um 
acontecimento reconhecido como tendo ocorrido antes do momento em que 
esta declara tê-lo sentido, percebido, sabido. A marca temporal do antes 
constitui, assim, o traço distintivo da recordação, sob a dupla forma da 
evocação simples e do reconhecimento que conclui o processo de recordação 
(RICOEUR, 2007, p. 73). 

 

Para Ricoeur, a rememoração é parte de um processo de construção da memória 

individual – o que diferenciaria este conceito de comemoração (elaboração coletiva). Aqui, 

contudo, pensamos a rememoração como uma noção mais ampla, ligada à memória, 

independente de ser individual ou coletiva. Aliás, acreditamos que a rememoração é 

recorrente nos enunciados da imprensa brasileira e é um importante elemento do discurso 

jornalístico contemporâneo – nesse sentido, trabalhamos com seu aspecto social. 

 A comemoração – do latim commemorare: trazer à memória, lembrar, fazer recordar 

(SÁ, 2006, p. 105) – é uma forma de rememoração, mas é específica de um momento preciso. 

A passagem cronológica de um período de dez, cinquenta ou cem anos (enfim, de um tempo 

instituído como significativo para a sociedade) é lembrada e justifica trazer novamente o 

acontecimento às páginas do jornal.  

 O inventário é o resgate da herança do acontecimento histórico que, considerado 

                                                 
121 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/arquivo/nacional/2003/not20030523p35388.htm>. Acesso em: 

13 jan.2011. 
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relevante jornalisticamente, é associado a novos eventos para justificar ser novamente 

agendado pela imprensa. O que o episódio deixou como ensinamento para a sociedade 

brasileira? Quais as consequências deste evento para as gerações posteriores, para a política 

ou a cultura do país? Quais são os fatos da atualidade que são relacionados ao acontecimento 

do passado, pela imprensa, e enquadrados como continuidade do mesmo?  

A revelação ou “revelação pública” (FRANCISCATO, 2003) está relacionada ao que 

ficou sem resposta (de acordo com o enunciado em questão). Quais são os segredos, as 

informações não publicadas ou as novidades sobre o tema? Uma vez que o acontecimento 

ganhou relevância jornalística e sua historicidade foi construída socialmente, o não-dito a ele 

associado é apresentado como merecedor de revelação pública.  

Enfim, a autorreferencialidade – modalidade bastante comum nos media 

contemporâneos. Ora, o sistema social dos meios de comunicação social se processa pela 

observação de outros sistemas em seu entorno, bem como pela observação de sua própria 

atividade. O associar o acontecimento descrito à sua própria produção enunciativa, o 

tematizar o próprio campo de produção jornalística e os processos nele envolvidos são formas 

de autorreferencialidade. Acreditamos que, de alguma forma, a autorreferencialidade sempre 

existiu na enunciação jornalística, ainda que cumprindo diferentes efeitos de sentido ao longo 

do tempo. Na contemporaneidade, portanto, ela apenas se intensificou, pois a evidenciação 

das operações de construção dos relatos passou a ser uma importante astúcia da enunciação. 

Uma vez apresentadas as noções que direcionarão nossa análise do discurso 

jornalístico sobre o passado, descreveremos, a seguir, a metodologia e o corpus selecionado 

para a pesquisa. Antes, porém, situaremos o leitor na linha francesa de análise do discurso 

(AD), a partir da qual fundamentaremos nosso percurso analítico – partindo do princípio de 

que a AD não é um método; “antes, constitui um domínio de práticas acadêmicas, uma 

transdisciplina distribuída por todas as Ciências Humanas e Sociais” (VAN DIJK, 2008, p. 

11).  

 

4.2 A ANÁLISE DO DISCURSO 

  

Há muitas correntes e diferentes enfoques de análise(s) de/do(s) discurso(s), 

resumidos, grosso modo, em duas perspectivas: a americana e a europeia (esta, mais 

conhecida como “escola francesa de análise do discurso”). Segundo Helena Brandão (2004, p. 

15), a primeira trabalharia mais com estudos de conversação e seria uma extensão da 

linguística, a partir da qual “vê-se o texto de uma forma redutora, não se preocupando com as 
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formas de instituição do sentido, mas com as formas de organização dos elementos que o 

constituem”. 

A dita “linha francesa”, que geralmente é associada a conceitos interdisciplinares e 

“exteriores ao domínio de uma linguística imanente para dar conta da análise de unidades 

mais complexas da linguagem” (BRANDÃO, 2004, p. 15), será aqui privilegiada, 

fundamentalmente por meio das contribuições de autores que trabalham com produtos 

mediáticos. Mas, voltemos ao início e resgatemos muito brevemente seu esboço histórico. 

Segundo Jean-Jacques Courtine (2006, p. 9), “o aparecimento da problemática do 

discurso no interior da linguística francesa é contemporâneo à conjuntura política dos anos 

1968-1970, dominada pelos acontecimentos de maio de 68”. A AD trabalhava, então, quase 

exclusivamente, com corpora escritos extraídos de discursos políticos.  

 

Nascida da necessidade de superar o quadro teórico de uma linguística frasal 
e imanente que não dava conta do texto em toda sua complexidade, a análise 
do discurso volta-se para o ‘exterior’ linguístico, procurando apreender 
como no linguístico inscrevem-se as condições sócio-históricas de produção 
(BRANDÃO, 2004, p. 103). 

 

Estudos do texto (unidade além da frase) em sua materialidade linguística e da 

produção de sentido, a partir da língua, já haviam sido sistematizados em distintos momentos 

e sob diferentes perspectivas. Além de Harris, Saussure, Jakobson, entre outros, podemos 

assinalar, já no século XX, os trabalhos de Benveniste, Bakhtin e Foucault, como antecessores 

importantes da AD. De Benveniste, a AD adota uma maior preocupação com o processo de 

enunciação. De Bakhtin, noções como polifonia e dialogismo. De Foucault, a leitura do 

discurso como um conjunto de enunciados pertencentes a uma mesma formação discursiva.  

Por ora, interrompamos a descrição histórica e voltemos nosso olhar para este último 

autor (Foucault) – que dá diretrizes para uma análise do discurso, mas não mostra como ela se 

concretiza – e para a discussão por ele iniciada sobre a formação e o acontecimento 

discursivos. 

Em A ordem do discurso, Michel Foucault explica que a sociedade ocidental parece 

querer apagar o lugar do discurso, anulando-o ou inscrevendo-o na ordem do significante. Há 

uma espécie de temor do “grande zumbido incessante e desordenado do discurso”. Por isso, 

ele diz que, só questionando nossa vontade de verdade, é possível suspender a soberania do 

significante e restituir ao discurso seu caráter de acontecimento (FOUCAULT, 2006, p. 50, 

51). Aliás, a noção de acontecimento é vista por Foucault como um dos princípios reguladores 

para a análise do discurso: 
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Se os discursos devem ser tratados, antes, como conjuntos de 
acontecimentos discursivos, que estatuto convém dar a esta noção de 
acontecimento que foi tão raramente levada em consideração pelos 
filósofos? Certamente o acontecimento não é nem substância nem acidente, 
nem qualidade, nem processo; o acontecimento não é da ordem dos corpos. 
Entretanto, ele não é imaterial; é sempre no âmbito da materialidade que ele 
se efetiva, que é efeito; ele possui seu lugar e consiste na relação, 
coexistência, dispersão, recorte, acumulação, seleção de elementos materiais; 
não é o ato nem a propriedade de um corpo; produz-se como efeito de e em 
uma dispersão material (FOUCAULT, 2006, p. 57-58). 

 

Os acontecimentos são caracterizados por sua materialidade na ordem do discurso e, 

ainda, como séries descontínuas que rompem o instante: “O discurso – assim como o 

acontecimento jornalístico – também irrompe na superfície do silêncio” (BENETTI, 2010, p. 

151). No dinamismo constante de enunciados diversos que se complementam ou se excluem 

na busca de verdade e de saber, os discursos acontecem. 

Em A arqueologia do saber, Foucault (2005, p. 31) já havia aproximado a aparição de 

um enunciado (e não de outro em seu lugar) à noção de acontecimento: “que singular 

existência é esta que vem à tona no que se diz e em nenhuma parte?”. É um acontecimento 

que cria acontecimentos. O enunciado, sob tal perspectiva, não mais é visto como simples 

estrutura linguística; e sua análise não mais é reduzida a considerações sobre a língua, o 

significado ou o referente.  

Ao propor analisar o acontecimento discursivo, o autor busca observar como o 

enunciado se irrompe ou em que condições ele emerge num determinado momento histórico.  

 

Apesar de ser uma irrupção brutal, o acontecimento discursivo obedece a 
uma combinação de regras, que constituem o arquivo, e que determinam as 
condições de possibilidades de sua aparição. [...] A arqueologia foucaultiana 
opta por romper o fio da continuidade (tão cara aos historiadores 
tradicionais) e assume, deliberadamente, as brechas, descobrindo o 
descontínuo. A análise arqueológica busca o emaranhado de fatos 
discursivos anteriores a um acontecimento que, ao mesmo tempo, o 
explicam e o determinam (GREGOLIN, 2004, p. 76-77). 

 

Como irrupções pontuais de acontecimentos, os discursos devem ser compreendidos a 

partir de suas condições de existência e singularidade. Mas, paradoxalmente, sendo dispersões 

temporais que permitem certa repetição, para analisá-los, é preciso também correlacioná-los a 

outros enunciados a que possam estar ligados. Em outras palavras, a enunciação122 é única, 

                                                 
122 A enunciação está no plano das modalidades do dizer e o enunciado está no plano do dito. (VERÓN, 2004). 
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mas deve ser observada a partir dos enunciados que a precedem e a seguem, num jogo de 

relações e regularidades (FOUCAULT, 2005, p. 31).  

Para Foucault, um discurso é um conjunto de enunciados diferentes, dispersos no 

tempo, mas que se referem a um único e mesmo objeto. É descritível e, de alguma forma, 

constante. Isso não significa, contudo, que ele seja homogêneo. Pensando famílias de 

enunciados como a Medicina, a Economia e a Gramática, o autor observa que, num conjunto 

de enunciados que forma e individualiza um discurso, pode haver interesses inconciliáveis, 

estratégias opostas e não simplesmente uma permanência de temas, imagens e opiniões no 

tempo. Diríamos que o discurso pode ser considerado como um todo coeso, mas não 

necessariamente concordante. Coeso porque, apesar das discordâncias, mantêm uma ordem, 

uma correlação, um espaço comum revelado nas posições simultâneas ou sucessivas – 

“pequenas ilhas de coerência” (FOUCAULT, 2005, p. 42). Com isso, estamos diante do 

conceito de formação discursiva:  

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 
semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 
de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 
regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 
discursiva (FOUCAULT, 2005, p. 42, grifo do autor).  

 

A formação discursiva determina regularidades, possui princípios de articulação dos 

enunciados, mas não é intemporal, e sim, mutável. Entretanto, buscando um conceito mais 

atual e menos abstrato, concordamos com Maingueneau (2006, p. 16), que pensa as formações 

discursivas como unidades delimitadas por fronteiras estabelecidas pelo pesquisador e 

especificadas histórica e ideologicamente (exemplos: discurso racista e discurso patronal). 

Diferentes gêneros e posicionamentos podem estar nelas contidos; mas elas se diferenciam 

dos tipos de discursos (administrativo, jornalístico, político etc.), pois estes são agrupamentos 

com fronteiras socialmente preestabelecidas. 

Voltando à leitura do discurso como acontecimento, também Michel Pêcheux (2002) o 

define assim, por sua descontinuidade, acidentalidade, singularidade, exterioridade e não 

previsibilidade. Em O discurso: estrutura ou acontecimento, ele analisa um repetido 

enunciado coletivo (“Ganhamos”) que é associado ao acontecimento histórico (vitória 

presidencial de François Mitterand) e, a partir daí, discute o entrecruzamento do discurso 

como acontecimento e estrutura, como também a tensão entre descrição e interpretação na 

análise do discurso. 
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O discurso pode ser admitido como acontecimento, quando concordamos em analisá-

lo para além de sua estrutura e de seu caráter de repetição. Todavia, tratar o discurso como 

acontecimento não significa pretender que ele seja independente das redes de memória e dos 

trajetos sociais nos quais irrompe, “mas de sublinhar que, só por sua existência, todo discurso 

marca a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos”, explica 

Pêcheux (2002, p. 56). Para ele, todo discurso pode agitar as filiações sóciohistóricas de 

identificação, pode transformar suas formações discursivas. Se não, teríamos que pensar tais 

formações como máquinas de “sobre-interpretação antecipadora”, que apagaria o 

acontecimento por uma concepção estrutural e repetitiva da discursividade. 

Essa obra de Pêcheux pertence ao que ele mesmo considera a terceira época da análise 

do discurso, quando mais se aproxima das teorias foucaultianas. Se considerarmos tal divisão, 

entenderemos por primeira época da AD o período que se estende do fim dos anos sessenta a 

meados dos anos setenta. Este momento adquire consistência por uma série de produções de 

colaboradores pluridisciplinares da Université Parix X (Nanterre). Aí são focalizados, 

majoritariamente, os discursos políticos escritos e são institucionalizadas as técnicas 

linguísticas apresentadas por Jean Dubois. Essa fase é também conhecida pela análise 

automática do discurso (a partir do trabalho de Pêcheux), ligada ao desenvolvimento da 

informática – com o uso de softwares para as análises e o foco em palavras-chave 

(MAZIÈRE, 2007). 

Com Pêcheux, conceitos teóricos são aprimorados, como as noções de “formação 

discursiva” (definida por Foucault, em Arqueologia do saber) e de interdiscursividade 

(proveniente de Bakhtin). Esta é a segunda fase da AD – que vai de meados ao fim dos anos 

setenta. Ela é ancorada, então, na grande efervescência dos estudos linguísticos 

(principalmente com releituras de Saussure), nos trabalhos de Lacan (releituras de Freud) e de 

Althusser (revisando Marx). Logo, funda-se numa base tripla: Linguística (com debates sobre 

estrutura, acontecimento, enunciação etc.), História / Marxismo (e seus estudos sobre a 

ideologia) e Psicanálise (deslocamento da noção de homem para a de sujeito). 

A partir dos anos oitenta, reconhece-se a terceira fase da AD, “em que Pêcheux critica 

duramente a política e as posições derivadas da luta na teoria e, assim, abre várias 

problemáticas sobre o discurso, a interpretação, a estrutura e o acontecimento” (GREGOLIN, 

2004, p. 64). Nesse terceiro momento, observa-se também o enriquecimento do debate sobre a 

heterogeneidade, a partir do qual se reconhece que “heterogeneidades e anterioridades do 

interdiscurso se inscrevem no próprio interior do intradiscurso, elas não constituem o 

contexto” (MAZIÈRE, 2007, p. 60-61). Ou, como explica Eni Orlandi (2003, p. 33), “pelo 
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funcionamento do interdiscurso, suprime-se, por assim dizer, a exterioridade como tal para 

inscrevê-la no interior da textualidade”. Lembrando que interdiscurso123 é “um processo de 

produção de discurso essencialmente diacrônico que aceita o caráter fundamentalmente 

dialógico de todo enunciado de um discurso com enunciados anteriores, produzidos na 

história de uma formação social” (SOUZA, 2006, p. 102).  

Hoje, na França, destacam-se três centros de estudos em AD: o CEDITEC (Centre 

d’Études des Discours, Images, Textes, Écrits, Communications – Université Paris XII – ao 

qual está vinculado o prof. D. Maingueneau), o CEDISCOR (Centre de Recherches sur les 

Discours Ordinaires et Spécialisés – Université Paris III) e o CAD (Centre d’Analyse du 

Discours – Université Paris XIII – ao qual está vinculado o prof. P. Charaudeau). Mas a AD 

ultrapassou as fronteiras do continente europeu e ganhou espaço no “novo mundo”: “fora da 

França, particularmente na América Latina, no México (sic) e na Argentina, mas 

especialmente no Brasil, a análise do discurso é uma referência privilegiada” (MAZIÈRE, 

2007, p. 30). 

A AD Francesa vem diversificando seus métodos e objetos e trabalhando com outros 

discursos além do político e do literário. Em voga na contemporaneidade, o discurso 

mediático ou, particularmente, o discurso jornalístico é nosso foco de atenção neste trabalho. 

Porém, antes de abordarmos suas especificidades, esclareçamos as principais noções da AD a 

serem mobilizadas nos próximos capítulos (enunciado, enunciação, discurso, entre outras). 

O enunciado pode ser definido na sua diferença em relação à frase: esta é 

“considerada como uma entidade abstrata, idêntica a si mesma em suas mais diversas 

ocorrências, e enunciado, que é a ocorrência particular, a realização hic et nunc da frase”, 

como explica Oswald Ducrot (1987, p. 89, grifos do autor). Ao valor semântico da frase o 

autor chama de significação e ao valor atribuído ao enunciado, sentido. Isso em termos 

linguísticos, pois mesmo Foucault admite enunciados sem frases. Haveria enunciado, 

portanto, onde houvesse qualquer espécie de signo.  

Sobre enunciado, importa que  

 

não há enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas 
sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, 
desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se 
distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, onde tem sua 

                                                 
123 “Em um sentido restritivo, o ‘interdiscurso’ é também um espaço discursivo, um conjunto de discursos [...] 

que mantêm relações de delimitação recíproca uns com os outros. [...] Mais amplamente, chama-se também de 
‘interdiscurso’ o conjunto das unidades discursivas [...] com os quais um discurso particular entra em relação 
implícita ou explícita.” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 286, grifo dos autores). 
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participação, por ligeira e ínfima que seja (FOUCAULT, 2005, p. 112). 
 

Todo enunciado supõe outros enunciados, com os quais coexiste. Quanto ao discurso, 

como já dissemos, é um conjunto de enunciados, “para os quais podemos definir um conjunto 

de condições de existência” (FOUCAULT, 2005, p. 133), que se apoia em um mesmo sistema 

de formação discursiva. 

Os discursos, apesar de serem formados por signos, não devem ser tratados como tal, 

“mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 

2005, p. 55). Por isso, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 

apoderar” (FOUCAULT, 2006, p. 10). 

 Diferenciando também signo e discurso, com base em Benveniste, Ricoeur (2005, p. 

18) explica que o signo significa e o discurso comunica – não apenas um objeto-referente, 

mas uma situação e um locutor. Logo: “Tout discours, en effet, est effectué comme 

événement, mais compris comme sens”124 (RICOUER, 2005, p. 23). É efetuado como 

acontecimento em sua enunciação, mas o que é comunicável é o sentido do discurso. 

O discurso, também “definido como um enunciado emitido sob condições ou produção 

definidas” (COURTINE, 2006, p. 65), habita todos os lugares. Ele se faz presente não 

somente no palanque político ou na falsidade aparente de uma fala. As ideias e os fatos apenas 

podem ser produzidos significativamente pelo discurso e no discurso. Contudo, ele não é 

soberano. Não é ele que aparece à primeira vista, tornando necessário, por vezes, um trabalho 

quase arqueológico para prová-lo: escava-se o texto, seguem-se rastros e criam-se hipóteses, a 

partir dos elementos encontrados e do contexto já conhecido.  

O discurso se anula ao se inscrever na ordem do significante, argumenta Foucault. Isso 

não significa dizer, entretanto, que o discurso está sempre reprimido e recalcado, muito menos 

que a função do analista seria restituí-lo, descobrindo a verdade que haveria por trás da 

palavra: “Não se deve imaginar [...] um não-dito ou um impensado que se deveria, enfim, 

articular ou pensar. Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se 

cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem” (FOUCAULT, 2006, p. 53).  

Analisar os discursos não é separar uma realidade ontológica oculta do desvendamento 

de suas falsas aparências, nem pensar que por trás do discurso haveria um espaço social 

mascarado ou deformado por ele: “a análise do discurso não pergunta se o discurso diz a 

verdade, mas tenta perguntar como o discurso assegura como verdade o que foi construído”, 

                                                 
124 “Todo discurso, com efeito, é efetuado como acontecimento, mas compreendido como sentido”. 
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afirma Courtine (2006, p. 77). Logo, ao pesquisarmos o discurso jornalístico sobre Canudos, 

não promoveremos a redução empirista de separá-lo em dois: a ocorrência ou a realidade dada 

e a interpretada pelos sujeitos. Interessa-nos analisar o acontecimento constituído 

jornalisticamente (ao qual temos acesso tão somente por meio da atribuição de sentidos), pois 

apenas pode ser estudado pela sua manifestação no discurso. Isso significa admitir que a 

análise não é completa ou exaustiva. Ela busca desvendar “traços de operações discursivas”, 

mas o discurso analisado não desenha um efeito necessário ou inevitável, e sim “um campo de 

efeitos possíveis” (VERÓN, 2004, p. 160, 161). 

Trabalharemos, enfim, com o discurso considerado como um sistema de regras que 

define a especificidade de uma enunciação, por seu modo de inscrição histórica e por 

regularidades enunciativas; uma forma de ação (e não uma simples representação do mundo) 

orientada (se constrói em função de uma finalidade), interativa (dialógica) e contextualizada 

(o contexto não é apenas um cenário do discurso e este não existe sem contexto). O discurso 

é, ainda, regido por normas (que cabe aos interlocutores respeitar, quando participam de um 

ato de comunicação), considerado no bojo de um interdiscurso (conjunto de ditos e discursos 

anteriores) e assumido por um sujeito (fonte de referências que indica posições em relação ao 

que diz e a quem diz). (MAINGUENEAU, 2002).  

Quanto a este último aspecto, acrescentaríamos uma observação de Foucault (2005, p. 

61): “não é nem pelo recurso a um sujeito transcendental nem pelo recurso a uma 

subjetividade psicológica que se deve definir o regime de suas enunciações”. O sentido do 

enunciado não está fixo na leitura do sujeito que o assume. Ainda sobre isso, vale lembrar a 

diferenciação feita por Ducrot (1987, p. 142) entre locutor125 (autor que o enunciado atribui à 

sua enunciação) e enunciador (personagem apresentada pelo enunciado como autor do ato de 

fala) – sendo que nenhum desses é o sujeito empírico (autor) responsável pelo escrito.  

Diante de tudo isso, como entender o trabalho de produção de sentido do discurso? 

Rodrigo Alsina responde que é possível supor os sentidos produzidos por um discurso, pois o 

universo referencial que permite a construção do sentido possui uma fundamentação social. 

Contudo, explica o autor, a matriz de significado é, na sua essência, individual e, portanto, 

não poderíamos garantir como realmente se deu a interpretação dos textos analisados: “A 

criação de sentido é uma operação complexa, cognitiva e emotiva, na qual intervém toda a 

bagagem enciclopédica (background) de uma pessoa e que poderíamos denominar como 

sendo seu universo referencial” (ALSINA, 2009, p. 273).  

                                                 
125 Nas análises, não diferenciaremos locutor e enunciador, salvo quando quisermos ratificar que o sujeito em 

destaque é o próprio jornal (locutor). 
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Ainda que concordemos com tal reflexão, preferimos pensar os sentidos produzidos a 

partir da interação entre interlocutores (como vimos no capítulo anterior), ou seja, das 

relações entre enunciação e leitura, como também aponta Maingueneau (2007, p. 22): 

 

O sentido não remete a um espaço fechado dependente de uma posição 
enunciativa absoluta, mas deve ser apreendido como circulação dissimétrica 
de uma posição enunciativa à outra; a identidade de um discurso coincide 
com a rede de interincompreensão na qual ela é capturada. Não existem, de 
um lado, o sentido e, de outro, certos ‘mal-entendidos’ contingentes na 
comunicação do sentido, mas, num só movimento, o sentido como mal-
entendido. 

 

Reconhecer o sentido do discurso como mal-entendido e admitir a matriz individual na 

produção de sentidos não podem, porém, enfraquecer o aspecto social que conduz tal noção. 

Citando Norman Fairclough (2001, p. 22): “os discursos não apenas refletem ou representam 

entidades e relações sociais, eles as constroem ou as ‘constituem’; diferentes discursos [...] 

posicionam as pessoas de diversas maneiras como sujeitos sociais”. 

O termo discurso é considerado aqui a partir da perspectiva da linguagem como 

prática social e não como atividade individual – como propunha Ferdinand de Saussure 

(2004), quando abordava a fala e sua relação com a língua. Fairclough (2001, p. 91) explica: 

“o discurso é moldado e restringido pela estrutura social no sentido mais amplo e em todos os 

níveis”. Entendamos aí por “estrutura social” as identidades sociais, as relações sociais e os 

sistemas de conhecimento e crença. Enfim, o discurso constitui o social e é por ele 

constituído, direta ou indiretamente. 

Alice Krieg-Planque (2008, p. 60) defende também que o discurso é o lugar ideal de 

observação das práticas sociais que contribuíram para construí-lo; mas, antes de tudo, é ele 

mesmo uma prática social: 

 

un discours est toujours la production de tel locuteur, de telle génération, de 
telle profession, soutenant telles opinions dans telles situations, se mouvant 
dans tells réseaux de fréquentation et d’interdépendance, soumis à telles 
contraintes, disposant de resources matérielles et symboliques, parlant et 
écrivant dans une certain langue. (…) le discours n’est pas même le résultat 
d’une pratique sociale (comme une voiture est le résultat d’une chaîne de 
production), il est une pratique sociale (de même qu’une interaction 
médicin/patient n’est pas le résultat d’une pratique sociale mais est une 
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pratique sociale en elle-même)126. 
  

O objeto de estudo da autora são as primeiras aparições, na imprensa francesa, das 

fórmulas “purificação étnica”, “limpeza étnica” e variantes. A partir delas, Krieg-Planque 

ratifica a observação já comum de que o jornalista, no acesso às fontes, é estreitamente 

limitado e pressionado. Os discursos produzidos, principalmente, no contexto de conflitos 

armados ou de crises humanitárias refletem uma monotonia de relatos e repetições resultantes 

das rotinas de trabalho condicionadas pela economia do tempo, da frequentação comum dos 

mesmos ambientes pelos jornalistas (especialmente, correspondentes estrangeiros), da 

imposição de iguais dificuldades de acesso a certas zonas, das semelhantes necessidades de 

encontrar um transporte seguro, um intérprete etc. São tais fatores, “parfois contingents mais 

déterminants, qui limitent la marge de manoeuvre du locuteur et qui conditionnent ce que 

celui-ci pourra entendre, lire et voir”127 (KRIEG-PLANQUE, 2008, p. 66). Assim, entender o 

trabalho dos jornalistas consiste em compreender seus discursos e isso só é possível 

considerando-os como práticas profissionais e sociais. 

As regras, leis ou normas sociais e as circunstâncias que interferem na relação do 

discurso com seu meio deixam nele traços que podem ser “rastreados” pela AD. Esta, 

conforme Milton José Pinto (2002, p. 11), “procura descrever, explicar e avaliar criticamente 

os processos de produção, circulação e consumo dos sentidos” vinculados a produtos culturais 

empíricos criados por eventos comunicacionais.  

A AD se diferencia da análise de conteúdo, porque “não se interessa tanto pelo que o 

texto diz e mostra [...] mas sim em como e por que diz e mostra”. Para a AD, o dito é 

importante, mas não é visado como na análise de conteúdo. A AD visa o plano da enunciação, 

ou seja, a “relação do locutor ao que ele diz, as modalidades de seu dizer” (VERÓN, 2004, p. 

216), implicando aí a copresença do enunciador e do coenunciador – leitor, considerado por 

sua interação ou participação no discurso, através da produção de sentidos. Este conceito é 

usado em oposição ao de receptor e ao de destinatário, que usualmente têm um sentido de 

passividade (MAINGUENEAU, 2002).  

Os leitores de um jornal, em geral, compartilham a mesma visão social ou política do 

                                                 
126 “um discurso é sempre a produção de tal locutor, de tal geração, de tal profissão, sustentando tais opiniões em 

tais situações, se movendo em tais redes de frequentação e de interdependência, submisso a tais 
constrangimentos, dispondo de fontes materiais e simbólicas, falando e escrevendo em certa língua. (…) o 
discurso nem mesmo é o resultado de uma prática social (como um veículo é o resultado de um canal de 
produção), ele é uma prática social (da mesma forma que uma interação médico/paciente não é o resultado de 
uma prática social, mas é uma prática social nela mesma)”. 

127 “Às vezes contingentes, mas determinantes, que limitam a margem de manobra do locutor e que condicionam 
o que este poderá entender, ler e ver”. 
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órgão jornalístico que consome e, por isso, não percebem como os sentidos são nele 

produzidos. O efeito do enunciado mediático de instituir verdades e naturalizar os sentidos é 

objeto da AD, pois “o que o analista do discurso faz é interrogar, criticar, questionar a 

historicidade constitutiva da produção de evidências nos processos de constituição de 

sentidos” (MARIANI, 2007, p. 213). Cabe ao analista, portanto, mostrar como os enunciados 

constroem e singularizam os fatos e como produzem efeitos de “como se” (como se o leitor 

estivesse presente na cena, como se o tempo do enunciador e do leitor fosse o mesmo, como 

se o enunciado espelhasse a exterioridade etc.).  

 

4.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE  

 

Patrick Charaudeau (2006; 2008) explica que o lugar das condições de produção do 

discurso é constituído pela identidade social do sujeito comunicante na prática social. Os 

efeitos a ele relacionados são os supostos ou visados pelo produtor do ato de linguagem. Já o 

lugar das condições de interpretação ou recepção seria constituído também na prática social, 

mas pela identidade social do interpretante ou receptor, tendo por consequência efeitos 

efetivamente produzidos. Por fim, ele apresenta um terceiro lugar, que será o focalizado 

prioritariamente neste trabalho: o da construção textual, cujas identidades discursivas do 

enunciado e do destinatário na organização discursiva só produzem efeitos possíveis.  

Aplicado ao discurso mediático, o lugar das condições de produção seria o dos 

constrangimentos próprios à rotina do jornalista “et où se construisent les effets visés en 

fonction des hypothèses qu’ils se font sur ce que sont leurs lecteurs, leurs auditeurs ou leurs 

téléspectateurs”128 (CHARAUDEAU, 2008, p. 51); o lugar das condições de recepção seria o 

do público heterogêneo e pouco definível do medium; e, por fim, o lugar de construção do 

produto seria o resultado do encontro entre efeitos visados e efeitos produzidos, e tanto pode 

ter efeitos não previstos pela instância produtora quanto não percebidos pela receptora. Os 

lugares de produção e de recepção podem ser analisados por pesquisas empíricas, enquetes 

etc., mas o lugar do produto acabado ou da construção textual é analisável semiótica ou 

discursivamente. 

Para a realização da análise, poderíamos observar o porquê da escolha de uma 

descrição entre outras possíveis, a sua constituição simbólica, os contratos que entram em 

                                                 
128 “E onde se constroem os efeitos visados em função das hipóteses que eles fazem sobre o que são seus leitores, 

seus auditores ou seus telespectadores”. 
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jogo no trabalho de sua configuração, os contextos129 ou qualquer outro aspecto que faça parte 

das condições de produção, circulação e/ou reconhecimento (interpretação/recepção) do 

discurso. Na análise proposta neste trabalho, observaremos, fundamentalmente, como os 

dispositivos de enunciação são ativados no discurso jornalístico, estruturando a espessura 

temporal do acontecimento, mobilizando saberes e projetando as expectativas do leitor.  

Trabalharemos a noção de temporalidade observando, fundamentalmente, como é 

construído o regime temporal na enunciação: o acontecimento é apresentado como finalizado, 

ainda em andamento ou agendado (com evoluções possíveis)? Ficaremos especialmente 

atentos à constituição do sentido de atualidade no enunciado e à estruturação do triplo 

presente, pelo exame das marcas de tempo ou palavras e expressões que sugerem espessura 

temporal no discurso (verbos, advérbios etc.).  

Quanto à análise das unidades informativas sobre o passado, verificaremos como é 

construída a temporalidade em discursos que tenham por foco a rememoração, a 

comemoração, o inventário, a revelação pública ou a autorreferência. Porém, quando 

analisarmos a construção discursiva do momento de irrupção do acontecimento jornalístico, 

tais noções referenciais do discurso jornalístico sobre o acontecimento histórico não terão o 

mesmo valor – pois a ênfase aí estará no presente dos fatos e não em sua memória. Neste 

caso, direcionaremos a análise apenas pelos operadores reveladores da temporalidade e das 

expectativas do leitor.  

Sobre os saberes e as expectativas do leitor, ressaltamos, antes de tudo, que trabalhar 

com tais noções não significa necessariamente analisar as condições de reconhecimento do 

discurso. Afinal, “entre a produção de sentido e seu reconhecimento, entre a produção de um 

discurso e seus ‘efeitos’, não há causalidade linear” (VERÓN, 2004, p. 83). Não esperamos 

apreender os efeitos de sentido reais dos receptores empíricos, mesmo porque isso só seria 

possível analisando efetivamente os seus discursos (através de entrevistas etc.). Visamos 

apenas observar o lugar proposto ao destinatário pelo enunciador, ou seja, como o locutor 

expressa as características, os saberes e as expectativas do seu leitor. Por isso, estudaremos os 

supostos saberes e expectativas do leitor no próprio discurso jornalístico, pois é nele que “são 

forjadas as modalidades de construção de um destinatário genérico, através da organização do 

espaço-tempo do jornal” (FERREIRA, 2003, p. 269).  

A imagem do coenunciador (leitor presumido) será analisada aqui, principalmente, a 

                                                 
129 Conforme Giovandro Ferreira (2003, p. 265), “um contexto, quer dizer, a caracterização ou o diagnóstico de 

um contexto, será a base para a construção de sentido ou propostas discursivas feitas por um suporte de 
imprensa, por exemplo. As estratégias discursivas, ato de enunciação e matérias significantes estão ancoradas 
a um contexto ou situação de comunicação que vão vertebrar o posicionamento ou contrato discursivo”. 
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partir do posicionamento do enunciador: 

 

A posição de enunciação pedagógica define o enunciador e o destinatário 
como desiguais: o primeiro mostra, explica, aconselha; o segundo olha, 
compreende, tira proveito. A posição de enunciação ‘distanciada’ e não-
pedagógica induz uma certa simetria entre o enunciador e o destinatário: o 
primeiro, mostrando uma maneira de ver as coisas [...], convida o 
destinatário a adotar o mesmo ponto de vista.  (VERÓN, 2004, p. 230, grifos 
do autor).  

 

Na análise que será realizada nos dois próximos capítulos, avaliaremos se a 

enunciação do jornal se posiciona didaticamente, deixando clara a diferença entre o saber do 

enunciador e o do coenunciador; se é pretensamente objetiva, mostrando a informação e 

gerando efeito de transparência; ou se a posição é de cumplicidade e diálogo, mobilizando 

valores culturais reconhecíveis pelo leitor. Mas, quando trabalharmos com a memória do 

acontecimento no discurso jornalístico, buscaremos responder especificamente: como se 

posicionam os enunciadores que rememoram, que dão visibilidade à comemoração, que 

inventariam, que revelam publicamente novidades do acontecimento histórico ou que são 

autorreferenciais? Como tais enunciados projetam os saberes e as expectativas do leitor?  

Outro importante operador, tanto para o estudo da temporalidade quanto das 

expectativas do leitor, é o dêitico (ou embreante): “conjunto das operações pelas quais um 

enunciado se ancora na sua situação de enunciação” (MAINGUENEAU, 2002, p. 108). O 

dêitico é revelado no uso, por exemplo, de pronomes pessoais ou de advérbios de tempo e 

espaço, que indicam vestígios do enunciador, coenunciador, momento ou lugar da enunciação. 

Ilustremos, citando: “O nós implica simultaneamente uma inclusão (das pessoas às quais nós 

se dirige ou daquelas que eu represento ao falar) e uma exclusão, explícita ou implícita (dos 

outros dos quais nós falamos, de vós aos quais nós se dirige)” (MEUNIER; PERAYA, 2008, 

p. 219). Ainda sobre isso, os autores explicam: 

 

As marcas de pessoa e seus empregos são talvez a manifestação mais notável 
e instrutiva dos efeitos pragmáticos do discurso. Os pronomes pessoais 
segmentam o continuum social em entidades distintas e equivalem à 
constituição de pessoas subjetivas auto-referentes. Eles são os agentes, talvez 
principais, do efeito pragmático primordial do discurso que é estabelecer 
diferenças (MEUNIER; PERAYA, 2008, p. 219). 

 

Por isso, na análise, ficaremos atentos às marcas de pessoa, mas, além delas, será 

igualmente importante desnaturalizar o uso de certos substantivos e adjetivos – como faz, por 

exemplo, Isabelle Garcin-Marrou (2001), ao explicitar o modo como os media representam os 
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autores de violência na França. Qualificando-os como “terroristas”, a imprensa toma partido a 

favor do discurso do Estado, pois é dessa forma que ele os adjetiva. Emprega-se, em casos de 

crise, a mesma terminologia usada pela categoria dominante, o que indica a pregnância do seu 

discurso nos meios de comunicação. A partir de tal análise, a autora conclui que dificilmente 

os media conseguem desenvolver um discurso autônomo e serem independentes dos discursos 

oficiais (principalmente, após atentados terroristas). Sobre isso, ela explica ainda que, 

diferentemente de sociedades ditatoriais, o controle do domínio simbólico do espaço público 

das atuais sociedades capitalistas não se dá por meio de um confronto direto, mas “l’État 

cherche à occuper le terrain du discours public en devenant la ‘source’ privilegiée des 

médias”130 (GARCIN-MARROU, 2001, p. 126) e, por isso, a terminologia por ele usada 

acaba sendo adotada pelas outras instituições sociais. 

O estudo do vocabulário empregado no enunciado foi, na fase inicial da AD, um 

objeto privilegiado de investigação. Aqui, como trabalharemos principalmente com o texto 

escrito, ele terá também um lugar valorizado. Ainda que nosso amplo corpus nos obrigue a 

destacar apenas os casos mais significativos, ficaremos atentos ao uso dos dêiticos e também 

das palavras “plenas” (substantivos, adjetivos etc.) e instrumentais (conectivos) relevantes 

para os objetivos da pesquisa.  

Sabemos que nenhum discurso está isolado ou é independente de um conjunto anterior 

de discursos. Vimos com Foucault que, mesmo que não haja qualquer citação direta, o 

enunciado só adquire sentido quando relacionado a outros enunciados. Logo, a 

heterogeneidade constitui também um importante operador do estudo do discurso e não será 

aqui ignorada. A heterogeneidade pode ser mostrada ou constitutiva – sendo que “a primeira 

incide sobre as manifestações explícitas, recuperáveis a partir de uma diversidade de fontes de 

enunciação, enquanto a segunda aborda uma heterogeneidade que não é marcada em 

superfície, mas que a AD pode definir [...] através do interdiscurso” (MAINGUENEAU, 

1997, p. 75).  

É também conhecido por intertextualidade o encontro de duas materialidades textuais: 

a presença de um texto em outro. A intertextualidade, que tanto pode ser interna (cuja 

memória discursiva é interior ao mesmo campo discursivo) quanto externa (relação com 

outros campos), é identificada quando um texto mobiliza os saberes do leitor, deixando ver 

nele outro texto, implicitamente (FIORIN, 2008). Esse “deixar ver” implícito é o que 

diferencia tal noção dos conceitos mais amplos de interdiscursividade e dialogismo.  

                                                 
130 “O Estado procura ocupar o terreno do discurso público tornando-se a ‘fonte’ privilegiada dos media”. 
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Falar em interdiscursividade (sobre o que já abordamos anteriormente) é reconhecer 

que todo enunciado é essencialmente dialógico. Quanto ao conceito de dialogismo, a partir da 

leitura de Bakhtin, diz respeito à mobilização de outros discursos e de outros sujeitos na 

elaboração do discurso analisado: a) como réplica de outro enunciado, b) como incorporação 

da voz do outro no fio do discurso ou c) como parte do processo de constituição discursiva do 

sujeito, que sempre apreende várias vozes sociais (FIORIN, 2008).  

Para fecharmos a abordagem sobre a heterogeneidade, ratifiquemos apenas que a 

interação entre os discursos funciona no próprio intradiscurso: “Trata-se, desde então, de 

subverter essa equivalência entre o exterior do discurso e o interdiscurso, para pensar a 

presença do interdiscurso no próprio coração do intradiscurso” (MAINGUENEAU, 2007, p. 

38). Assim, o acontecimento de Canudos e todo o debate público sobre ele constituem o 

interdiscurso na medida mesma em que faz parte, direta ou indiretamente, do próprio 

intradiscurso de O Estado de S. Paulo. É no próprio discurso que o jornal dialoga, 

complementa ou rejeita o interdiscurso. 

Por fim, um último, mas não menos importante operador para nossa análise: ethos. 

Desde a Retórica Aristotélica, estuda-se a construção de uma imagem do orador no 

empreendimento oratório a fim de causar admiração e convencer. Com as investigações sobre 

a enunciação, confirma-se a importância de se observar a impressão da marca do locutor no 

enunciado. Ethos é isso: a personalidade do locutor revelada na enunciação (na articulação do 

verbal e do não-verbal) e não seus reais atributos. 

Com a finalidade de ultrapassar a tradição retórica de associar o ethos à persuasão por 

argumentos, Maingueneau (2008, p. 69) declara que “a noção de ethos permite, de fato, 

refletir sobre o processo mais geral da adesão de sujeitos a uma posição discursiva”. O ethos 

não é necessariamente dito e pode se mostrar antes mesmo de o enunciado ser concluído. Para 

isso, entra em ação o conhecimento do público sobre o gênero de tal discurso, o 

posicionamento ideológico e tudo o que induza a expectativas: “sua eficácia decorre do fato 

de que envolve de alguma forma a enunciação sem ser explicitado no enunciado”. Logo, o 

ethos tanto pode ser discursivo, quanto pré-discursivo; dito ou mostrado. “O ethos efetivo, o 

que tal ou qual destinatário constrói, resulta da interação dessas diversas instâncias, cujo peso 

respectivo varia segundo os gêneros de discurso” (MAINGUENEAU, 2006, p. 69, grifo do 

autor). A depender de como o leitor se apropria do ethos, não necessariamente o ethos 

produzido será o mesmo do visado. Contudo, tal apropriação importa menos aqui do que as 

maneiras como o ethos é construído na materialidade discursiva. 

Todo e qualquer discurso possui, segundo Maingueneau (2008, p. 72), essa 
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“vocalidade específica, que permite relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por meio de um tom 

que indica quem o disse: o termo ‘tom’ apresenta a vantagem de valer tanto para o escrito 

quanto para o oral”. Tal vocalidade corporifica ou encarna a instância do enunciador, fazendo 

emergir uma origem enunciativa, atribuindo-lhe determinações (“feixe de traços 

psicológicos”) e um caráter mais ou menos preciso. Essa construção é feita pelo leitor com 

base em “indícios textuais de diversas ordens”. Assim, o discurso faz o coenunciador 

“identificar-se com a movimentação de um corpo investido de valores historicamente 

especificados” e aderir a um “certo universo de sentido” (MAINGUENEAU, 2008, p. 73).  

Por fim, o autor conclui: 

 

O co-enunciador captado pelo ethos, envolvente e invisível, de um discurso, 
faz mais do que decifrar seus conteúdos. Ele é implicado em sua cenografia, 
participa de uma esfera na qual pode reencontrar um enunciador que, pela 
vocalidade de sua fala, é construído como fiador do mundo representado. 
[...] Por sua própria maneira de se enunciar, o discurso mostra uma regulação 
eufórica do sujeito que o sustenta e do leitor que ele pretende ter 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 90-91). 

 

Para Maingueneau, a noção de ethos está intimamente relacionada à cena de 

enunciação, composta pela cena englobante, que “corresponde ao tipo de discurso, a seu 

estatuto pragmático”; pela cena genérica, “a do contrato associado a um gênero ou a um sub-

gênero”; e pela cenografia, “construída pelo texto, a cena de fala da qual o texto pretende 

originar-se” (MAINGUENEAU, 2006, p. 111, 67, 113).  

Uma vez esclarecidos os princípios de como realizaremos a análise, tratemos 

brevemente da natureza do material a ser analisado nos próximos capítulos. O primeiro 

aspecto a observar é o fato de o corpus pertencer à modalidade escrita da comunicação. 

Afinal, “as exigências de organização e de estrutura e as características técnico-expressivas, 

próprias de cada meio de comunicação de massa, são elementos cruciais para determinar a 

representação da realidade social fornecida pela mídia” (WOLF, 2003, p. 190). O estar escrito 

e, principalmente, o ser um escrito jornalístico atribui ao documento uma autenticidade e um 

valor de “fato real” que não pode ser desconsiderado.  

 

Os enunciados escritos parecem encerrar uma verdade superior às palavras 
trocadas numa conversa. [...] A escrita, como ato de comunicação, tem por 
efeito pragmático [...] conferir ao emissor e ao texto uma certa soberania e, 
consequentemente, induzir uma distância social em relação aos leitores-
destinatários (MEUNIER; PERAYA, 2008, p. 223). 
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O texto escrito das páginas do jornal pode ser avaliado pelas estratégias131 usadas para 

chamar a atenção do leitor no plano de expressão, a partir de quatro leis132 explicitadas por 

Hernandes (2006, p. 191): 1) “o valor de uma unidade noticiosa é proporcional ao espaço a 

ela concedido”; 2) “tudo o que estiver na parte de cima tem mais valor que na parte de baixo”; 

3) “a máxima valorização espacial de uma revista ou diário acontece na capa ou na primeira 

página”; 4) “o início de uma unidade noticiosa é o espaço mais valorizado”. Admitidas essas 

leis, observaremos a relação das matérias com os espaços no jornal onde foram publicadas, 

atentos também ao fato de que 

 

não é a mesma coisa que uma informação esteja nas páginas de política, 
acontecimentos, sociedade, etc. As seções, em que os diversos meios 
organizam a realidade da informação, nos propõem uma interpretação pré-
determinada das notícias que eles veiculam. Mas não é só isso, as notícias 
que co-existem num mesmo espaço, dão lugar a leituras co-textuais. Ou seja, 
um texto é lido relacionando-o com outro (ALSINA, 2009, p. 289). 

 

Por isso, para a análise dos textos, estaremos vigilantes às diferenças entre os gêneros, 

os cadernos e as editorias – responsáveis por dividir o jornal em eixos temáticos, que 

organizam a “realidade” da informação.  

Além disso, focalizaremos títulos, imagens e corpo do texto (esquemas narrativos, 

descritivos ou argumentativos), que são os três elementos pivôs para a compreensão do 

discurso jornalístico (GARCIN-MARROU, 2001). Não deixaremos, contudo, de examinar 

qualquer outra pista material encontrada nas superfícies textuais que mereça relevância: marca 

linguística e não-linguística do chapéu133, cabeça134 subtítulo135, olho136, ilustrações etc.  

 

4.3.1 Análise dos títulos 

 

No jornal, “dever-se-ia dizer que o acontecimento tem um lugar privilegiado, que é a 

região dos títulos. É ao nível do título que o leitor se depara com o acontecimento no estado 

puro” (MOUILLAUD, 2002c, p. 77); é aí que faz sua primeira leitura. O título é o lugar da 

                                                 
131 Mantemos o termo “estratégia”, usado pelo autor, mas concordamos com Maingueneau (2007) sobre o fato de 

que ele não é ideal para a análise do discurso, visto que concentra a atenção sobre um dos pólos da 
interlocução (o das intenções do enunciador). 

132 Tais aspectos, claro, só podem ser observados na nossa cultura ocidental de leitura. 
133 Ou “retranca”: usado acima do título para definir o assunto, é constituído por uma ou mais palavras. 
134 Marca que define a editoria ou o assunto, no alto da página. 
135 Também conhecido como “linha fina” ou “sutiã”: pequena linha de texto usada logo abaixo do título, para 

destacar informações da notícia. 
136 Caixa que destaca determinada parte do texto. 
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seleção das matérias que serão lidas pelos leitores. Boa parte destes, inclusive, diante do 

jornal, lê apenas os títulos. Por isso, o título é visto aqui como um importante elemento para a 

análise do discurso jornalístico. No entanto, o que deve ser feito não é “comparar o título ao 

próprio acontecimento, sendo este, para nós, uma constante desconhecida; trata-se antes de 

comparar os títulos entre si e também comparar cada título com o acontecimento, tal como ele 

é descrito no texto” (VERÓN, 2004, p. 108). 

Para Mouillaud (2002c, p. 78), o título é como a ponta de uma pirâmide na qual o 

tempo vai se expandindo à medida que se aproxima da base. Ele tende para a atualidade e a 

base para a História. Contudo, explica o autor, “este tempo ainda não é o tempo da História na 

medida em que o passado do jornal se apóia sobre o presente do leitor. O passado do artigo é 

um passado composto, não é o passado puro da narrativa histórica”. 

Em um percurso linear da página, e de página em página, aparecem títulos-assuntos, 

que são enunciados intemporais e sem variantes do jornal (exemplos: Nacional; Política; 

Eleições). Esses títulos não possuem determinantes ou predicados, não acrescentam 

informação, mas referenciam um saber pressuposto e categorizam os enunciados. 

Subordinados aos títulos-assuntos, títulos informativos e não-informativos compõem o jornal. 

O informativo anuncia um evento singular (acontecimento específico) e o não-informativo 

“designa um fato singular, mas não o anuncia: apresenta-o como já conhecido do leitor” 

(VERÓN, 2004, p. 183).  

O título não-informativo ou referencial “serve para construir a cumplicidade entre o 

enunciador e o destinatário, por meio de um retorno permanente a objetos culturais que 

supostamente um e outro conhecem” (VERÓN, 2004, p. 232). A novidade ou a atualidade é 

inserida aí “no molde de um efeito de reconhecimento” (VERÓN, 2004, p. 138). Esse tipo de 

título requer um complemento e um determinante (um artigo definido), que lhe dão uma 

função anafórica – pois remete aos acontecimentos iniciados antes daquele número do jornal e 

cuja duração excede à cotidiana. Por isso, pode ser também aplicado a outras matérias 

envolvendo o mesmo tema, mas não necessariamente o mesmo fato. Remetendo a um 

processo em curso, para além do acontecimento datado e narrado no texto, institui um 

presente atemporal – o presente da informação (do jornal e da leitura), indiferente à 

temporalidade histórica. “O leitor é posto em presença daquilo que os títulos anafóricos 

constituem em atualidade” (MOUILLAUD, 2002d, p. 110). Logo, a temporalidade do título 

não-informativo é diferente da urgência tipicamente refletida nos títulos informativos, 

limitados ao hoje do jornal. 

O título informativo ou informacional forma uma frase e é uma ocorrência única, um 
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enunciado autônomo. Nele, o aspecto de acontecimento domina a referência. Enquanto o 

título não informativo (que faz referência a acontecimentos anteriores) evoca e reforça um 

paradigma (um tema caro ao jornal), o informativo produz uma diferença e dá relevo a um 

acontecimento atual. Aliás, estas são as duas funções de um jornal: evocar um paradigma e 

apresentar algo novo (MOUILLAUD, 2002d). 

Como no não-informativo, no informativo geralmente não se encontra referência à 

data. É em relação ao número da publicação do jornal que o presente, o passado e o futuro são 

enunciados. A marca temporal (indicada geralmente pelo verbo) pode apontar o término do 

acontecimento (fechamento – passado) ou a sua sequência (abertura – presente ou futuro). 

Quando há a supressão do verbo, não apenas a marca temporal desaparece, como “o 

acontecimento tende a transformar-se em classe. Esta produz uma sedimentação do presente 

que faz desaparecer a dinâmica da abertura. O jornal não se abre mais sobre um processo em 

curso, fecha-se em uma classificação” (MOUILLAUD, 2002d, p. 115). Assim, ao passo que o 

corpo do texto remonta a uma sequência cronológica e, por conseguinte, histórica, o título 

sedimenta um tempo (o presente).  

Os títulos informacionais não podem ser conservados. Se há uma continuação do 

assunto em número posterior do jornal, outro título renovará o presente e a presença do 

acontecimento. Assim, enquanto o título informacional aponta uma informação que será 

apagada pelo esquecimento e pela substituição de outras informações, o título referencial 

aponta para a sedimentação de uma memória paradigmática.  

 

4.3.2 Análise de imagens 

 

Precisamos atentar para outros tipos de estruturas semióticas numa análise como a que 

propomos aqui e não restringir, ao domínio textual/linguístico, a validade do sistema 

semântico próprio de um discurso; afinal, “os diversos suportes intersemióticos não são 

independentes uns dos outros” (MAINGUENEAU, 2007, p. 145). Logo, 

 

é importante não deixar de lado a fotografia na análise do texto jornalístico, 
pois a imagem é fonte de participação. A comunicação icônica realiza-se da 
indiferenciação entre imagem e realidade exterior e entre sujeito-espectador 
e mundo imagético. [...] Contrariamente à escrita que amplia a distância 
instituída pela palavra, as imagens induzem participações (MEUNIER; 
PERAYA, 2008, p. 224).  

 

A fotografia não é uma simples decoração do texto. Ela é mostrada no jornal como 
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uma forma análoga do real, mas pode operar como “uma espécie de metáfora conceitual” 

(FAUSTO NETO, 2004, p. 46). A imagem reproduz uma cena, faz crer, mas também 

simboliza, construindo um sentido a partir de um esquema preexistente. Portanto, ela mobiliza 

saberes e também projeta expectativas do leitor. Por isso, será analisada aqui como parte dos 

dispositivos discursivos cujo sentido é edificado junto ao de outras matérias significantes por 

eles constituídas (GARCIN-MARROU, 2001; FERREIRA, 2007).  

A imagem fotográfica pode ser considerada o recorte e o congelamento de um 

instante, a suspensão do tempo. Ela indica os possíveis antes e depois do momento, mas só 

mostra o “agora-passado”. Por isso, ela é importante não apenas para o estudo das projeções 

enunciativas, mas também da temporalidade do acontecimento noticiado. Afinal, “A 

fotografia exprime enunciados na forma de textos imagéticos. Para além de ocupar um 

quadro, de ser uma modalidade de inscrição no espaço, trata-se de matéria significante que 

permite um modo de expressão sensível do tempo” (ANTUNES, 2007, p. 112). 

Na análise, avaliaremos se as imagens são usadas para representar, descrever, 

simbolizar, atestar ou informar, observando o papel da fotografia no estabelecimento de uma 

credibilidade do jornal para com o leitor – quer se trate de foto testemunhal, que capta um 

instante expressivo do acontecimento; foto posada, predominante nos jornais, articula a 

temporalidade do mundo à biografia do indivíduo; foto categoria, tipicamente ilustrativa, 

capta os traços de um quadro exemplar e não singular; ou retórica das paixões, que capta um 

instante do indivíduo, revelando um estado de espírito (VERÓN, 1994); quer seu 

funcionamento ultrapasse tais classificações.  

Entretanto, como a foto compartilha o espaço da página com outras matérias 

significantes (visuais e verbais), entendemos que é em conjunto que ela é lida (pelo leitor). 

Por isso, não a isolaremos deste contexto. Logo, estaremos atentos às relações das imagens 

com suas legendas, com o título da matéria, o texto, bem como com a diagramação da página, 

como um todo significativo.  

 

4.3.3 Análise do corpo do texto 

 

Analisar o corpo do texto é atentar para os esquemas narrativos, descritivos ou 

argumentativos que o compõem, fazendo valer os operadores no exame da temporalidade e 

das expectativas do leitor projetadas no discurso.  Uma vez que já expusemos os principais 

aspectos direcionadores da análise textual, aqui faremos apenas uma breve sistematização da 

nossa metodologia. A seguir, portanto, pontuaremos as diferenças dos percursos analíticos dos 
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dois próximos capítulos. 

Capítulo 5 – estudo da construção do acontecimento jornalístico (Canudos) no 

discurso de O Estado de S. Paulo, há mais de um século (de 1896 a 1909). Total de 143 

edições selecionadas para a análise. 

1) Observaremos o espaço de publicação do texto na página e no jornal e os sentidos 

produzidos por tal localização; 

2) identificaremos as principais marcas linguísticas do material selecionado, sem 

deixar de considerar as pistas não linguísticas (como as variedades tipográficas 

utilizadas); 

3)  examinaremos as mudanças e manutenções dos sentidos produzidos sobre o 

acontecimento a cada edição, analisando os enunciados por ordem cronológica; 

4) descreveremos, interpretaremos e analisaremos os aspectos relevantes na 

estruturação temporal dos fatos narrados e nas projeções das expectativas do leitor; 

5) analisaremos, separadamente, os posicionamentos do enunciador e a temporalidade 

dos textos de Euclides da Cunha. 

Capítulo 6 – estudo do discurso de O Estado de S. Paulo sobre Canudos, após a 

guerra (até os nossos dias), em datas supostamente comemorativas do acontecimento 

histórico. Total de 54 edições selecionadas. 

1) Além de observarmos o espaço de publicação do texto no jornal, estaremos atentos 

a toda materialidade não-linear (não-linguística) da matéria e das chamadas de 

capa – fotografias, desenhos etc.;  

2) as matérias encontradas no jornal antes de 1990 serão analisadas individualmente 

(uma por uma); 

3) as matérias encontradas no jornal após os anos noventa serão divididas em quatro 

blocos, que agruparão os enunciados comemorativos dos centenários relacionados 

ao tema: de 1993 a 1995; de 1996 a 1997; de 1999 a 2002; e 2009; 

4) em cada bloco, examinaremos, separadamente, como o jornal se autorreferencia, 

rememora, comemora, inventaria e revela Canudos; 

5) em todos os enunciados analisados, buscaremos observar como é estruturada a 

temporalidade do acontecimento histórico e como são projetados os saberes e as 

expectativas do leitor (verificando aí, portanto, os modos de atribuição de 

relevância ao tema); e, comparando os enunciados entre si, avaliaremos as 

mudanças ou manutenções dos sentidos sobre Canudos. 

É importante ressaltar que só no Capítulo 6 as fotografias e os títulos (balizadores da 
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atenção do leitor na contemporaneidade) ganharão relevância para o estudo, pois aí 

trabalharemos com publicações dos séculos XX e XXI. Já a matéria significante mais 

relevante dos enunciados (do fim do século XIX e início do XX) analisados no Capítulo 5 é o 

próprio corpo do texto, porque os jornais brasileiros quase não usavam imagens e os títulos 

eram apenas flechas referenciais e pouco informativas no período então focalizado. 

 

4.3.4 O corpus da pesquisa 

 

Nosso corpus, como já revelamos, é formado pelas edições do jornal O Estado de S. 

Paulo de 1896 (ano do início da campanha contra Canudos) até 2009 (centenário da morte de 

Euclides da Cunha). Trabalhando com enunciados do fim do século XIX até as datas 

supostamente comemorativas do século XXI (de dez em dez anos a partir do fim da guerra – 

outubro de 1897), poderemos analisar as distintas construções do acontecimento ao longo do 

tempo e comparar, pela quantidade de matérias publicadas sobre o tema a cada decênio, a 

relevância a ele dada pelo jornal. Para ampliar nossa amostragem e mensurar o valor do 

acontecimento em outros momentos, pesquisaremos ainda datas aleatórias e períodos do 

aniversário de publicação de Os sertões (1902) e do falecimento de Euclides da Cunha (1909).  

Para a coleta, conseguimos inicialmente, junto ao próprio jornal, uma lista das edições 

que publicaram matérias sobre o tema entre 1995 e 2003, às quais tivemos acesso no Arquivo 

Público do Estado de São Paulo – onde pudemos também ampliar tal listagem, verificando 

página por página das edições dos outros anos que compõem nossa amostragem, selecionar e 

reproduzir os textos para análise.  

No acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, as edições de 1896 a 1977 de 

O Estado de S. Paulo se encontram microfilmadas e as demais (de 1987 a 2009) têm a versão 

em papel disponibilizada para a pesquisa. Contudo, os exemplares mais antigos 

(microfilmados) estão em péssimas condições para a leitura; muitos, inclusive, com rasgos no 

meio da página. Além disso, tanto o material em microfilme quanto o impresso estão 

incompletos e algumas edições necessárias não foram localizadas. Para suprir tal lacuna, 

buscamos rematar a pesquisa na Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Barris), mas também 

lá o acervo não contém alguns números do jornal137. 

                                                 
137 Para obter os números não encontrados no Arquivo Público e na Biblioteca Pública, entramos em contato com 

o setor de arquivo do jornal O Estado de S. Paulo, mas a resposta obtida foi: “Estamos em processo de 
reestruturação do acervo do Grupo Estado. Portanto, temporariamente, não disponibilizaremos pesquisas para 
pessoas físicas”. 
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Abaixo, detalhamos a amostragem (formada pelas edições com maior probabilidade de 

publicações sobre o tema), pesquisada no Arquivo Público e na Biblioteca dos Barris:  

1) A ocasião da guerra: edições de novembro e dezembro de 1896 e todo o ano de 

1897; 

2) a ocasião da publicação de Os sertões: primeiros dias do mês de dezembro de 

1902; 

3) a ocasião da morte de Euclides da Cunha: agosto de 1909 (a partir do dia 15, data 

do óbito);  

4) os períodos comemorativos: 

a) primeiros sete dias de outubro (considerando que a data do fim da guerra foi 05 

de outubro de 1897), de dez em dez anos, a partir de 1907 até 1997 (sendo que 

no cinquentenário do fim da guerra, 1947, foram pesquisados os meses de 

setembro e outubro inteiros);  

b) datas de aniversário de um ano dos três acontecimentos (a guerra, a publicação 

do livro e o falecimento); 

c) dias, semanas ou meses dos decênios, cinquentenários e centenários do início 

da guerra, da publicação do livro e da morte de Euclides.  

5) Algumas datas mais ou menos aleatórias foram também escolhidas para a 

investigação (a partir de outros motivos, como o cinquentenário da fundação de 

Canudos etc.).  

O material de análise ora descrito corresponde a três fases de leituras sobre Canudos, 

indicadas por José Calasans (1997): a pré-euclidiana, dos primeiros artigos noticiosos sobre 

Conselheiro até o pós-guerra; a de hegemonia euclidiana, da publicação de Os sertões (1902) 

até o cinquentenário da guerra (1947), quando Canudos é redescoberto – a partir da 

reportagem de Odorico Tavares, com fotografias de Pierre Verger, da revista O Cruzeiro; e a 

pós-euclidiana, entre o cinquentenário e o centenário da guerra, quando a narrativa de 

Canudos foi resgatada pela história oral, por força inicial do próprio Calasans (VILLA, 1998).  

No Capítulo 5, trabalharemos prioritariamente com os enunciados que compõem o 

núcleo da primeira fase (pré-euclidiana); mas já introduziremos aí a segunda fase (de 

hegemonia euclidiana), estudando os sentidos produzidos sobre Canudos em O Estado de S. 

Paulo, quando da publicação de Os sertões (1902) e da morte de Euclides da Cunha (1909). 

No Capítulo 6, examinaremos as diferentes formas de o jornal lembrar Canudos durante as 

duas últimas fases, conforme metodologia aqui apresentada.  

Enfim, no percurso de análise desse conjunto de textos (formado por notícias, matérias 
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frias, artigos assinados, entre outros registros), buscaremos observar como a história da guerra 

foi escrita e reescrita no jornal, como em um “palimpsesto” (GENETTE, 2005), cujas marcas 

podem ainda ser recuperadas pelo exame diacrônico do discurso jornalístico, ao qual daremos 

início no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II. A GUERRA DE CANUDOS E O 

ESTADO DE S. PAULO: análise 
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5. NOTÍCIAS DE CANUDOS: O 

ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO NO CALOR 

DA HORA 

 

Exageramos? Deletreemos, ao acaso, qualquer jornal 
daqueles dias. Doutrinava-se: [...] Concluía-se: 
[...] Explicava-se: [...] Afirmava-se: [...]. A 
opinião nacional esbatia-se de tal modo na 
imprensa. Na imprensa e nas ruas (CUNHA, 2002, p. 
498-499). 

 

 

 Para entendermos a construção do discurso de um jornal sobre determinado 

acontecimento ao longo do tempo, precisamos, primeiramente, investigar como foi sua 

cobertura no momento de irrupção. Por isso, neste capítulo, estudaremos o discurso de O 

Estado de S. Paulo sobre a Guerra de Canudos de 1896 a 1897, para o que mobilizaremos a 

metodologia e os operadores apresentados no capítulo anterior e tomaremos por base a 

reflexão teórica sobre acontecimento, jornalismo, memória e discurso disposta na primeira 

parte deste trabalho.  

 No presente capítulo, inicialmente, faremos uma contextualização sobre os jornais 

brasileiros da época de Canudos e buscaremos compreender como, de maneira geral, a 

imprensa republicana atuou durante o acontecimento. Em seguida, descreveremos e 

analisaremos os enunciados publicados por O Estado de S. Paulo sobre Canudos no período 

da guerra. Por fim, estudaremos a repercussão, em tal jornal, da publicação de Os sertões e da 

morte de Euclides da Cunha, dando ênfase, porém, à análise dos ditos sobre Canudos nesses 

dois momentos. 

 

5.1 O ACONTECIMENTO DE CANUDOS E OS JORNAIS DA ÉPOCA  

 

A imprensa do final do século XIX pode ser resumida por seu caráter folhetinesco, sua 

produção artesanal, pela predominância do artigo político e da doutrinação (partidarismo). 

Diferente do formato hoje conhecido, os jornais deste período trazíam pouca ou nenhuma 

ilustração, grandes e estreitas colunas, com um mix de textos que formavam um “mosaico 

desordenado e policromo” (GALVÃO, 1994, p. 32).  
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Naquele tempo, uma minoria do país era alfabetizada, mas o jornal era popular e 

exercia um papel decisivo em mobilizações nacionais, pelo costume de se realizar leituras 

coletivas em praças públicas e nos recantos dos lares (PINA, 2002). “O jornal era o mais 

eficiente veículo de comunicação de massa no Brasil do final do século”, garante Walnice 

Nogueira Galvão (1994, p. 15). Segundo a autora, de 1808 a 1897 foram criados cerca de dois 

mil periódicos no Rio de Janeiro, para uma população de menos de setecentos mil habitantes. 

Por outro lado, muitos deles desapareciam rapidamente, por problemas políticos ou por falta 

de autonomia financeira.  

O Brasil atravessava uma época agitada (atentados políticos, rebeliões etc.), pela 

possibilidade de restauração monárquica. Não fazia muito tempo, tinham sido reprimidas a 

Revolução Federalista e a Revolta da Armada. A imprensa republicana antecedia as ações do 

Exército e, através dela, os líderes da República, recém inaugurada, necessitando do respaldo 

dos brasileiros, diziam fazer tudo em nome da opinião pública. Não foi diferente com a 

campanha contra Canudos. Sobre a cobertura deste acontecimento, lê-se no clássico História 

da imprensa no Brasil, de Nelson Werneck Sodré: 

 

Ao chegarem da Bahia confusas notícias do levante sertanejo de Canudos, a 
que se atribuíam intenções de reestabelecimento da monarquia, os ânimos se 
inflamaram, os republicanos viam traições por toda a parte. 
A imprensa admitia a hipótese de uma grande conjura monarquista [...]. A 
Gazeta de Notícias clama contra ‘o monarquismo revolucionário’; O País 
afirma que ‘o partido monarquista tinha crescido à sombra das tolerâncias’; 
O Estado de São Paulo (sic) escreve que o caso é grave, ‘trata-se da 
restauração; conspira-se’ (SODRÉ, N.W., 1999, p. 269).   

 

Quando as notícias da guerra no sertão baiano começaram a se espalhar pelo país, 

mesmo sem um conhecimento exato da região onde se localizava o conflito, as pessoas 

passaram a acompanhar os ataques, por meio da imprensa – o que foi intensificado a partir da 

terceira expedição (LIMA, 2004). Para entender o interesse das elites leitoras por esse conflito a 

dois mil quilômetros ao norte da então capital do país, é necessário lembrar que, só para a quarta 

expedição, foram enviados doze mil soldados (metade do Exército brasileiro), de modo que a 

guerra virou evento de âmbito nacional e um grave ônus para os cofres públicos – o que pôs em 

xeque a credibilidade militar, política e econômica da jovem República de 1889, conforme 

Berthold Zilly (1997). 

Vejamos, como exemplo do interesse pelo tema, os dados quantitativos de notícias 

sobre o sertão e sobre Canudos no jornal Diário da Bahia, no fim do século XIX: 
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No período compreendido entre janeiro e agosto de 1895, 28% das notícias 
de teor político do Diário eram notícias do sertão, evidenciando tal 
percentual que as violências no interior do estado preocupam a imprensa da 
capital. No período janeiro-maio de 1896, a proporção de notícias do sertão 
em relação ao total de notícias de teor político é de 25,2%, oscilação sem 
maior significação, enquanto que no período de junho de 1896 a fevereiro de 
1898, aparecem notícias do sertão na proporção de 77,3% sendo que 45,7% 
representam notícias sobre Canudos (SILVA, K., 1979, p. 173-174). 

 

Os jornais baianos, mesmo antes da terceira expedição, já vinham dando grande 

visibilidade aos acontecimentos de Canudos, que geralmente saíam em primeira ou segunda 

página. Mas foi a partir da derrota do coronel Moreira César, comandante da terceira 

expedição, que a campanha invadiu as páginas dos jornais em todo o país (principalmente em 

Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro), com textos inautênticos de Antônio Conselheiro, 

boatos, notícias que disseminavam um clima de pânico e anúncios publicitários que 

exploravam o assunto do dia: “Moreira César nos Canudos. Recomenda-se o sortimento de 

casimiras pretas, lisas lavradas e com listras de seda da LOJA MATHEUS” (Jornal de 

Notícias, 6 de março de 1897, p. 1); “CANUDOS!!! Pentes para lados recebeu grande 

sortimento a Loja Probidade” (Jornal de Notícias, 29 de março de 1897, p. 1). Porém, mais do 

que vender pentes, tecidos ou quaisquer outros produtos, “Canudos fazia vender 

principalmente os próprios jornais”, ressalta Walnice Galvão (1994, p. 72). 

Os periódicos se tornaram personagens importantes da Guerra de Canudos. Tanto que 

os “participantes da campanha, por alta que seja sua patente, não desdenhavam de mandar 

cartas aos jornais, explicando suas opções estratégicas e táticas” (GALVÃO, 1994, p. 67). 

Para a propaganda republicana na imprensa, pôde-se contar também com a recém-instalada linha 

telegráfica, entre as vilas de Queimadas (estação ferroviária mais próxima do teatro de guerra) e 

Monte Santo (base de operação das forças legais, situada entre Queimadas e Canudos). 

A Guerra de Canudos, contudo, não foi um acontecimento destacado apenas pelos 

jornais nacionais – como explicita Galvão (1994, p. 72), ao afirmar que “jornalistas brasileiros 

no exterior noticiavam, pelo serviço telegráfico internacional, as últimas novidades da 

conjura”, e também Berthold Zilly, tradutor de Os sertões para o alemão: 

 

[Canudos] foi um evento de mídia não só no Brasil, mas na América e em 
toda a Europa [...] o mundo inteiro se aliou ao Exército agressor, concedendo 
ao governo brasileiro os créditos [...] e apoiando, por meio dos grandes 
jornais do mundo, a sua campanha psicológica anticonselheirista, graças ao 
telegrama que já naquela época estava reunindo os leitores dos grandes 
jornais (ZILLY, 2002, p. 63-64). 
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A partir da análise dos jornais Vossische Zeitung (Berlim), Le Temps (Paris) e The Times 

(Londres) de 1897, Zilly assevera que, desde a estrondosa derrota da terceira expedição, a guerra 

no sertão brasileiro teve uma cobertura mundial, estando presente na grande imprensa das duas 

Américas e da Europa. Por isso, para ele, constitui-se aí uma espécie de acontecimento mediático 

moderno e internacional, iniciado com notícias sobre a compra de armamento europeu pelo 

Exército brasileiro e o envio de canhões Krupp, Whitwoeth, Canet, metralhadoras Nordenfelt 

e fuzis Mannlicher, Mauser e Comblain para o interior da Bahia.  

Para Zilly (1997), a “aldeia global” já dava indícios de existência no fim do século 

XIX, pois as informações e desinformações chegadas do sertão às redações de Salvador, São 

Paulo e Rio de Janeiro eram traduzidas, interpretadas ou compiladas para transmissão às 

agências noticiosas de Londres e, de lá, seguiam para Berlim, Paris e, às vezes, Nova York, 

Lisboa ou Buenos Aires. Pela transcrição de cartas, quando a narrativa não era urgente, e, 

principalmente, de telegramas, os leitores de outros países se inteiravam sobre a nossa guerra 

fratricida, mas quase sempre a partir da perspectiva das elites e dos letrados republicanos do 

Brasil. Por outro lado, os próprios habitantes de Canudos não se constituiam como leitorado, 

nem exatamente como fonte dos jornais nacionais e muito menos internacionais. 

Palavras discordantes do senso comum sobre a guerra raramente tinham espaço na 

imprensa republicana; e alguns jornais monarquistas, inclusive, foram empastelados neste 

período. Logo, os correspondentes especiais que foram a Canudos já sabiam o que informar 

antes mesmo de lá chegar e, ainda que tenham oscilado entre as opiniões preconcebidas e a 

realidade cruel que presenciavam, os jornalistas (ou a maioria deles) continuaram seguindo a 

campanha republicana e calaram denúncias contra o Exército. Afinal, “todos os intelectuais 

estavam atrelados ao carro do poder, empenhados na grande parada histórica do tempo que 

era a consolidação nacional” (GALVÃO, 1994, p. 107). 

Assim, foram raros os correspondentes que se pronunciaram sobre a censura138 a que 

eram submetidos pelos militares ou ultrapassaram os limites da não ofensa ao regime 

republicano. Os que o fizeram agiram timidamente, tornando suas críticas quase 

insignificantes em meio ao oceano de notícias construtoras de uma visibilidade do sertanejo 

                                                 
138 Sobre a existência de censura, Lélis Piedade insinua, em uma de suas cartas, a impossibilidade de ser 

transparente: “Podem-se apurar certas verdades, mas dizei-as...”; Favila Nunes, ainda que não explicitamente, 
deixa claro o corte de alguns textos enviados: “eu, que telegrafo diariamente e que redijo os meus telegramas 
de acordo com o comandante da praça, vi pelas Gazetas que até o dia 19 do passado só dois chegaram lá”, e 
depois, menos implicitamente: “O telegrama continua meio trancado. É necessário não dizer a verdade para 
que os telegramas, ainda assim, finjam que são transmitidos”; Manuel de Figueiredo (apud GALVÃO, 1994, 
p. 341, 166, 169, 409) tenta desmentir a censura das notícias, mas acaba por confirmar: “Os telegramas, 
porém, como medida muito acertada de precaução contra os boateiros, que aqui fervilham, são visados pelo 
Major Martiniano, por ordem do comando geral”. 
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como inimigo e do Exército como o grande herói nacional (LIMA, 2004).  

Entre os jornalistas enviados exclusivamente para informar os episódios de Canudos 

durante a quarta expedição, destacam-se: Euclides da Cunha, de O Estado de S. Paulo (SP), 

Favila Nunes, da Gazeta de Notícias (RJ), Manuel Benício, do Jornal do Comércio (RJ), e 

Manuel de Figueiredo (em substituição ao Alferes Cisneiros Cavalcanti, morto durante a 

campanha), que, por motivos de saúde, logo foi substituído por Alfredo Silva, de A Notícia 

(RJ). O País tinha por correspondente o combatente tenente-coronel Siqueira de Menezes, que 

assinava suas “Cartas de Canudos” com o pseudônimo Hoche; o Jornal de Notícias (BA) 

recebia as notícias do secretário do Comitê Patriótico da Bahia, Lélis Piedade; o Jornal do 

Brasil (RJ) e o Diário de Notícias (BA) não identificaram os repórteres por eles enviados. 

A seguir, observaremos particularmente como um desses jornais, O Estado de S. 

Paulo, enunciou o acontecimento de Canudos no calor da hora, ou seja, enquanto a guerra se 

desenrolava no sertão nordestino e nas páginas que circulavam em outras regiões do Brasil. 

 

5.2 CANUDOS EM O ESTADO DE S. PAULO  

 

O jornal O Estado de S. Paulo nasceu em 1875, com o nome de A Província de S. 

Paulo, e só em 1890 receberia a atual designação, após a nova nomenclatura estabelecida para 

as unidades da federação pela República. Para sua produção, contribuíam “‘aprendizes do 

poder’ egressos da Academia de Direito, que se envolveram com literatura e transferiram para 

os escritos políticos a estetização da palavra” (MARTINS, 2008, p. 61). Ainda sobre a criação 

do jornal, hoje pertencente ao Grupo Estado, lê-se: 

 

Amparado em sólidos capitais, conjugou a ideologia elitista das classes 
dirigentes com um veio de defesa do cidadão. Marcado pelo arrojo dos 
avanços técnicos, o jornal garantiu seu lugar como um dos principais 
veículos de comunicação de São Paulo e mesmo do Brasil, durante a maior 
parte do século XX (ELEUTÉRIO, 2008, p. 89). 

 

No livro Páginas da história: os fatos que marcaram o país e o mundo, expostos nas 

capas históricas do jornal O Estado de São Paulo (2008, p. 3), o curador do acervo cultural, 

José Alfredo Vidigal Pontes, argumenta que este jornal foi “o primeiro grande jornal engajado 

no ideário republicano e abolicionista”. Também segundo o histórico disponível na página on-

line do Estado, ele foi fundado para concretizar “uma proposta de criação de um diário 
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republicano [...] com o propósito de combater a monarquia e a escravidão”139.  

Sobre a produção do jornal durante a Guerra de Canudos e sobre a colaboração de 

Euclides da Cunha, o site explica: 

 

No início de 1888, meses antes da proclamação da República, Euclides da 
Cunha, então um jovem redator republicano expulso do Exército passa a 
colaborar com ‘O Estado’, sob o pseudônimo de Proudhon. Neste mesmo 
ano ‘A Província’ atingia a marca de 4.000 assinantes. Em janeiro de 1890, 
já com o nome de ‘O Estado de S. Paulo’, a tiragem havia dobrado: 8 mil. 
Em 1896 a tiragem não consegue ultrapassar os dez mil exemplares, não por 
falta de novos leitores, mas devido às limitações do equipamento gráfico. 
Porém, uma nova máquina é adquirida e a tiragem pula para 18 mil 
exemplares durante a campanha de Canudos, quando eram ansiosamente 
aguardadas as reportagens enviadas por Euclides da Cunha através do 
telegrama.  

 

Com redação muito semelhante, o já citado livro de O Estado de São Paulo, Páginas 

da história (2008, p. 4), aponta ainda que, em 1902, Júlio Mesquita se tornou o único 

proprietário do jornal e, a partir de então, este, além de se modernizar, deixa de ser partidário. 

Ainda assim, o enunciador confessa que o jornal apoiou a candidatura de Ruy Barbosa à 

Presidência da República, em 1909; a fundação do Partido Democrático em São Paulo, em 

1926; a aliança liberal e a candidatura de Getúlio Vargas, em 1930; o movimento militar, em 

1964 (não sem depois explicar que o apoio foi posteriormente retirado) etc. Além disso, é 

difícil acreditar na neutralidade de um jornal cujo proprietário tenha sido vereador, deputado 

estadual e deputado federal. Por isso, poderíamos dizer que a independência do Estado era 

mais financeira (ausência das comuns subvenções ou de favores governamentais) que 

ideológica:  

 

Tal liberdade diante de poderes constituídos era considerada essencial para o 
livre exercício da crítica, vista como indispensável ao pleno funcionamento 
do jogo democrático. Análises a respeito da trajetória do jornal bem 
evidenciam os limites e as ambiguidades desse apregoado liberalismo, cuja 
fidelidade flutuava ao sabor das circunstâncias e diminuía sensivelmente 
diante dos riscos efetivos de transformações sociopolíticas mais profundas 
(LUCA, 2008, p.162).  

 

Enfim, a cartilha seguida por Julio Mesquita era a do liberalismo, mas o grupo do 

Estado desfrutava de crescente peso político. Poderia não ter compromissos com agremiações 

ou figuras políticas, mas sempre foi explicitamente republicano e parcial.  

                                                 
139 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/historico/index.htm>. Acesso em: 22 jan. 2009. 
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FIGURA 1. Primeira matéria  intitulada 
“Antônio Conselheiro”. FONTE: O 
E.S.P., 30/11/1896, p. 2 

Quando acusado de participação em créditos 

subvencionados pelo governo estadual, no final de 

1915, Mesquita usa os editoriais para sedimentar os 

“princípios de uma ética profissional que vai se tornar 

padrão no âmbito da atividade jornalística. Pragmático, 

ele erige, com a antecipação de um pioneiro, a dimensão 

moral do exercício da informação” (BAHIA, 1990b, p. 

160-161). 

Voltemos ao livro Páginas da história. Para 

fechar o resumo enaltecedor da história do Estado, o 

enunciador relembra que “escritores como Euclides da 

Cunha e Monteiro Lobato foram revelados ao grande 

público através de suas páginas”; e, das 245 capas que 

destaca (de 4 de janeiro de 1875 a 13 de dezembro de 

2007), a quinta, que data de 17 de julho de 1897, foi 

selecionada por causa da (que chama erroneamente de) 

“primeira reportagem”140 sobre a Guerra de Canudos 

escrita por Euclides da Cunha.  

Porém, meses antes dos textos de Euclides sobre 

Canudos, O Estado de S. Paulo já anunciava o tema, 

apresentando o antagonista do sistema político vigente e 

do discurso que se avolumaria no jornal, sobre a 

República ameaçada. 

 

5.2.1 República ameaçada: nós e eles 

 

O primeiro texto intitulado “Antônio 

Conselheiro” (FIGURA 1), encontrado neste jornal, 

data de 30 de novembro de 1896 e, como os seguintes, 

não é assinado, mesmo porque, era comum na imprensa 

da época a ausência de designações autorais dos textos 

publicados. Ocupa a parte inferior da quinta coluna (de 

                                                 
140 Este foi, na verdade, o segundo texto de Euclides sobre Canudos. O primeiro é de 14 de março de 1897. 
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nove colunas no total) da segunda página do jornal (ANEXO A1), que tinha uma média de 

quatro páginas. Ou seja, um espaço pouco privilegiado. 

“A imprensa da Bahia tem-se ocupado largamente dum personagem deste nome, que 

nos sertões daquelle141 Estado faz o papel de fakir, arrastando após si a população rude”. 

Assim é iniciado o artigo, adjetivando pejorativamente de “rude” a população que segue o 

personagem em foco e comparando-o aos ascetas místicos (magos, milagreiros e pobres) de 

origem árabe ou oriental.  

O enunciador segue explicando quem é “Antonio Vicente Mendes Maciel” e sua 

herança familiar. Acentua, contudo, os aspectos negativos que, aos olhos do leitor 

determinista (típico da época), soariam como explicação para os “phenomenos que se 

observam nelle”, tais como a “affecção mental” da qual o enunciador acusa sofrer a família do 

Conselheiro. Para ampliar tal caracterização negativa, diz que os Maciéis se tornaram 

lendários na história criminal do Ceará; descreve o pai como alguém que “tinha momentos 

terríveis de cólera, principalmente quando bebia” e “era de uma valentia indômita”; e narra 

fatos que inspirariam no leitor pouca simpatia pelo personagem, como as facadas que o pai 

deu na mãe e a “demência intermitente” deste. Por fim, o julgamento se estabelece em trechos 

como: “o filho tem completa a herança do pae, está nas mesmas condições pathologicas, e 

poderá ser estudado como specimen entre doentes mentaes” ou “na sua fé de estar no 

desempenho de uma missão divina é um fanático, com quem a auctoridade  se deve haver 

com extrema prudência”.  

No último parágrafo, o enunciador ratifica a desconfiança em relação a Conselheiro e 

a quem o acompanha:  

 

As palavras que estão acima são o resumo de um artigo de uma folha nortista 
sobre o extranho personagem, que, julgando-se propheta, conseguiu 
organizar uma verdadeira quadrilha que o accompanha fanaticamente e que 
as mais ousadas surpresas se abalança sob o conselho do perigoso propheta 
(grifos nossos). 

 

Neste parágrafo, vemos também a revelação da “fonte” da matéria, sobre cuja autoria, 

entretanto, não é dada qualquer precisão, clareza ou especificação – como hoje seria exigido. 

Parece bastar ao locutor explicar que tais observações sobre o “perigoso profeta” são oriundas 

de um jornal da mesma região do personagem em questão, para que então seja atribuída 

suficiente credibilidade à descrição. 

                                                 
141 Manteremos a redação dos trechos destacados tal qual publicado no jornal, com arcaísmos e diferenças 

ortográficas em relação ao português padrão da atualidade. 
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No dia 5 de dezembro de 1896, aparece o segundo artigo sob o título “Antonio 

Conselheiro”, mas, então, na primeira página (ANEXO B1), o que indica uma maior 

valorização do tema pelo jornal, ainda que a fonte pequena utilizada no título e o fato de o 

artigo ter sido publicado na parte inferior da sexta coluna indiquem uma valorização ainda 

relativa. 

O artigo se baseia em notícia mais factual que a anterior e, porque não dizer, mais 

presentista (ainda que o “atual” ou o “presente do presente” no jornal de mais de um século 

atrás tenha perspectivas bem diferentes do nosso presentismo imediatista): “ante hontem 

chegou à capital da Bahia a força que sob o commando do tenente Pires Ferreira, seguiu em 

perseguição do fanatico Antonio Conselheiro” (grifo nosso).  

O maniqueísmo é uma constante em todo o corpo do texto, que adjetiva o Exército 

republicano de “tática militar”, “praças” (enfim, designações dos que mantém a ordem 

pública), e os seguidores de Conselheiro, de “bandidos”, “sectários”, “fanáticos” que “tem 

praticado os maiores horrores nos logares em que passam”, “atacantes”, “adeptos e facínoras” 

(portanto, os desordeiros). Aí começa a se desenhar mais concretamente o discurso de que a 

República estava em perigo, ameaçada pelos conselheiristas, o que justificaria a necessidade 

da ação do Exército. 

É curiosa a forma como o jornal, sem contextualizar os motivos da guerra, acusa os 

sertanejos de “atacantes”, responsáveis ativos pelo conflito, argumentando que “o Conselheiro 

batalha contra a instituição republicana garantindo ir ao Rio de Janeiro”; e o enunciador nunca 

levanta a hipótese de que, como bem explica depois Euclides da Cunha (2002, p. 622), “o 

sertanejo defendia o lar invadido, nada mais”.  

Em 1896, o título “Antonio Conselheiro” também aparece no dia 8 de dezembro, em 

semelhante localização na página do jornal (ANEXO C1), mas com fonte maior, mais 

perceptível. O acontecimento (guerra que se iniciara há menos de dois meses) ainda é aí 

personificado: além de ser intitulado com o nome do líder dos sertanejos, o texto sempre se 

refere às forças ou aos fanáticos “do Conselheiro”. Apesar disso, neste artigo, pela primeira 

vez (entre os textos que identificamos e analisamos) é citado o nome “Canudos”: “este official 

declarou ser impossível atacar Canudos, com a força que dispõe”. 

O critério de seleção do acontecimento aqui já é revelado no primeiro parágrafo: “dia a 

dia augmenta de gravidade a situação no sertão da Bahia”. Mesmo há um século, quanto mais 

grave se considera uma situação, mais noticiável ela se torna.  

Os insucessos das “forças do governo” são justificados pelo enunciador, que aponta 

como causas: o aumento das “forças de Conselheiro” e seu recebimento de munição de outros 
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estados, “dificuldades de transportes”, “falta de recursos pecuniários” etc. Ainda assim, ele 

prevê o fim do conflito num futuro próximo (que não se realizou tão próximo assim): “é de se 

esperar, todavia, que [...] dentro de pouco tempo estejam terminados os graves conflictos do 

sertão daquelle Estado”. 

No primeiro semestre de 1897, a Guerra de Canudos só não ganhará a primeira página 

no mês de junho. No dia 27 de janeiro de 1897, entretanto, o artigo “Antonio Conselheiro” 

volta à segunda página do jornal, na primeira coluna (ANEXO D1). Chama-nos a atenção o 

fato de o enunciador dar números precisos para os mortos conselheiristas – “as baixas dos 

fanáticos são calculadas em cerca de 100” –, mas ser vago quanto às baixas do Exército –

“alguns soldados mortos, e um tenente, um alferes e vários praças gravemente feridos” – que, 

a priori, deveriam ser mais fáceis de quantificar, pelo controle interno deste grupo, fonte 

constante dos jornais (já naquela época) sobre os eventos da guerra. Dessa forma, o 

enunciador acentua os sucessos das tropas e não suas perdas. 

No dia seguinte, 28 de janeiro, o tema volta à primeira página (ANEXO E1) e com o 

mesmo título. Mas, agora, o texto indica com um pouco mais de precisão a fonte da notícia – 

ainda que o artigo indefinido que inicia o primeiro parágrafo seja aí usado para dispensar data 

de envio e nome do remetente: “um telegramma de Queimadas para a capital da Bahia dá 

interessantes pormenores dos encontros que se deram entre as forças do governo e as de 

Conselheiro na Villa de Canudos” (grifo nosso). As datas dos fatos narrados, porém, são 

identificadas no meio do texto: 18 e 19 do corrente mês; logo, mais de uma semana antes da 

publicação do artigo, o que mostra a flexibilidade do considerado atual para o jornal de então. 

Usando um “nós” exclusivo (sujeito coletivo compacto que assina o texto e não a 

soma de indivíduos), o locutor confessa uma mudança no enquadramento do Conselheiro: 

“Conselheiro que agora já nos apparece como um verdadeiro guerrilheiro, e não como o 

fanático religioso [...]”. Além disso, produzindo efeitos de relevância do tema (por sua 

gravidade), chama à responsabilidade os poderes federais para o revide pela derrota da 

segunda expedição: “os factos da Bahia são de tal gravidade que exigem promptas  e 

energéticas providências não só de governo daquelle  estado como da União”. Ao que segue 

com um prognóstico: “Do contrário, veremos em pouco tempo os inimigos da Republica e do 

nosso paiz aproveitarem-se daquellas ocorrências, para recomeçarem a campanha de 

descredito das nossas instituições” (grifos nossos). Vemos agora a designação dos 

conselheiristas como “inimigos” da República ou de “nossas instituições”, o que produz um 

sentido de bipolaridade e maniqueísmo: “eles” são contrapostos a “nós”. 
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No dia 29 de janeiro, o texto ocupa a primeira página (ANEXO F1), mas é pequeno, 

por falta de novidades: “As notícias vindas da Bahia sobre o encontro das forças 

expedicionárias com os malfeitores do Conselheiro, pouco adiantam ao que démos hontem”. 

Ainda assim, publicar a desinformação sobre o desenrolar do acontecimento demonstra o 

interesse aumentado por ele, pois, mesmo sem atualizações, ganha a primeira página. 

Em fevereiro, a coluna “Antonio Conselheiro” pôde ser encontrada nos dias de 1º a 4, 

6 e 25. O artigo de 1º de fevereiro (ANEXO G1), sobre a formação da terceira expedição, 

associa Conselheiro ao Império recentemente derrubado e dá indícios de que a luta apoiada 

pela imprensa republicana era, antes de tudo, contra o fantasma da monarquia: “Durante o 

imperio [...] o governo nunca se preoccupou sériamente com elle. [...] Antônio Conselheiro 

era um excellente capanga eleitoral” (grifos nossos). O enunciado não apenas dá a entender 

que seria do antigo regime a culpa pela desordem provocada pelo antagonista como usa um 

termo pejorativo (“capanga eleitoral”) para indicar que Conselheiro ajudara na sua 

manutenção. 

No dia 2, o jornal publica uma extensa carta do major Febrônio de Brito, recebida por 

O Paíz (RJ), explicando a condução da segunda expedição, por ele comandada. No dia 3 

(ANEXO H1), mais uma vez, o jornal afirma que “as notícias ultimamente recebidas da 

Bahia, nada adiantam sobre as occorrências do sertão” e diz que a carta publicada no dia 

anterior “tem produzido varios debates na imprensa bahiana ”.  

No dia 4 (ANEXO I1), o Estado destaca que a “opinião publica em todo o Brasil, e 

principalmente na Bahia, continúa presa á personalidade de Antonio Conselheiro, o heróe da 

cruzada de devastação que infesta o interior daquelle Estado” e relata a entrevista com o então 

governador da Bahia, publicada no jornal O Paíz. Nesta, Luiz Vianna atribui ao major 

Febrônio de Brito os insucessos da segunda expedição, diz acreditar na vitória republicana e 

se defende das proposições de que cidades da Bahia ajudavam o Conselheiro. Dois dias 

depois, em 6 de fevereiro (ANEXO J1), por meio de outra heterogeneidade mostrada, 

reveladora da interlocução entre os jornais (citando Correio de Notícia, Bahia e Gazeta de 

Notícias), o Estado põe em relevo a polêmica instaurada entre o governador da Bahia e o 

comandante da segunda expedição, sobre as responsabilidades pela derrota desta. O jornal dá 

mais espaço à defesa do major e afirma que o governador dizia “levianamente” ter em 

Canudos “um pequeno grupo, na maior parte mulheres e crianças”, quando haveria “um 

agrupamento de mais de cinco mil pessoas, como hoje está provado”. No dia 20 de março 

(ANEXO K1), porém, o posicionamento do jornal em relação ao governador da Bahia muda, 

após recebimento de um telegrama com a defesa deste, segundo o Estado: “Ainda bem, que, 
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sobre o nome do governador da Bahia deixa de pesar a incerteza da lealdade das informações 

que forneceu ao governo federal”. 

Voltemos a fevereiro. Com um intervalo de 19 dias após o texto de 6 de fevereiro, o 

jornal publica novamente um grande artigo intitulado “Antonio Conselheiro”, no dia 25 de 

fevereiro (ANEXO L1), mais uma vez fundamentado em citações de telegramas e outros 

jornais: dialogismo revelador da explícita retroalimentação de notícias entre os periódicos da 

época. Aborda informações sobre armamentos clandestinos que seguiam para Canudos, boato 

que ecoará inúmeras vezes na imprensa (este, contudo, é o mais conhecido: o caso de Sete 

Lagoas), e mantém semelhante parcialidade nas narrativas dos fatos da guerra e na 

caracterização dos personagens, o que será mantido até o fim da campanha. 

Em março, o jornal publica enunciados sobre a guerra na primeira página das edições 

dos dias de 8 a 21, 30 e 31, mas agora com outro título: “Pela República”. Com exceção do 

dia 18, que dá maior ênfase a eventos locais (“Factos de Araraquara”), o “Pela República” 

ocupa a primeira coluna do jornal de 8 a 21 desse mês. Depois de 21 de março, o já 

familiarizado nome do arraial, “Canudos”, ganha o título e, assim, a maior visibilidade recai 

agora sobre ele, e não mais sobre o personagem Conselheiro ou os ideais republicanos. 

Intitulado “O combate de Canudos”, o texto do dia 30 (na primeira coluna da primeira página) 

apresenta a narração de fatos passados (não necessariamente novos, mas ainda relevantes) da 

terceira expedição; e o do dia 31, “A expedição de Canudos”, enfatiza as consequências dos 

eventos no presente e a formação da quarta expedição. 

De volta às edições do início de março, no dia 8 (ANEXO M1), das oito colunas da 

primeira página, apenas as duas últimas e o folhetim no rodapé não abordam especificamente 

as ocorrências de Canudos. A ampliada relevância dada ao tema pelo jornal se justifica pela 

derrota da terceira expedição e pela morte do seu comandante, tido até então como herói 

nacional.  

“As notícias, que abaixo publicamos, vieram ferir profundamente os corações de todos 

os republicanos” – assim é iniciado o artigo, indicando ao leitor a posterior narração do 

acontecido. A derrota é assumida e a necessidade de sua confissão perante o público é 

relevada como razão de tal publicação no jornal: “dizemol-o com esta singeleza, como uma 

dessas verdades que seria um crime occultar: a República soffreu, nos sertões da Bahia, um 

dos maiores desastres por que ella  podia passar [...] A gravidade destas notícias não pode ser 

escondida do povo”. A assunção da notícia como “verdade” e o superlativo atribuído ao 

“desastre” produzem o efeito de relevância do enunciado.  
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O locutor segue explicando que a ferida não foi apenas causada aos homens de 

Moreira Cesar e julga que a derrota resultou do completo desconhecimento sobre as reais 

condições de Canudos: 

 

A derrota dessas forças do exército estabelece uma superioridade 
esmagadora da gente por parte dos conselheiristas. [...] É fóra de dúvida que 
Antonio Conselheiro tem muita gente armada, porque ninguém pode admittir 
que bandos irregulares conseguissem derrotar forças do exército sem o 
quintuplo ou o sextuplo de homens. 

 

O enunciado mantém, portanto, a lógica comparativa do “nós e eles”. Quanto ao 

governo, agora é acusado de imprudência, pela morte “estúpida” de “alguns dos mais distintos 

oficiais”; mas a oposição do enunciador aqui não é contra a instituição e sim contra “o 

desastrado optimismo incorrigível da República [que] permittiu que alguns dos mais 

distinctos officiais do exercito brasileiro fossem morrer estupidamente, atirados pela 

imprudencia do poder, aos sertões da Bahia, numa como que cilada” (grifos nossos).   

Outras expressões dramáticas e incisivas em prol da continuação da guerra encherão a 

página nada objetiva deste jornal: “A República está de lucto”; “O desastre é tremendo, é uma 

derrota da Republica. Não recorreremos a rodeios, nem fugiremos á affirmação categorica dos 

factos, em toda a sua cruel brutalidade”; “Não nos iludamos: estanca-se a Republica”; “O 

governo tem de defender a Republica, tem de suffocar o movimento monarchista ainda que 

seja precisa a violência”; “A normalidade desapareceu; [...] o governo carece de empregar 

meios também anormaes”.  

Em sequência, três títulos/intertítulos (a diferença aqui não é clara) dão notícias dos 

fatos: “O combate de Canudos”, “Notícias do Rio” e “Em São Paulo”.  Enviados pelos 

correspondentes da Bahia e do Rio de Janeiro (que, porém, não têm seus nomes 

identificados), os telegramas publicados em “O combate de Canudos” e “Notícias do Rio” se 

diferenciam porque os do primeiro narram combates passados e os do segundo, fatos 

presentes, como os empastelamentos de jornais monarquistas. “Em São Paulo” descreve 

aclamações públicas, reuniões de massas populares revoltadas com as últimas notícias e 

reações dos paulistas que reivindicam o revide num futuro próximo.  

Em todo o conjunto de textos de março sobre Canudos, nessa segunda parte (que 

abordamos no parágrafo anterior), a narrativa é mais factual e objetiva que na primeira parte, 

intitulada “Pela República”. Nesta, o locutor (representante do jornal) escreve parcial e 

subjetivamente, como em um editorial. Vejamos, por exemplo, o posicionamento cúmplice do 

“Pela República” de 15 de março (ANEXO N1): “repetiremos constantemente o que dia a dia 
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os republicanos pensam, aquilo que todos nós dizemos em conversas, mas fugimos a 

escrever”. Usando o nós inclusivo (que visa inscrever o leitor), o locutor escreve a um igual – 

mesmo que também aborde os republicanos em terceira pessoa, produzindo o sentido de 

massa homogênea.  

Muito semelhante em tamanho, conteúdo e formato (com fonte maior e espaçamento 

entre linhas que se destaca em relação aos textos que se seguem), o artigo do dia 9 (ANEXO 

O1) revisa as críticas aos poderes federais: “não nos passa, sequer, pela mente a idéia de que o 

honrado dr. Prudente de Moraes possa ter um momento de fraqueza ante o perigo que se 

levanta no sertão da Bahia. As medidas energicas que a situação reclama [...] serão por certo 

tomadas pelo presidente”.  

No dia 10 (ANEXO P1), novamente cita o então presidente: “o dr. Prudente de 

Moraes, affirmando  que possue  os meios para vencer, seja como fôr e contra quem fôr, 

correspondeu á espectativa  dos republicanos cujas aspirações nesta hora mais do que nunca, 

concordam com as do honrado paulista” (grifos nossos) – expectativa que é a do jornal e, 

supostamente, também a do seu leitor (ideal) paulista, republicano e desejoso de um desenlace 

para o conflito, exatamente como o presidente. 

A temporalidade predominante nos artigos intitulados “Pela República” é o presente 

(do enunciado, da enunciação e do coenunciador). São extremamente atuais (para o 

momento), porque raramente narram fatos passados, mas se baseiam neles para falar do 

momento vivido no “agora” e indicar o futuro. No texto do dia 9 (ANEXO O1), por exemplo, 

o passado é rememorado no meio do texto, com o relato oficial do coronel Souza Menezes, 

sobrevivente da terceira expedição, sobre fatos até então não plenamente conhecidos e 

revelações da vida e morte de Moreira César (que se mostram ainda atuais); mas os tempos 

que são destacados no início do artigo são o presente e o futuro:  

 

Hoje, a posição dos conselheiros é fortíssima: artilhada com os seis canhões 
tomados á  expedição, possuidora de armas e munições do exercito, é hoje 
um baluarte a conquistar essa localidade que, ainda ha pouco, parecia 
incapaz de resistir ao primeiro ataque das forças expedicionarias.  
A terceira expedição142 terá, portanto, de ser poderosa, custará sacrifícios 
(grifos nossos). 

 

Para descrever a situação e suprir expectativas sobre uma futura vitória republicana, a 

conjugação de verbos (no presente e no futuro) e o uso de dêiticos são essenciais. Ainda com 

                                                 
142 O jornal ignora a primeira expedição contra Canudos e, por isso, o que ele chama de “terceira” é, na verdade, 

a quarta expedição. 
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ênfase no presente, criam-se elucubrações fantasiosas: “trata-se da restauração; conspira-se; 

forma-se o Exército imperialista”143. Para o futuro, além do sucesso, o locutor prevê o 

esquecimento como solução para a dor ora experimentada: “é preciso enviar sem demora 

forças numerosas para o sertão bahiano. Sim, é inadiavel que a victoria  da Republica faça 

esquecer a morte dos que por ella luctaram”. E faz uso do imperativo: “arme-se toda a Nação 

se preciso fôr”; “faça-se a repressão; com a lei, se fôr possivel; fóra da lei, se fôr necessário”; 

“luctemos pela Republica” – ordem coletiva e inclusiva, destinada às autoridades e aos 

leitores. 

O “Pela República” de todo o mês de março reitera semelhante conteúdo, mas vai 

diminuindo de tamanho: de quatro colunas, passa a ocupar três e, depois, apenas duas. A 

seguir, destacamos astúcias enunciativas que, por vezes, se repetem nesses artigos, mas para 

as quais ainda não olhamos com atenção:  

1) presta-se à pragmática tarefa de arrebanhar jovens para lutar pela República: “eis o 

edital abrindo inscripção de voluntários para preenchimento [...] nos corpos do 

Exército” (dia 12);  

2) apesar da explícita parcialidade, busca-se também a produção de efeitos de real: 

“Temos, portanto, que olhar para os factos como elles se apresentam, sem lhes discutir 

a origem, mas provendo-lhes as consequências” (dia 13);  

3) o passado que convém para a leitura dos fatos presentes é comemorado: “Hontem  

passou o terceiro aniversário da revolta da armada no porto do Rio de Janeiro. [...] a 

consagração da heróica resistência que oppuzera ás pretensões da caudilhagem que 

surgiam entre nós” (dia 14);  

4) publicam-se notícias não confirmadas: “Notícias da Bahia dão o Exército 

conselheirista em movimento. Não se sabe ainda se é exacto que esse grupo de 

monarchistas  está realmente em Tucano” (dia 16);  

5) é constante o uso de sujeitos indeterminados (com verbo ativo na terceira pessoa do 

singular, seguido do pronome se), no lugar da identificação das fontes das notícias: 

“Definiu-se o caracter  do movimento: é monarchista”; “Tem-se absoluta certeza de 

que [...]”; “Sabe-se também que [...]” (dia 16);  

6) adjetivos e qualificações são incansavelmente utilizados: “os conselheiristas, os 

primitivos fanáticos do cretino e immundo  apóstolo do sertão bahiano ” (dia 19);  

                                                 
143 Vejamos ainda um exemplo sobre a elucubração de Canudos como movimento de restauração monárquica, no 

artigo do dia 15 de março: “nem é preciso discutir donde vem o dinheiro para manter dez mil homens em 
Canudos: vem dos que tem interesses na volta do império, vem dos monarchistas (sic)”. 
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7) o jornal, ainda que timidamente, se autorreferencia: “É preciso, porém, notar, e já o 

Estado de S. Paulo frisou este ponto [...]” (dia 20). 

Por fim, nesse conjunto de artigos, observamos como boatos e verdades se misturam. 

Como exemplo das contradições expostas na mesma página do jornal, no dia 9 (ANEXO O1), 

pela publicação do telegrama do coronel Souza Menezes, o coronel Tamarindo estaria listado 

entre os mortos, mas, por nota recebida da Bahia, outro enunciador revela: “consta que o 

coronel Tamarindo está vivo, porém gravemente ferido”.  

Outro clássico caso de boato que vira verdade nas páginas dos jornais é o do heróico 

cabo Roque: 

  

o cadaver do coronel, que era transportado para ser dado á sepultura [...] foi 
abandonado, ficando juncto a elle apenas o cabo Arnaldo Roque, seu 
ordenança e leal companheiro e amigo dedicado, que defendeu os restos 
mortaes  do seu desventurado commandante  até que, falto de munições, foi 
egualmente victima da ferocidade dos bandidos (informações transferidas 
por telegrama da Bahia no dia anterior e publicadas no dia 13 de março). 

 

 No dia 14 (ANEXO Q1), ratifica-se tal drama personificado, mas agora como caso 

exemplar, para comparar republicanos e monarquistas:  

 

Em Canudos, Roque, ordenança de Moreira Cesar, soldado da República, 
morre, sem munição, sobre o cadaver do valoroso chefe.  
No Rio de Janeiro, Gentil de Castro [...] é assassinado, e [o visconde de] 
Ouro Preto e outros monarchistas abandonam-no, para salvarem as proprias 
vidas [...].  
Roque esperava a morte, guardando o cadaver de Moreira Cesar, varado por 
uma bala do inimigo.  
Os estadistas do imperio abandonam um homem, que por elles deu a vida 
[...]  
O parallelo é de hontem, e serve para distanciar da nossa dedicação essa fé 
monarchica  que pára onde o sacrificio principia. 

 

No dia 21, sob o título “O cabo Roque”, o jornal comunica a abertura de uma 

subscrição pública para arrecadar auxílio destinado à família do morto. Porém, “vítima da 

desgraça de não ter morrido – trocando a imortalidade pela vida” (CUNHA, 2002, p. 505), o 

cabo Roque aparece vivo em Queimadas, junto com outros sobreviventes da terceira 
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expedição144. Não encontramos, contudo, a notificação, ou melhor, a retificação da notícia em 

O Estado de S. Paulo. Provavelmente, o jornal o fez em imperceptível nota ou apenas na 

publicação de algum telegrama na “secção telegraphica”, que, contudo, deixamos de fora 

dessas análises. 

No mês de abril de 1897, verificamos cinco textos de primeira página sobre o 

acontecimento de Canudos, dentre os quais, três intitulados “Antonio Conselheiro” (edições 

de 10, 15 e 22/04), um “Os sucessos da Bahia” (dia 19) e outro “Os factos  da Bahia” (dia 23). 

Sua localização, na terceira, quinta ou sétima coluna da página, demonstra a queda de 

interesse sobre o tema, neste período em que as novidades da guerra estavam relacionadas: 1) 

à revelação pública de fatos (ou boatos) passados, bem como a constantes listas de baixas da 

terceira expedição; 2) a notícias sobre a formação da quarta expedição; ou 3) a descrições 

sobre a vila e os habitantes de Canudos, feitas por informantes baianos e publicadas 

originalmente em outros jornais. O Estado chega a publicar dois textos com a mesma redação, 

sendo que o do dia 10 afirmava ter por fonte o jornal República e o do dia 22, um periódico 

baiano. 

Em maio, destacam-se duas edições com publicações sobre Canudos na primeira 

página. A do dia 9, intitulada “Os sucessos da Bahia”, é mais uma reprodução de publicação 

de outro jornal – o República, de Fortaleza, descrevendo a cidade de Monte Santo – e a do dia 

6 (ANEXO R1) é, na verdade, apenas parte de uma grande mensagem enviada pelo presidente 

da República ao Congresso Nacional, motivada pela sua ausência no poder por quatro meses, 

devido a uma enfermidade. A mensagem ocupa toda a primeira página do jornal e tem 

subdivisões (“Relações exteriores”, “Eleições” etc.), dentre as quais, a intitulada “Sucessos da 

Bahia” (na segunda coluna), que lamenta pelas vítimas da guerra (referindo-se apenas ao 

Exército republicano), aborda as manifestações de “solidariedade patriótica” e conclui:  

 

                                                 
144 Sobre esta falsa notícia divulgada nos principais jornais do país, lê-se em Os sertões: “nessas incertezas, a 

verdade aparecia, às vezes, sob uma forma heróica. [...] Aditou-se-lhe depois, mais emocionante, a lenda do 
cabo Roque, abalando comovedoramente a alma popular. Um soldado humilde, transfigurado por um raro 
lance de coragem, marcara a peripécia culminante da peleja”. Euclides explica que o cabo Roque transfigura-
se a herói nacional ao ser disseminada a notícia de que teria permanecido e lutado até a morte para guardar “a 
relíquia veneranda abandonada por um Exército”. Assim, “batera-se até ao último cartucho, tombando, afinal, 
sacrificando-se por um morto [...] E a cena maravilhosa, fortemente colorida pela imaginação popular, fez-se 
quase uma compensação à enormidade do revés. Abriram-se subscrições patrióticas; planearam-se 
homenagens cívicas e solenes; e, num coro triunfal de artigos vibrantes e odes ferventes, o soldado obscuro 
transcendia a história quando – vítima da desgraça de não ter morrido – trocando a imortalidade pela vida, 
apareceu com os últimos retardatários supérstites, em Queimadas” (CUNHA, 2002, p. 505). Essa história, 
posteriormente, inspira o escritor Dias Gomes para a produção da peça O berço do herói, que depois se 
transforma na telenovela Roque Santeiro. 
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O exame reflectido dos factos  produz a crença de que o insucesso de 
Canudos se deu, não porque os revoltosos dispuzessem  de elementos 
capazes de resistir e repellir  o ataque, mas porque as forças legaes, quando 
já se achavam dentro da povoação, que seria tomada e vencida, tiveram a 
infelicidade de perder o valente chefe que as dirigiu e que, com o exemplo 
mais do que com as vozes do commando, lhes transmitia a sua coragem, que 
attingia as raias da temeridade. 

 

O então presidente, aqui como enunciador e não mais como sujeito falado, apresenta 

uma conclusão que vai de encontro a certas explicações apaixonadas sobre a derrota da 

terceira expedição (como as já publicadas pelo Estado); mas, por fim, ratifica o prognóstico 

da imprensa republicana: “Dentro em pouco a divisão do Exército ao mando do general 

Arthur Oscar, destroçará os que alli estão envergonhando a nossa civilisação”.  

Em junho, a quarta expedição marcha em direção a Canudos e, no dia 25, em 

Cocorobó, acontece o primeiro combate. Não encontramos, contudo, nenhum artigo sobre a 

guerra nas primeiras páginas de O Estado de S. Paulo deste mês. Por outro lado, Canudos 

frequentou este jornal em quinze edições de julho (sendo onze os artigos de primeira página) 

– que resumimos no Quadro 2.  

Visto que até aqui já conseguimos dar traços gerais dos modos como este jornal 

trabalhava o acontecimento em questão, o Quadro 2 visa sintetizar e evitar repetições. A partir 

daqui detalharemos apenas alguns aspectos ainda não abordados ou o que valha a pena 

ratificar em relação aos textos do mês de julho. 

 

DATA TÍTULO PÁ-
GI-
NA 

CO-
LU-
NA 

FONTE/ 
TRANSCRIÇÃO  

ASSUNTO PRINCIPAL 

02/07 No sertão da 
(Bahia?)145 

1 e 2 8 Jornal do 
commercio 

Embate do dia 25/06/1897 

05/07 Canudos 1 6 Jornais do Rio Carência de notícias da guerra 
06/07 Notícias da Bahia 2 4 Telegramas do Rio Resistência dos conselheiristas  
08/07 Notícias da Bahia 2 2 Telegramas do Rio Suposto fim da guerra 
11/07 Canudos 1 3 Telegramas da 

Bahia 
Movimento das tropas e ataque 
dos “jagunços ao comboio de 
víveres” / “munições de boca” 

12/07 Canudos 1 5 Telegramas da 
Bahia 

Confirmação de baixas 

14/07 Notícias da Bahia 
(em fonte menor) 

2 7 Telegramas do Rio Informações de Arthur Oscar 
sobre operações em Canudos 

15/07 Expedição de 
Canudos 

1 7 Telegramas da 
Bahia ao Jornal do 
Commercio 

Engano quanto ao fim da 
guerra e novos combates 

16/07 Um conselheirista 1 3 - Relato da detenção de um 

                                                 
145 Difícil precisar, pela péssima conservação do jornal. 
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fazendeiro conselheirista e 
seus 2 “capangas”  

17/07 A nossa Vendeia 1 1 - Artigo de Euclides da Cunha 
17/07 Para a Bahia 1 6 Gazeta de Notícias Embarque da 24ª infantaria 

para a Bahia 
19/07 Canudos 1 6 Telegramas da 

Bahia ao Paiz 
Mais informações sobre a 
guerra e sobre as baixas 

27/07 Notícias de 
Canudos 

2 4 Telegramas do Rio Informações de Arthur Oscar 
sobre conquistas 

29/07 Canudos 1 1 Metade é 
transcrição do J. do 
Commercio 

Negação de notícias 
divulgadas ontem sobre recuo 
das tropas de Arthur Oscar 

30/07 Canudos 1 1 Jornal do Com-
mercio, Paiz, 
República 

Envio de munições e de 
estudantes de medicina para 
hospital de sangue 

31/07 Canudos 1 2 Tel. da Bahia p/ o 
Paiz 

Combates, coragem dos 
“jagunços” e fome dos 
soldados 

DATA TÍTULO PÁ-
GI-
NA 

CO-
LU-
NA 

FONTE/ TRANS-
CRIÇÃO  

ASSUNTO PRINCIPAL 

QUADRO 2: Lista de textos sobre Canudos no Estado de julho de 1897. FONTE: O E.S.P., julho de 1897 
 

No dia 5 de julho (ANEXO S1), encontramos pela primeira vez o título “Canudos” se 

estabelecendo como nome-acontecimento. Ele demonstra o retorno da relevância da guerra 

para a imprensa nacional e o texto parece querer se justificar diante da suposta expectativa do 

leitor de obter mais informações sobre o conflito: “até á meia-noite não tínhamos recebido 

notícia alguma do nosso correspondente do Rio. Se alguma chegar depois dessa hora, os 

nossos leitores a encontrarão na secção telegraphica” – e segue citando outros jornais, com 

poucas novidades.  

Na seção “Telegrammas” (onde eram publicadas notas telegrafadas do interior 

paulista, do Rio e de outros estados – página 2 dos dias 06, 08, 14 e 27), um conjunto especial 

de telegramas se destaca pelo tamanho da fonte usada no título: “Notícias da Bahia”. Eles são 

separados por intertítulos com informações que ancoram a enunciação espacial e 

temporalmente (exemplo: “Rio, 2hs e 45 m.m.”). Muitas vezes, em seguida, entre parênteses, 

aparece um signo de atualidade que aponta para a necessária publicação imediata: “urgente”.  

No dia 8 (ANEXO T1), um telegrama alardeia a falsa notícia: “a Notícia recebeu um 

telegramma de uma importante auctoridade  militar da Bahia, dando como arrazado  e tomado 

o arraial de Canudos. O dr. Prudente de Moraes ainda não teve confirmação desta notícia”. Os 

outros seis telegramas dessa página ratificam a “quase confirmada victória” ou o quase 

arrasamento de Canudos, sempre reservando, porém, duas linhas para lembrar que esta notícia 

ainda não é certa (e talvez, por isso, ela tenha ganhado a segunda página).  
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Dos telegramas do dia 14, chama-nos a atenção a frase “do conselheiro não se tem a 

menor notícia”. Por que, então, não silenciar a ausência de notícia? Por que informar a 

desinformação? Certamente, para dar uma satisfação ao leitor. Confessando não ter notícia 

sobre o principal antagonista da guerra, o jornal comunicava seu interesse contínuo pelo tema. 

Na edição do dia 29 (ANEXO U1), já com a ciência de que a guerra continua, o artigo 

“Canudos” inicia julgando falsas as novas informações sobre um revés sofrido por Arthur 

Oscar e o consequente recuo das tropas: “felizmente, cremos poder affirmar, por informações 

de boa fonte, que todas essas notícias não têm fundamento”. O locutor, baseando-se no Jornal 

do Commercio, qualifica positivamente (como “boa fonte”) quem lhe informa que a posição 

do Exército é aquela “já conhecida por notícias officiais”. 

No dia 30 (ANEXO V1), o jornal aponta uma moderna noção de notícia, ao 

diferenciar este termo de comentário: “a República não dá notícia alguma. Commenta  as 

últimas providências tomadas pelo governo”. É desta edição também a primeira menção ao 

plano de enviar Euclides da Cunha a Canudos como correspondente do Estado: 

 

Devia ter sido hontem nomeado para o estado-maior de s. exa. o ministro da 
guerra o engenheiro militar dr. Euclydes da Cunha. O ilustre moço, que é um 
dos nossos mais distinctos collaboradores, partirá para o Rio no vapor em 
que embarcar o 1º batalhão. Por contracto firmado com esta empreza, o dr. 
Euclydes da Cunha nos enviará correspondências do theatro das operações e, 
além disso, tomará notas e fará estudos para escrever um trabalho de fôlego 
sobre Canudos e Antonio Conselheiro. Este trabalho será por nós publicado 
em volume. O dr. Euclydes da Cunha é, como todos os nossos leitores 
sabem, um escriptor  brilhante e perfeitamente versado nos assumptos que 
vae  desenvolver. O seu trabalho, por conseguinte, será interessante e 
constituirá um valioso documento para a história nacional. 

 

O locutor, sem poupar adjetivos elogiosos a Euclides, apresenta como qualificações 

para o trabalho do correspondente de guerra: 1) o fato de ele ser engenheiro militar; 2) de já 

ser um dos (“mais distinctos”) colaboradores deste jornal – desde que se chamava A Província 

de S. Paulo, para o qual Euclides escrevia artigos propagandistas da República ainda não 

instaurada; 3) a promessa de escrever uma obra (“trabalho de fôlego”) sobre o tema; 4) já ser 

conhecido pelos leitores e 5) ser “um escritor brilhante e perfeitamente versado nos assuntos 

que vai desenvolver”. 

Voltando ao conjunto de textos sobre Canudos publicados pelo Estado em julho, 

pontuemos algumas conclusões gerais. Primeiramente, observamos que as “notícias” (assim 

denominadas) são o produto da colagem de telegramas e recortes de jornais diversos. Como 

vimos, era muito comum a correferencialidade jornalística, ou seja, as transcrições de 
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transcrições, como espirais de intertextualidade pela contínua citação de outros jornais – a 

exemplo do texto de 31 de julho, em que o Estado transcreve O Paíz, que transcreve o Jornal 

de Notícias. Por isso, ocasionalmente, a mesma informação é dada duas ou mais vezes na 

mesma edição do cotidiano ou, com as mesmas palavras, em edições distintas. Diferentes são 

os enunciadores e também os coenunciadores visados. Logo, não há homogeneidade nos 

estilos ou nos posicionamentos, mas geralmente tais enunciados são constituídos pela 

confirmação dos nomes de soldados mortos ou por narrações no passado sobre qualquer 

novidade do Conselheiro e de seus seguidores ou do avançar das tropas. Por fim, são narrados 

em terceira e primeira pessoas do singular ou plural – o que contribui para a construção do 

ethos testemunhal do enunciador, que produz efeitos de real (de “eu estava lá; eu vi”).  

Do fim de julho ao fim de outubro de 1897, “Canudos” frequenta a primeira página do 

Estado, transformando-se numa coluna diária (com raras interrupções: 5 e 6 de setembro e 9 

de outubro – quando as informações da guerra aparecem resumidas na seção de telegramas ou 

em “Notas e informações”), o que confirma o auge da relevância deste acontecimento para o 

jornal. É também neste período que são publicados os telegramas e as reportagens146 do 

correspondente especial Euclides da Cunha, da Bahia.  

Sempre na coluna “Canudos”, os telegramas são antecedidos por frases como “Do 

nosso correspondente especial na Bahia, recebemos os seguintes telegrammas” (8 de agosto), 

seguidas pelo nome da cidade em que foram expedidos e pela data; e as reportagens têm por 

subtítulo “(Diário de uma expedição)”, são assinadas e antecedidas pelo local e a data em que 

foram escritas. A análise destas, contudo, será realizada posteriormente, ainda neste capítulo, 

quando apresentaremos também quadros com as listas de tais publicações. 

Antes, porém, de o Estado começar a receber notícias de Euclides, o jornal publica, 

nos dias 1 e 2 do mês de agosto, a partida para a Bahia do Primeiro Batalhão de São Paulo e 

os nomes de seus oficiais, traduzindo o que acredita esperarem seus leitores: “os paulistas 

almejam ardentemente que os valentes defensores da lei voltem vencedores ao seu Estado 

para honra da Pátria e da República” – dia 1º (ANEXO W1). Mais uma vez vemos aí a 

bipolaridade que percorre os textos deste período: “nós” (batalhão paulista, jornal e leitores) 

versus “eles”, os que serão vencidos.  

                                                 
146 Apesar de os gêneros textuais do fim do século XIX não corresponderem aos encontrados nos manuais de 

jornalismo contemporâneo, a correspondência de guerra de Euclides da Cunha se aproxima do estilo menos 
factual e mais opinativo que o “artigo” oferece ainda hoje. Contudo, em textos acadêmicos sobre tais escritos e 
na própria forma de o Estado se referir a eles, são também chamados de “reportagens” e é assim que os 
denominaremos aqui. 
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Depois, o Estado volta à prática de transcrever outros jornais e os telegramas por estes 

recebidos, para dar mais detalhes ou comentar eventos do passado e para informar sobre o 

presente da guerra (negando recuos do Exército, confirmando avanços das tropas, informando 

medidas do comandante Arthur Oscar, descrevendo hábitos dos conselheiristas etc.), por carta 

de correspondentes ou de oficiais. Enfim, o jornal mantém a construção do acontecimento 

exatamente nos mesmos moldes de antes. Quanto à localização e ao tamanho da coluna, 

variam à medida que se trate de informações mais ou menos novas e relevantes. Quando é 

publicado uma reportagem de Euclides, por exemplo, sempre são ocupadas as primeiras 

colunas da página (espaço de maior relevância do jornal). 

Para não reproduzirmos quadro com dados semelhantes aos de julho, nem nos 

delongarmos desnecessariamente em análises de enunciados não originados de O Estado de S. 

Paulo, destacaremos a seguir apenas o que nos parecer mais significativo dos textos deste 

período. 

A edição de 11 de agosto (ANEXO X1) dispõe de quatro colunas e meia para a longa 

narrativa dos acontecimentos da primeira quinzena de julho. Escrito em primeira pessoa e 

dividido por marcações cronológicas (“15 de julho”, “16 de julho” etc.), o enunciado tem por 

cenografia uma estrutura muito próxima à de um diário pessoal (algumas reportagens de 

Euclides são estruturados dessa mesma forma). Não expõe autoria, mas sabemos que esta foi 

o que o Jornal do Commercio intitulou de “a última carta do nosso correspondente especial, o 

capitão Manuel Benício”147, na edição de 10 de agosto do periódico fluminense. 

Na falta de cartas de Euclides, o Estado, que até 18 de agosto apenas publica seus 

telegramas, extrai de outros jornais o relato de correspondentes. No dia 13 de agosto 

(ANEXO Y1), dedica três colunas ao que já havia sido publicado no Jornal do Commercio, 

fazendo agora referência à fonte: “extrahimos do Jornal do Commercio de hontem a seguinte 

                                                 
147 Manuel Benício foi convidado a se retirar de Canudos por enviar informações julgadas pelo Exército como 

inconvenientes. Na primeira carta que escreve, no dia 4 de julho, Benício já fala em “precipitação ou imperícia 
indesculpável em um general”, seguindo com críticas ao comando da quarta expedição: “É doloroso confessar 
que deste abalo seria culpado um general republicano como Artur Oscar”. Ele ainda narra, em suas 
reportagens, a falta de suprimentos “de boca e de guerra”, transcreve informes oficiais, desmentindo 
informações que considerava inverídicas, e denuncia a censura, em artigo publicado no dia 4 de agosto: “fiz 
um telegrama, citando os nomes dos oficiais mortos da Coluna Oscar e o apresentei ao visto de S. Exa. Os seus 
ajudantes me disseram que era inútil, pois que o General não visava-o, por tratar-se de feridos e mortos e tal 
notícia ser desagradável às famílias dos mesmos; como se elas já não soubessem ou não viessem a saber da 
carnificina inútil que sofreram as colunas? [...] em Monte Santo e Queimadas nenhum telegrama será 
transmitido sem o visto do General Artur Oscar” (apud GALVÃO, 1994, p. 243-244, 249). Por fim, em 7 de 
julho, escreve uma carta somente publicada em 19 de agosto, na qual expõe que foi realmente expulso e 
proibido de entrar no Quartel-General. Conforme Silvia M. Azevedo (2002, p. 94), muito antes da data da 
primeira publicação no Jornal do Comércio “o jornal já estava de posse das suas cartas, mas não as publicara 
por julgar imprudente [...]. Benício tinha dado recomendações expressas ao jornal para que só o fizesse quando 
ele estivesse longe de Canudos”. 
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carta do seu correspondente especial”. O relato se localiza logo após os telegramas de 

Euclides (este, ainda em Salvador, se mostrava em desvantagem, em relação às novidades 

sobre a guerra, se comparado com os jornalistas já instalados em Canudos). O texto do Jornal 

do Commercio impressiona, particularmente, por ir de encontro às ideias correntes, fartamente 

publicadas pelo Estado:  

 

Eis a minha opinião sobre Canudos. Tem no máximo duas mil casinhas, 
mais ou menos. Cerca de duas horas estivemos a contá-las do alto da Favela 
e não chegamos a mais de 1200. São casebres sem portas, de parede de taipa, 
num grupo pintadas de branco, noutro de vermelho, com cobertura de folhas 
de oco emboçadas de barro. [...] Não me convencerão nunca que Canudos 
tem 4000 casas e que estamos brigando com 3000 jagunços. As casas não 
passam de 2000 e aposto todo o ordenado que o Jornal me quizer  pagar, se o 
número dellas  subir além disso. [...] Não é preciso multiplicar o seu número 
para engrandecer o valor do soldado, basta contar as suas astúcias, a sua 
perversa covardia e está justificada a bravura do nosso Exército em Canudos. 

 

O enunciador, que se diz obrigado “a ser leal narrador do que visse”, marca sua 

posição pró-Exército, mas questiona os informes oficiais e ironiza os militares, “homens 

disciplinados que tem ordem, leis, um código especial para a guerra, que estudam a arte da 

defesa e do ataque, a estratégia”, que poderiam bem calcular o número de inimigos pelas 

condições que têm à frente de si (mas que insistiam em afirmar que havia cerca de cinco mil 

casas em Canudos).  

Concordamos com Ducrot (1987, p. 202), sobre a existência de “uma lei de discurso 

geral, segundo a qual, toda vez que se diz algo, imagina-se alguém que pensaria o contrário e 

ao qual se opõe”. Neste caso, esta lei é óbvia e é ela que conduz o enunciador a se colocar em 

posição dialógica com o coenunciador (como se, oralmente, conversasse com este), a ponto de 

propor aposta de seu ordenado, além de usar a primeira pessoa do plural para ratificar seu 

posicionamento testemunhal e dar a entender que estava acompanhado.  

Isso também é explicitado mais adiante no texto, quando o enunciador cita nomes de 

pessoas que, como ele, conheceram de perto algumas casas da vila e viram não poder caber 

cinco adultos nelas: “cito nomes, porque é bom dar testemunho de tudo”. Depois, com 

cálculos estatísticos, confirma sua tese sobre o número de conselheiristas combatentes: 

“Canudos, pois, só poderia estar guarnecida de 1000 homens armados”. Mas, por outro lado, 

alerta: “não é pouco este número para combater, com o systema de tocaia que elles adoptam 

contra um exército de 5000 soldados”. A cenografia que aí aparece é a de um tribunal, onde 

ele é testemunha e, para soar credível, apresenta provas. E, como se não bastasse toda a 

argumentação, apela para a retórica por questionamento e comparação, interpelando 
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diretamente os leitores: 

 

Haver quem assegure que Canudos tem quatro mil casas! Os collegas podem 
acreditar em tamanho absurdo? Os senhores podem acreditar que Canudos, 
um arraial que era há cinco anos atraz, uma casa de fazenda, tenha o mesmo 
número de casas que tem Nitheroy com todos os seus arrabaldes e que já em 
1819 era Villa real da Praia Grande?  

 

O Estado, locutor que permite ali o enunciar, não se pronuncia diretamente sobre tal 

enunciado. Mas, logo depois, publica texto do correspondente de O Paiz, negando a tese de 

Benício: “vimos hoje uma carta escripta em 4 do corrente por distincto negociante de 

Itapicuru, dizendo que só daquelle município seguiram para Canudos cerca de 5000 homens. 

Acrescenta a carta que quasi todos os habitantes são conselheiristas”. Assim, guerreiam 

também as versões na imprensa da época. Algumas tentam se armar de toda prova possível, 

outras se satisfazem com ênfases e elogios (“distincto negociante”).  

No dia 16 de agosto, o jornal faz menção a uma carta do coronel Carlos Telles (sobre a 

qual Euclides escreverá um telegrama no dia 22, resumindo-a), que confirma o reduzido 

número de conselheiristas e nega outras informações fantasiosas divulgadas sobre Canudos. 

Mas esta era apenas mais uma voz na balbúrdia de boatos contra a vila sertaneja. Como 

comparar, por exemplo, o peso da palavra de um correspondente, ou mesmo a de um oficial, 

com a do próprio comandante da quarta expedição, fonte constante da imprensa? Pois, no dia 

10 de setembro, o Estado transcreve de A República o telegrama do general Arthur Oscar, que 

reafirma o caráter monarquista e conspirador de Canudos, bem como as avançadas armas que 

o “inimigo” disporia, supostamente adquiridas por meio de uma remessa de munição do 

exterior.  

O jornal, nesse sentido, não parecia tão preocupado com a coerência das falas. Ainda 

assim, mantinha certos princípios: transcrevia os mesmos jornais (geralmente, o Jornal do 

Commercio, O Paíz e o A República) e a ordem das publicações era: primeiramente, a carta 

do seu próprio correspondente (quando era o caso), depois, seus telegramas, e, por fim, cartas 

e telegramas publicados em outros periódicos, sempre em fonte menor do que a dos textos de 

Euclides. 

Depois de onze dias sem notícias de Euclides, o Estado do dia 24 de setembro 

(ANEXO Z1) escreve: 

 

Do nosso correspondente especial juncto das forças em operações no sertão 
da Bahia recebemos os importantes telegrammas que abaixo publicamos. Da 
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leitura deste telegrammas deprehende-se que foram expedidos depois do 
nosso correspondente ter estado no acampamento das forças que sitiam 
Canudos.  
Eil-os:  
[...] Tudo indica o próximo e feliz desenlace da lucta [...]. Dos novos pontos 
occupados observa-se bem o arraial de Canudos. Posso afirmar, sem temer 
contestação séria, que o arraial tem mais de duas mil casas porque além da 
zona que se observa da Favela, há muitos outros pontos povoados. Acredito 
que dentro de 15 dias estará terminada a campanha (grifos nossos). 

 

O jornal faz uma introdução maior do que a habitual e, possivelmente, gera no leitor 

certa expectativa em relação à adjetivada importância dos telegramas. Estes preveem o fim 

próximo da guerra e ratificam o número de casas comumente contado por militares e 

correspondentes, dando a entender que as contestações desse número não são sérias. Ainda 

para acentuar a qualificação de “importantes telegramas”, o locutor chama a atenção para o 

fato de Euclides falar com conhecimento de causa, por já ter estado em Canudos. Faz isso 

também para evitar confusões, uma vez que o telegrama era expedido de Monte Santo e não 

de Canudos. Este esclarecimento se torna ainda mais nítido na edição do dia seguinte, 25 de 

setembro (ANEXO A2): “Recebemos do nosso correspondente especial o telegramma que 

abaixo publicamos e que nos foi enviado de Canudos. Desta localidade foi o telegramma 

levado por um próprio a Monte Santo e desta estação nos foi transmitido”. 

Em 1º de outubro (ANEXO B2), lemos: 

 

O Sr. presidente do Estado recebeu ante-hontem  o seguinte telegramma  do 
dr. Euclydes da Cunha, official  do estado-maior do Sr. ministro da guerra:  
‘Monte Santos, 29.  
Dentro de poucas horas Canudos estará em poder das tropas republicanas. 
Os fanáticos estão todos concentrados no sanctuario da egreja nova.  
Viva a República!’. 
O nosso correspondente especial em Monte Santo enviou-nos os 
telegrammas que abaixo publicammos:  
‘Monte Santo, 30.  
Os jagunços estão acoutados no último reducto, a egreja  nova’.  

 

Importava menos, neste caso, a redundância gerada, do que fazer saber ao leitor que o 

correspondente do Estado possuía laços estreitos com o líder maior do governo ou, talvez, que 

gente do jornal era também oficial do ministério da guerra e, como tal, servia como 

informante pessoal do presidente da República – o que projetaria a atribuição valorativa do 

correspondente para o jornal que o enviara. 
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5.2.2 República vitoriosa: nós sobre eles 

 

No dia 5 de outubro, reconhecido como o último dia da Guerra de Canudos, não há 

publicações de Euclides ou notícias do fim da peleja, mas apenas listas de oficiais que 

chegaram a Canudos e outros informes mais ou menos burocráticos, transcritos de O Paíz. 

Ainda no dia 6, nenhuma informação sobre o fim oficial do conflito – o que acontecerá apenas 

no dia 7 (ANEXO C2). Sem assinatura ou revelação de fontes, a coluna “Canudos” é a 

primeira desta edição do Estado e, sem alardes, parece não noticiar nenhuma novidade para o 

leitor – que, possivelmente, tomou conhecimento da notícia por outros meios. Apenas registra 

e, principalmente, comenta: 

 

A tomada do arraial de Canudos põe termo á expectativa receiosa  em que 
toda a nação tem vivido [...]. Está terminada a resistência feroz dos jagunços. 
[...] O governo da União, que tomara o compromisso solemne  de 
restabelecer a ordem, cumpriu graças ao abnegado patriotismo e á disciplina 
dos heróicos soldados brasileiros [...]. [...] esta campanha, cujo termo 
glorioso festejamos, seria a demonstração evidente de que a República tem 
raízes na alma do povo brasileiro, de que a República é a forma política 
definitiva da nossa nacionalidade. 

  

Sem poupar elogios ao governo e ao Exército, o locutor apresenta o fim da guerra 

como a maior prova de que a República era o melhor regime para o Brasil; mas o texto não é 

grande nem tão apaixonado como os de março, que obstinadamente pediam o arremate para o 

acontecimento de Canudos. 

No dia seguinte, 8 de outubro (ANEXO D2), na mesma coluna, o jornal comenta a 

reunião “de algumas mil pessoas” para festejar o fim da guerra e render homenagens ao 

presidente e às forças armadas, mas não omite que “um grupo de vinte a trinta pessoas estava, 

desde o princípio da manifestação, a perturbar a ordem, erguendo insistentemente vivas 

contrárias a actual situação política”, o que levou à prisão de um deles. Contudo, é notável e 

significativa a forma como o locutor diferencia o “algumas mil” que apoiavam, do “grupo de 

vinte a trinta pessoas” que, para ele, não estavam apenas manifestando uma opinião livre, mas 

“perturbando a ordem”, a ponto de a polícia ter que se aproximar dos “desordeiros” e “pedir” 

(só faltou dizer: “educadamente”) “que se calassem”.  

Não passa em branco também o reconhecimento do papel da imprensa neste 

movimento: “os manifestantes desceram pela rua Quinze de Novembro e saudaram as 

redacções  dos jornais”. Logo abaixo, o jornal ainda publica um telegrama de Euclides, sem 

que a completa desatualização do mesmo motivasse sua ocultação: “ontem, após forte 
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bombardeio [...] foi hasteada a bandeira da República. Está muitíssimo reduzida a área em 

poder do inimigo. Este cederá brevemente”. O futuro usado aqui já era passado há cinco dias. 

Contudo, outro telegrama de Euclides, da mesma data, informa: “depois de tenaz resistência, 

caiu em poder das forças republicanas, hontem, 6  de outubro, o arraial de Canudos”.  

Mesmo depois de noticiado o fim da guerra, o jornal dava espaço para a publicação de 

telegramas e transcrições de outros jornais, com relatos passados ou atuais (do pós-guerra), 

assim como para os textos de Euclides da Cunha escritos há dias e até um mês antes – como o 

jornal do dia 11 de outubro, que publica ainda na primeira coluna a reportagem do dia 10 de 

setembro (sobre tais disparidades, ver Quadros 3 a 5 no tópico 5.3 deste capítulo).  

 

5.2.3 República envergonhada: nós sem eles 

 

Sobre o cadáver do Conselheiro, O Estado de S. Paulo apenas transcreve informações 

de outros jornais, como no dia 14 de outubro, a respeito da fotografia do corpo do famoso 

antagonista, produzida por Flávio de Barros (relato de O Paíz). O Estado, como toda 

imprensa, também quase nada publicou sobre o destino dos prisioneiros, a prática da degola e 

de outros crimes praticados pelos militares. Contudo, o correspondente deste jornal na Bahia, 

no dia 25 de outubro (ANEXO E2), noticia: “os estudantes de direito resolveram não tomar 

parte nas festas ao general Arthur Oscar, visto o modo por que foram tractados os prisioneiros 

de Canudos”. Esta nota, porém, é inserida no meio de várias outras informações e o jornal não 

faz qualquer comentário sobre ela. 

Por fim, no dia 29 de outubro, o Estado publica o artigo “O batalhão paulista”, de 

Euclides da Cunha (que será analisado no próximo tópico), e, depois, encontramos o tema na 

primeira página do dia 5 de novembro, quando mais uma vez a coluna “Canudos” traz 

transcrição de O Paíz, agora sobre o retorno das tropas.  

A ausência de mais notícias sobre o pós-guerra e, principalmente, de comentários e 

críticas sobre a guerra, no fim de 1897, sinaliza a queda vertiginosa da relevância do 

acontecimento após definido o seu término para a imprensa e o silêncio parece revelar uma 

crise de opinião sobre o acontecimento. Alguns republicanos se mostraram envergonhados 

pelo resultado da guerra (como veremos mais adiante, quando analisarmos a repercussão da 

publicação de Os sertões e da morte de Euclides), mas isso nunca gerou um mea culpa 

explícito por parte do jornal.  

A seguir, analisaremos mais cautelosamente os textos enviados por Euclides da Cunha 

a O Estado de S. Paulo no ano de 1897. 
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5.3 DE “A NOSSA VENDEIA” AO “DIÁRIO DE UMA EXPEDIÇÃO” 

 

Imerso em estudos sobre o Brasil e atento às notícias sobre a campanha de Canudos no 

sertão baiano, Euclides publicou, no primeiro semestre de 1897, dois artigos sobre o tema, 

intitulados “A Nossa Vendêa” (ou, como são mais conhecidos hoje, “A Nossa Vendeia”), em 

O Estado de S. Paulo.  

O primeiro, conforme trecho da reportagem de Manuel Benício (apud GALVÃO, 

1994, p. 324), de 10 de julho de 1897, “impressionou a todos que o leram pelo critério e 

ilustração com que foi escrito”. Publicado em 14 de março de 1897 (ANEXO Q1), após a 

morte do coronel Moreira César e a divulgação da derrota da terceira expedição, “A Nossa 

Vendeia” comparava a guerra de Canudos a uma “agitação desordenada e impulsiva de 

hipnotizados” da revolta da Vendée148 – sublevação católica ocorrida no oeste da França, por 

camponeses e nobres contrários aos ideais da Revolução Francesa. Segundo Euclides, “como 

na Vendêa o fanatismo religioso que domina as suas almas ingênuas e simples é habilmente 

aproveitado pelos propagandistas do Império”. Neste artigo, como afirma Marco Antônio 

Villa (2002, p. 13), Euclides “curiosamente, não fez nem sequer uma referência aos debates 

políticos, intensos, principalmente após a derrota de 3 de março, nem ao amplo material 

jornalístico” de que, provavelmente, tomou conhecimento.  

O segundo artigo, de 17 de julho (ANEXO F2), foi escrito em plena campanha 

nacional em prol da quarta expedição, quando se mobilizavam “recursos até então inéditos no 

país, inclusive como ferramenta de mídia” (GALVÃO, 2000, p. 12). Euclides, então, tem na 

Vendeia uma pedra angular para a leitura de Canudos, pois tal metáfora possui uma forte 

carga simbólica do passado para a produção de sentidos sobre este acontecimento – e, pelo 

poder associativo, é de fácil compreensão. 

Em consequência dos “A Nossa Vendeia”, Euclides foi convidado para ser 

correspondente especial do Estado. Segundo Marco Antônio Villa (2002, p. 16), é provável 

que, por iniciativa própria, “Euclides tenha se decidido a ir para Canudos, cobrir in loco a 

guerra, como já havia ocorrido com vários outros representantes da imprensa carioca”149. 

Entretanto, para Olímpio de Souza Andrade (1966, p. 101), Júlio de Mesquita o escolhera 

                                                 
148  O romance histórico Quatre-vingt-treize (Noventa e três), de Victor Hugo, que narra a guerra civil da 

Vendée, foi a provável fonte utilizada por Euclides para a construção da metáfora nos seus dois primeiros 
artigos sobre Canudos.   

149  Como Manuel Benício, correspondente do Jornal do Comércio, vereador na Câmara Municipal de Niterói e 
capitão honorário do Exército. 
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porque “aquilo era empresa para homem cuja capacidade transcendesse à do noticiarista, para 

homem que fosse capaz de ver, entender, concluir, dizendo-se sem se confundir nas páginas 

do jornal”.  

O certo é que Euclides foi agregado à comitiva militar do ministro de guerra, Marechal 

Bittencourt, após o telegrama enviado, em 29 de julho, por Júlio de Mesquita ao presidente da 

República, Prudente de Morais: 

 

Quero dever-lhe o favor de conseguir que Carlos Machado nomeie para seu 
Estado-Maior o Tenente Euclides da Cunha. Este é meu companheiro na 
redação do Estado. Tem talento de escritor quanto dedicação de soldado 
republicano. Quer prestar serviços à República e preparar elementos para um 
trabalho histórico. O Sr. compreende quanto, como redator do Estado, me 
interesso por esta nomeação. Peço resposta hoje (INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRÁFICO BRASILEIRO, 1990, p. 71). 

  

   À margem do telegrama, o presidente escreveu: “Atendido”. Assim, Euclides vai ao 

campo de guerra por ser militar (reformado), por ser republicano e por possuir o perfil do 

redator desejado naquele momento, que não apenas informa, mas interpreta. 

Chega a Salvador no dia 7 de agosto de 1897 e, de acordo com Roberto Ventura 

(2002, p.37), em 3 de outubro, dois dias antes do fim da guerra, Euclides se retira doente de 

Canudos, “após ter passado 18 dias na frente de batalha”. Discordaríamos, a princípio, de tal 

data, ao ler, na edição de O Estado de S. Paulo de 26 de setembro de 1897, a informação: “o 

nosso correspondente chegou hontem a Monte Santo, de volta de Canudos”. O que pode ser 

reforçado pela última frase do telegrama de Euclides em 24 de setembro, que diz: “escreverei 

de Monte Santo, para onde regressarei por causa da saúde e do termo de licença”. Além disso, 

todos os outros telegramas, a partir daí, são identificados pelo jornal como “do nosso 

correspondente especial em Monte Santo” (30 de sentembro e 1, 3 e 4 de outubro). Contudo, a 

última reportagem enviada por Euclides ao Estado, que data de 1º de outubro, tem como local 

da escrita “Canudos” e, nela, além de dêiticos indicando o “hoje” da enunciação, estão 

contidas narrativas factuais de um dos últimos dias da guerra. De qualquer forma, importa-nos 

mais o discurso por ele construído que a exatidão de datas e fatos.  

Ao todo foram 34 reportagens e 61 telegramas enviados por Euclides, de março a 

outubro de 1897. Sob o mesmo título-assunto, “Canudos”, apenas as reportagens tinham por 
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subtítulo: “Diário de uma expedição”150. Como vimos, o título-assunto é apenas um índice, 

uma classificação que auxilia o leitor na identificação do assunto, não acrescenta informações 

sobre o evento e é intemporal, mas, acima de tudo, caracteriza um tema de importância para o 

jornal, um paradigma – como o foi Canudos, no fim do século XIX. 

Como suporte para as análises, abaixo, seguem os Quadros 3, 4 e 5 com as datas das 

edições do Estado em que foram publicadas as correspondências de Euclides, a quantidade de 

textos publicados em cada edição, a forma de envio (se por telegrama ou por carta) e as 

referências de quando foram efetivamente escritos por Euclides (local e data de redação).  

 

Data de 
edição do 
jornal 

Número de 
textos e 
forma de 
envio 

Local e data de 
redação por 
Euclides 

 Data de 
edição do 
jornal 

Número de 
textos e 
forma de 
envio 

Local e data de 
redação por 
Euclides 

08/08/1897 3 telegramas Bahia, 07/08 23/08/1897 4 telegramas Bahia, 21 (2x) e 
22/08 (2x) 

09/08/1897 2 telegramas Bahia, 08/08 23/08/1897 1 carta Bordo do Espírito 
Santo, 07/08 

11/08/1897 1 telegrama Bahia, 09/08 24/08/1897 2 telegramas Bahia, 23/08 
12/08/1897 1 telegrama Bahia, 11/08 24/08/1897 1 carta Bahia, 12/08 
13/08/1897 2 telegramas Bahia, 12/08 25/08/1897 1 carta Bahia, 13/08 
15/08/1897 1 telegrama Bahia, 14/08 26/08/1897 1 telegrama Bahia, 25/08 
16/08/1897 1 telegrama Bahia, 15/08 26/08/1897 1 telegrama Bahia, 25/08 
17/08/1897 2 telegramas Bahia, 16/08 26/08/1897 2 carta Bahia, 16 e 18/08 
18/08/1897 1 telegrama Bahia, 17/08 27/08/1897 1 carta Bahia, 19/08 
18/08/1897 1 carta Bahia, 10/08 28/08/1897 1 telegrama Bahia,27/08 
19/08/1897 1 telegrama Bahia, 18/08 29/08/1897 3 telegramas Bahia,28/08 
21/08/1897 3 telegramas Bahia, 19 e 20/08 29/08/1897 1 carta Bahia, 20/08 
22/08/1897 3 telegramas Bahia, 20 e 21/08 30/08/1897 1 telegrama Bahia, 29/08 
22/08/1897 1 carta Bahia, 15/08 31/08/1897 3 telegramas Bahia, 30/08,  

Alagoinhas, 30/08 
QUADRO 3: Correspondências de Euclides da Cunha – agosto de 1897. FONTE: O E.S.P. 
 
Data de 
edição do 
jornal 

Número de 
textos e 
forma de 
envio 

Local e data de 
redação por 
Euclides 

 Data de 
edição do 
jornal 

Número de 
textos e 
forma de 
envio 

Local e data de 
redação por 
Euclides 

01/09/1897 1 telegrama Queimadas, 31/08 13/09/1897 1 telegrama Monte Santo, 12/09 
01/09/1897 1 carta Bahia, 21/08 14/09/1897 3 cartas Queimadas 02, 03 e 

04/09 
02/09/1897 1 telegrama Queimadas, 01/09 21/09/1897 3 cartas Tanquinho, 04/09 

Cansanção, 05/09 e 
Quirinquinquá, 
05/09 

                                                 
150 Sob o título “Diário de uma expedição” foram depois reunidos os textos de Euclides e publicados como livro 

(CUNHA, 2000) – com o qual trabalharemos aqui, para a análise, visto que a reprodução do jornal, feita pelo 
Arquivo Público, não oferece boa visualização. Esse material também está disponível em: 
<http://www.euclidesdacunha.org.br/> (acesso em: 08 mar. 2012) – site da Academia Brasileira de Letras. 
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03/09/1897 2 telegramas Queimadas, 02/09 22/09/1897 1 carta Monte Santo, 06/09 
03/09/1897 1 carta Bahia, 23/08 24/09/1897 2 

telegramas 
Monte Santo, 22 e 
23/09 

04/09/1897 1 telegrama Queimadas, 03/09 25/09/1897 1 telegrama Monte Santo, 24/09 
07/09/1897 1 telegrama Monte 

Santo,06/09 
26/09/1897 3 

telegramas 
Monte Santo, 24/09 

09/09/1897 1 telegrama Monte Santo, 
08/09 

26/09/1897 1 carta Monte Santo, 07/09 

09/09/1897 1 carta Queimadas, 01/09 27/09/1897 3 cartas Monte Santo, 08, 
09-10 e 11/09 

10/09/1897 1 telegrama Monte Santo, 
09/09 

30/09/1897 1 telegrama Monte Santo, 29/09 

12/09/1897 1 carta Alagoinhas, 31/08 
QUADRO 4: Correspondências de Euclides da Cunha – setembro de 1897. FONTE: O E.S.P. 
 
Data de 
edição do 
jornal 

Número de 
textos e 
forma de 
envio 

Local e data de 
redação por 
Euclides 

 Data de 
edição do 
jornal 

Número de 
textos e 
forma de 
envio 

Local e data de 
redação por 
Euclides 

01/10/1897 3 telegramas Monte Santo, 29 e 
30/09  

13/10/1897 1 carta Canudos, 26/09 

03/10/1897 1 telegrama Monte Santo, 
02/10 

15/10/1897 1 telegrama Bahia, 14/10 

04/10/1897 2 telegramas Monte Santo, 
03/10 

20/10/1897 1 carta Canudos, 27/09 

08/10/1897 2 telegramas Monte Santo, 
07/10 

21/10/1897 2 cartas Canudos, 28/09, 
Canudos, 29/09 

11/10/1897 1 carta Canudos, 10/09 25/10/1897 1 carta Canudos, 01/10 
12/10/1897 1 carta Canudos, 24/09 
QUADRO 5: Correspondências de Euclides da Cunha – outubro de 1897. FONTE: O E.S.P. 
 

Como se pode observar nos Quadros 3, 4 e 5, as cartas, por causa do lento sistema de 

comunicações e pelas condições de transporte da época, tinham datas desconexas em relação 

ao que acontecia no campo de batalha. Além disso, a ordem de publicação não 

necessariamente seguia a ordem da escrita; muitas vezes, reportagens enunciadas em 

situações divergentes eram publicadas numa mesma edição do jornal; e, após o fim da guerra, 

o jornal manteve a publicação das cartas de Euclides, mesmo desatualizadas. Inclusive, toda a 

sequência escrita em Canudos só foi publicada depois de terminado o conflito. 

Por isso, o mais importante nos títulos das cartas era indicar a situação da produção do 

enunciado, enquanto os telegramas destacavam a data e o lugar a partir do qual haviam sido 

enviados. Nas cartas, após o título-assunto “Canudos”, ao invés de um título específico para a 

reportagem, havia o registro do local e a data do momento da escrita: “Bahia, 23 de agosto”; 

“Alagoinhas, 31 de agosto”; “Queimadas, 1º de setembro”. Como as datas da produção do 

enunciado eram diferentes das datas da leitura do mesmo, para que o leitor organizasse o 

quebra-cabeça do encadeamento dos fatos, era necessário que o enunciador destacasse o 
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momento exato da enunciação. 

 

5.3.1 Suposta expectativa de novos conhecimentos sobre região e fatos de Canudos 

 

Vimos, anteriormente, que só a partir da última expedição a prática de enviar 

correspondentes especiais se tornou comum nos jornais. Por isso, apenas no final de julho de 

1897, informações mais detalhadas sobre o acontecimento passaram a ser divulgadas. Logo, 

quando Euclides escreveu seu primeiro artigo sobre o tema, em 14 de março (ANEXO Q1), 

pouco se conhecia sobre o cenário dos combates. Surge, por isso, na percepção do enunciador, 

a expectativa do leitor de obter novos conhecimentos sobre a região do conflito. Assim, 

posiciona-se como professor (cenografia de ensino), ao descrever o relevo e as formações 

rochosas e explicar fenômenos geográficos do sertão baiano, como se produzisse um ensaio 

científico: 

 
E sobre os campos, em cujo solo depauperado vingavam apenas bromélias 
resistentes e cactos esguios desnudos, florescem o umbuzeiro [...]; a jurema 
[...] e os mulungus interessantíssimos em cujos ramos tostados e sem folhas 
desdobram-se como flâmulas festivas grandes flores de um escarlate 
vivíssimo e deslumbrante (CUNHA, 2000, p. 47, grifos do autor). 

 

 A linguagem rebuscada afasta este enunciado do jornalismo que se conhece a partir 

do século XX; bem como a comum flexão do verbo na primeira pessoa do singular e o 

excesso de adjetivos. Além do abuso (desses elementos gramaticais) hoje rechaçado pela 

escrita jornalística, o formato do texto e o modo de apresentar o conteúdo são completamente 

outros. A ausência da atual obsessão pela objetividade permitia que o texto fosse iniciado das 

formas mais diversas: citando viajantes e botânicos que haviam escrito sobre a região, numa 

forte aproximação com a linguagem acadêmica, ou usando metáforas e outras figuras de 

linguagem, à luz da escrita literária. Chama a atenção, ainda, a explícita parcialidade, 

reveladora do lugar de fala do enunciador: “A República sairá triunfante desta última prova” 

(CUNHA, 2000, p. 52); “As tropas da República seguem lentamente, mas com segurança para 

a vitória” (CUNHA, 2000, p. 61) – trechos do “A Nossa Vendeia II”. 

Existem, contudo, semelhanças entre os artigos de Euclides e as notícias do jornalismo 

brasileiro moderno. Naqueles, o coenunciador também não é falado explicitamente. 

Geralmente, aparece apenas quando o enunciador usa o determinante da primeira pessoa do 

plural. O “nossa” do título “A Nossa Vendeia”, por exemplo, não apenas é um vestígio 

explícito do enunciador, como, ao mesmo tempo, uma interpelação do coenunciador.  
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Tal título também requer certo conhecimento enciclopédico. Naquele contexto, a 

revolução francesa era vista como exemplo inspirador para os então republicanos brasileiros. 

Provavelmente, para o leitor que bem conhecia os detalhes desta revolução, era clara a relação 

entre a Vendeia e a qualificação de uma revolta monarquista contra a República. No entanto, a 

Vendeia à qual o enunciador se referia não era a francesa, mas a nossa (metaforicamente 

falando), do enunciador e do leitor. 

Voltemos, entretanto, à suposta expectativa de novos conhecimentos sobre a região. 

Esta é particularmente respondida: 1) nos primeiros artigos de Euclides, escritos ainda em São 

Paulo; 2) nos textos de agosto, quando chega a Salvador; e 3) nos de deslocamento, 

produzidos na estrada ou na chegada às vilas de onde escreve (Queimadas, Monte Santo, 

Alagoinhas, Tanquinho, Cansanção e Canudos). A caracterização da região é, então, 

detalhada e direcionada a um leitor que quase nada conhece sobre ela. 

Chegando a Salvador e lá permanecendo por quase um mês, Euclides escreve em tom 

menos pedagógico. Mas, assim que ele muda de ambiente, o anterior posicionamento volta. A 

relação com o leitor, de quem vinha se aproximando (talvez pela admitida escassez de 

assuntos), é novamente posta sob distância.  

A suposta expectativa de novas informações, de alguma forma, faz parte de todos os 

textos analisados – afinal, apesar das diferenças já apontadas entre o jornalismo do final do 

século XIX e o moderno ou contemporâneo, uma das funções principais deste campo sempre 

foi oferecer novidades. No entanto, nem sempre novos fatos da guerra eram divulgados. 

Algumas reportagens apresentam a região (demarcam o terreno) ou o homem sertanejo e 

outras dissertam sobre temas relacionados à República, com a narração apenas de pequenos 

eventos. Existem reportagens, contudo, em que o enunciador busca responder com mais 

exatidão sobre o conflito, satisfazendo a curiosidade dos leitores paulistas sobre o mais 

relevante acontecimento brasileiro de 1897. 

No segundo “A Nossa Vendeia” (ANEXO F2), a exposição de alguns aspectos da 

guerra ganha mais relevo que a descrição da região. Para construir discursivamente o 

acontecimento, o enunciador emprega expedientes próprios a um engenheiro militar. Explica 

as táticas de guerra usadas – “a profunda estratégia européia naquelas paragens desconhecidas 

é abalada por uma tática rudimentar pior do que a tática russa do deserto” – e dá sugestões de 

como evitar erros: “um Exército não pode dispensar uma linha de operações [...]”; “tal não 

sucederia se [...]”; “Não basta garantir Monte Santo” (CUNHA, 2000, p. 53, 60). 

Outra enunciação reveladora da suposta expectativa do leitor de conhecer mais sobre 

os fatos da guerra pode ser observada em uma das poucas cartas que possuem título: “Um 
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episódio da luta”, escrita na Bahia, em 18 de agosto (ANEXO G2). Caracteristicamente 

informativo, o posicionamento aqui se aproxima da enunciação das notícias modernas. Em 

pretérito perfeito, narra o episódio heróico em que alguns conselheiristas tentam destruir o 

canhão Krupp 32, mais conhecido como “a matadeira”, e acabam sendo mortos. A introdução 

da reportagem, “Em dias de junho último” (CUNHA, 2000, p. 100), porém, revela que o fato 

narrado tinha acontecido há mais de um mês. Ainda assim, era relevante jornalisticamente por 

ser desconhecido e, por isso, teria o interesse do leitor. 

Também em outras cartas, o enunciador parece se importar menos com o aspecto de 

‘fato recente’ do que com a oportunidade de, enfim, torná-los públicos. No texto de Canudos, 

em 26 de setembro (ANEXO H2), por exemplo, alguns fatos são narrados a partir dos 

depoimentos de prisioneiros de guerra, mas o que o narrador chama a atenção (grifando, para 

acentuar seu estranhamento) são as expressões inusitadas dos conselheiristas: “Vila-Nova esta 

noite lascou o pé no caminho e há um lote de dias que um despotismo de gente tem abancado 

para o Cumbe e Caipã” (CUNHA, 2000, p. 183, grifos do autor).  

Por fim, na última reportagem escrita por Euclides em Canudos, em 1º de outubro 

(ANEXO E2), a suposta expectativa de conhecer os fatos do fim da guerra é ainda satisfeita. 

O leitor tem, então, diante de si, diversos momentos do conflito que parece estar em seu 

término, a descrição da morte de alguns chefes do Exército e o avanço da tropa. A narração é 

feita em terceira pessoa, mas a primeira pessoa do singular também é usada, para marcar no 

discurso a posição testemunhal do enunciador e, assim, produzir um efeito de credibilidade: 

“Vi caírem as primeiras vítimas sobre o acervo informe das ruínas da igreja”; “Ouvi 

nitidamente a ordem para que avançasse o 5º de polícia da Bahia” (CUNHA, 2000, p. 208, 

209). Nesta reportagem, Euclides abandona o posicionamento didático ou informativo e passa 

a dialogar indiretamente com seu leitor, geograficamente distante de Canudos: 

 

Felizes os que não presenciaram nunca um cenário igual...  
Quando eu voltei, percorrendo, sob os ardores da canícula, o vale tortuoso e 
longo que leva no acampamento, sentia um desapontamento doloroso e 
acreditei haver deixado muitos ideais, perdidos, naquela sanga maldita, 
compartindo o mesmo destino dos que agonizavam manchados de poeira e 
sangue (CUNHA, 2000, p. 218). 

 

O enunciador, portanto, adjetiva de “felizes” os que não estavam na guerra (referindo-

se claramente a seus leitores, com os quais compartilha seu desapontamento e a perda de 

ideais) e dá dramaticidade à cena, usando adjetivos, substantivos e verbos que expressam dor: 

“ardores”, “doloroso”, “agonizavam manchados de poeira e sangue”. Depois desse aparente 
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desabafo, volta a valorizar temas que interessavam particularmente ao leitor paulista: “Era a 

ala direita do batalhão paulista, correto sempre, severamente subordinado ao dever e pronto a 

enfrentar os perigos à primeira voz” (CUNHA, 2000, p. 219). 

 

5.3.2 Suposta expectativa de familiaridade com o tema 

 

Os eventos que cercam o batalhão paulista é tema recorrente em diversas reportagens 

de Euclides. Inclusive, após seu retorno a São Paulo, o único artigo que escreveu sobre 

Canudos foi intitulado “O batalhão de São Paulo”, em 26 de outubro de 1897 (ANEXO I2). 

Neste, como em todos os outros que abordam o batalhão, o heroísmo é construído 

discursivamente: “Os briosos soldados que voltam da luta são dignos do entusiasmo com que 

o povo os recebe” (CUNHA, 2000, p. 269, grifos nossos). A enunciação é marcada por 

dispositivos de valorização do batalhão, como se observa, por exemplo, no uso:  

1) da primeira pessoa do singular – “Eu já sabia que o batalhão paulista chegara a 

Canudos realizando uma marcha brilhante e rápida”;  

2) de adjetivos elogiosos ou qualificadores de consenso por opiniões favoráveis – “a 

opinião unânime dos habitantes daquela cidade traduzia-se num elogio constante ao 

procedimento da força deste Estado”; “nem uma voz discordante perturbava essa 

manifestação absolutamente sincera e franca, que ainda perdura e persistirá por 

muito tempo”;  

3) do grau superlativo relativo do adjetivo – “enuncio um fato que me foi exposto 

pelas pessoas mais sérias da localidade”, “o batalhão menos sacrificado de toda a 

campanha”;  

4) da citação de fontes – “o general em chefe repetidas vezes me manifestou, com a 

franqueza excepcional que o caracteriza, a confiança inteira, absoluta, que lhe 

inspirava o batalhão de S. Paulo”; 

5) do recurso retórico de nomear seu discurso como “a verdade”151 – “Exponho 

lealmente a verdade” (CUNHA, 2000, p. 269-273, grifos nossos).  

O excesso de adjetivações valorativas para o batalhão de São Paulo neste artigo, que 

praticamente só aborda tal assunto, parece ter como objetivo dar satisfação ao leitor paulista 

do sucesso de tal agrupamento durante a campanha. A referência ao batalhão já servira para 

                                                 
151 Ratificar a veracidade de uma informação era prática comum no jornal da época, por causa dos constantes 

boatos. Euclides, em diversos artigos, faz referência às especulações e marca a credibilidade do que narra: “são 
informações seguras”; “confirma-se a notícia” (p. 141) – Queimadas, 2 de setembro. 
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dar relevância a textos anteriores – o que nos induz a pensar numa projeção enunciativa da 

expectativa de o leitor se aproximar do tema da guerra por algo que lhe fosse familiar. 

A suposta expectativa de familiaridade com o tema envolve os saberes do leitor. Ao 

citar nomes de autores e usar referências culturais ou históricas sem explicações detalhadas, o 

enunciador conta com o conhecimento enciclopédico do coenunciador. Em nenhum artigo, 

por exemplo, ele especifica claramente o que foi a Vendeia. Igualmente, refere-se (mas não 

abre nenhum quadro explicativo, como o faria um jornal moderno) à “tática fulminante de 

César” 152, ao “pincel funéreo de Rembrandt” e a um “minotauro de 10 mil gargantas” 153. 

Cita Humboldt, Victor Hugo etc., menos em heterogeneidades mostradas que constitutivas. 

Além disso, muitas vezes ele faz uma citação, mas não diz o nome do autor (prática comum 

na época), e, frequentemente, o faz na língua original e sem tradução: “Como verdadeiro herói 

[...] De verre pour gémir, d’airain pour résister154”155 (CUNHA, 2000, p. 61, 77, 113, 84, 

grifo do autor) – indicando que o leitor deveria também saber francês. 

 Nessas passagens, o posicionamento do enunciador é mais aproximado. O 

coenunciador passa a ser cúmplice dos saberes que o enunciador possui ou dos já 

compartilhados por ele: “as condições naturais do terreno [...], como é sabido”. Por isso, neste 

momento, dirige-se diretamente ao leitor: “imagine-se agora a série de dificuldades que 

sobrevirão” – Bahia, 20 de agosto. Ainda, de Tanquinho, em 4 de setembro, Euclides escreve: 

“Não se pode avaliar de longe, o que é uma viagem nestas regiões estéreis” – referindo-se à 

distância geográfica do leitor paulista, com quem partilha as dificuldades enfrentadas ali 

(CUNHA, 2000, p. 114, 149, grifos nossos). 

Este posicionamento de cumplicidade fica ainda mais explícito no texto de 5 de 

setembro (ANEXO J2), de Cansanção. Nele, Euclides explica que, sob o convite de dois 

frades franciscanos alemães, assistiu a uma missa e, em acentuada subjetividade, questiona 

admirado: “há quantos anos tenho eu passado indiferente, nas cidades ricas, pelas opulentas 

catedrais da cruz?” Depois, confessa, ironicamente: “e ajoelhei-me quando todos se 

ajoelharam e bati, como todos, no peito, murmurando com os crentes o mea culpa 

consagrado”. Por fim, se dirige diretamente ao leitor, a quem tem por semelhante, e roga, com 

o verbo no tempo imperativo negativo (que expressa, se não uma ordem, um pedido): “não me 

apedrejes, companheiros de impiedade; poupai-me livres-pensadores, iconoclastas ferozes! 

                                                 
152 A Nossa Vendéia, 17/7/1897. 
153 Bahia, 20 de agosto. 
154 Verso comum à época, de Victor Hugo, do livro Les chants du crépuscule: “de vidro para gemer, de bronze 

para resistir”, conforme tradução de W. Galvão em Diário de uma expedição (CUNHA, 2000, p. 84). 
155 Bahia, 13 de agosto. 
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[...] eu não menti às minhas crenças e não traí a nossa fé” (CUNHA, 2000, p. 153). Assim, 

então, a enunciação revela os contornos de seu leitor modelo: paulista, republicano, livre 

pensador e anticlerical. Da mesma forma, permite construir o ethos do homem cientificista e 

cético que enuncia.  

O ethos do enunciador é patente também na carta de 15 de agosto, Bahia (ANEXO 

K2). Nesta, ao explicar a chegada de tropas vindas de diversas regiões do Brasil, Euclides 

indica seu lugar de fala de homem branco e descendente de português: 

 

Vêm [...] promanando de todos os pontos da nossa terra, [...] reunindo-se 
precisamente no solo onde pela primeira vez aparecemos na história - o 
paulista empreendedor e altivo, o rio-grandense impetuoso e bravo e o filho 
do norte robusto e resistente. [...] Parece um refluxo prodigioso da nossa 
história. Depois de longamente afastados, todos os elementos da nossa 
nacionalidade volvem bruscamente ao ponto de onde irradiaram (CUNHA, 
2000, p. 87-88, grifos nossos). 

 

Com um discurso determinista e reducionista, o enunciador silencia a existência de 

índios nas diversas partes do território, antes de Pedro Álvares aportar na Bahia, e considera 

como o início da história a chegada do homem branco, com quem se identifica ao usar a 

primeira pessoa do plural: “aparecemos” (por meio da qual identifica também o 

coenunciador). Esta era uma percepção comum aos homens letrados da época e, logo, 

condizia com a suposta expectativa de seus leitores. 

 

5.3.3 Suposta expectativa de confirmação das hipóteses correntes 

 

Um último tipo de expectativa projetada pelo enunciador pode ser observado em cartas 

que abordam o sistema republicano ou o líder Antônio Conselheiro: a suposta expectativa de 

confirmação das hipóteses correntes. Na carta de 19 de agosto, Bahia (ANEXO L2), por 

exemplo, Euclides cita o depoimento de um “jagunço adolescente”, do qual conclui: 

 

Quanto a Antonio Conselheiro, ao invés da sordidez imaginada dá o 
exemplo de notável asseio nas vestes e no corpo. Ao invés de um rosto 
esquálido agravado no aspecto repugnante por uma cabeleira mal tratada 
onde fervilham vermes - emolduram-lhe a face magra e macerada, longa 
barba branca, longos cabelos caídos sobre os ombros, corredios e cuidados 
(CUNHA, 2000, p. 107).  

 

Assim, o enunciador responde à suposta expectativa do leitor de saber como era o 
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Conselheiro, ainda que não confirme inicialmente as ideias correntes sobre ele. Contudo, dois 

parágrafos depois, Euclides ratifica a imagem negativa relacionada ao líder: “as ordens dadas, 

cumpridas religiosamente. Algumas são crudelíssimas e patenteiam a feição bárbara do 

maníaco construtor de cemitérios e igrejas”. Tal construção do personagem é mantida em 

outras reportagens: na de 23 de agosto, por exemplo, ele é o “grande homem ao avesso”, 

“inferior ao mais insignificante dos seres” (CUNHA, 2000, p. 108, 122, 123). Fica claro, 

nesses enunciados, o “nós” versus “eles”. 

Na carta de Monte Santo, 6 de setembro, o enunciador interpela indiretamente o leitor: 

“a maioria republicana da nossa terra precisa conhecer toda a verdade desta situação dolorosa, 

pela voz ao menos sincera dos que aqui estão prontos para compartirem do sacrifício 

nobilitador pela República”. O leitor de um jornal republicano espera confirmar suas ideias 

favoráveis à República, lendo textos que elevem o caráter deste sistema político. Esta suposta 

expectativa é fartamente respondida por Euclides: “não se faltam homens que se disponham a 

morrer pela República varados pelas balas”156, “a República é imortal!”157, “viva a 

República”158 (CUNHA, 2000, p. 163, 171, 67, 225).  

Como já dissemos, não era sempre que Euclides tinha novidades sobre as ações das 

tropas republicanas e, então, ele apenas confirmava hipóteses correntes ou confessava a falta 

de assunto. Ao precisar escrever, mas sem nada novo para contar, ele já inicia o texto 

prevenindo seu leitor: “nada ainda novo sobre a luta” 159. Esta citada ausência de notícias é 

recorrente em outras cartas, escritas enquanto o autor esperava a partida para Canudos: “será 

esta a última carta que escreverei deste ponto onde, involuntariamente, fiquei retido, lutando 

com uma falta de assunto extraordinária, que já deve ter sido percebida” 160 – justifica-se 

para o leitor, pelas cartas anteriores que talvez não tenham sido relevantes, pela carência de 

notícias (CUNHA, 2000, p. 170, 126). 

Este comentar o próprio processo produtivo é, de alguma forma, um tipo de 

autorreferencialidade. O enunciador justifica alguma ausência na sua escrita, usa a primeira 

pessoa do singular para indicar que testemunhou o fato, cita cartas anteriormente enviadas ou 

explica as formas de obtenção e seleção das informações: “não posso, nestas notas ligeiras, 

esboçar um quadro indefinível”; “a linguagem seca dos telegramas transmitiu para aí o fato, 

mas não o pôde definir”; “mal releio as linhas que escrevo, longe da tranquilidade de um 

                                                 
156 Monte Santo, 9-10 de setembro. 
157 Bordo do Espírito Santo (nome do navio que o levou à Bahia), 7 de agosto. 
158 Telegrama de 8 de agosto. 
159 Monte Santo, 9-10 de setembro. 
160 Bahia, 23 de agosto. 
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gabinete de estudos”; “estas e outras histórias, contam-nas, aqui, os soldados”; “interroguei-o 

sobre questões mais sérias”; “há cerca de dez dias fui assaltado por uma notícia absolutamente 

inesperada. [...] Faltou-me o ânimo para transmitir a deplorável nova”; “não citei na carta que 

ontem escrevi daqui”; “vou riscar da minha carta”; “o serviço de correios aqui é péssimo e 

moroso”; “nem uma só notícia de Canudos”; “destino, porém, a outras páginas, o estudo 

psicológico da campanha – incompatível com a rapidez destas notas”161 (CUNHA, 

2000, p.  76, 83, 93, 105, 110, 131, 145, 150, 163, 165, 196). 

As referências feitas pelos meios de comunicação de cada época dizem muito sobre 

eles. Os exemplos oferecidos no último parágrafo apontam a naturalidade com que se 

comentava o processo produtivo no jornalismo, e mais, indica o paradigma jornalístico de 

então. O texto não tinha a pretensão de se confundir com o acontecimento e, portanto, admitia 

limitações e impossibilidades; o enunciador reconhecia problemas em sua escrita, os estados 

pouco favoráveis à sua produção e o processo de seleção das notícias.  

Assim, dificilmente, numa notícia segundo os parâmetros da moderna escrita 

jornalística, se encontraria, por exemplo, um trecho tão subjetivo e metalinguístico quanto o 

que segue: 

 

É possível que das notas rápidas de um diário, em que os períodos não se 
alinham, corretos, disciplinados e calmamente meditados, ressumbrem 
exageros; é possível mesmo que eu os releia mais tarde com surpresa. Mas 
nessa ocasião estarei como os que agora as lêem  - fora do círculo hipnótico 
de um entusiasmo sincero e não terei, como agora tenho, diante de mim a 
visão deslumbrante de uma pátria regenerada162 (CUNHA, 2000, p. 93). 

 

Esse trecho não se destaca apenas por ser autorreferencial e por referir-se diretamente 

ao coenunciador, mas também pela temporalidade nele construída: menciona as “notas 

rápidas” do presente da enunciação, a possibilidade de releitura futura, sem esquecer o tempo 

do coenunciador, marcado pelo verbo no presente do indicativo e pelo dêitico “agora”. 

Os dêiticos, que indicam a situação da enunciação, estão presentes em quase todas as 

cartas. Exemplos: “a situação é, porém, hoje muito diversa”; “ontem [...] o general Savaget 

teve bruscamente tolhida a sua marcha”; “dos que hoje, neste momento, devem estar chegando 

a Canudos”; “ao chegar ela aí, já estaremos a caminho do sertão”; “aqui chegamos às cinco e 

meia [...] São sete e meia. Dentro de cinco minutos reataremos a marcha”; “partiremos 

                                                 
161 Os trechos aqui destacados são respectivamente das cartas de: Bahia, 12, 13, 15, 18 e 19 de agosto; 

Alagoinhas, 31 de agosto; Queimadas, 2 de setembro; Tanquinho, 4 de setembro; Monte Santo, 6 e 7 de 
setembro; Canudos, 27 de setembro. 

162 Bahia, de 18 de agosto. 
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amanhã cedo para Monte Santo”; “completo ontem o cerco de Canudos, a luta correrá 

vertiginosamente, agora. Os sucessos de hoje o indicam”; “os jagunços encurralados [...] 

desde às 10 horas da noite de ontem, até o momento em que escrevo (10h15 da manhã) atiram 

desordenadamente numa fuzilaria contínua”163 (CUNHA, 2000, p. 76, 82, 95, 126, 130-131, 

155, 182, 185, grifos nossos).  

Tais embreantes de pessoas, dêiticos temporais e espaciais são vestígios explícitos do 

enunciador ou do coenunciador e designam o dia anterior, posterior ou o próprio momento e 

lugar da enunciação. Mostram, enfim, como “os enunciados tomam como ponto de referência 

o próprio ato enunciativo do qual são o produto” (MAINGUENEAU, 2002, p.106, grifo do 

autor). 

 

5.3.4 A temporalidade da narrativa euclidiana 

 

Comumente produzida no pretérito perfeito, a narrativa euclidiana enquadra fatos de 

um passado recente, mas também ativa a memória coletiva sobre acontecimentos históricos: 

Euclides cita a independência, os Farrapos, os bandeirantes, a Revolução Francesa e outros 

movimentos que, sob seu olhar, se aproximavam da Guerra de Canudos.  

Entretanto, no texto que escreve a bordo do navio em direção à Bahia (7 de agosto), o 

tempo relevado é o “presente do presente”, com pretensões de efeito de presentificação. O 

leitor segue suas descrições, como se presenciasse seu deslocamento: “corro os olhos pelo 

vapor”; “erguem-se, agora, [...] cúmulos pesados”. Essa operação se repete em outras 

reportagens, como na de 10 de agosto (ANEXO Z1), quando descreve o cenário da população 

emocionada com os soldados convalescentes em Salvador: “o aspecto da rua comove [...]. 

Passam soldados que tornam dos sertões [...]. A população, vivamente emocionada, rodeia-os 

de uma simpatia respeitosa e espontânea”. Tal visão presenciada por Euclides já havia se 

tornado passado quando chega aos leitores paulistas, mas permanece no presente do 

enunciado, como se pertencesse ainda ao momento em que aqueles percorrem os olhos sob o 

jornal. Tal quadro marca o tempo do enunciador, mas, enquanto a guerra prevalecer, diz 

respeito também ao tempo do coenunciador, como uma constante, um eterno gerúndio. Ainda 

em muitos outros momentos, o enunciador releva o próprio presente: “escrevo rapidamente 

estas linhas, no meio do tumulto quase, enquanto a fuzilaria intensa sulca os ares a cem 

metros de distância”, Canudos, 24 de setembro (CUNHA, 2000, p. 65, 67, 70, 182, grifos 

                                                 
163 Esses trechos (com grifos nossos) são respectivamente das cartas de: Bahia, 10, 13, 16, 23, 31 de agosto, 

Quirinquinquá, 5 de setembro, Canudos, 24 e 27 de setembro. 
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nossos). 
O “presente do futuro”, ou seja, as previsões de algo que ainda não aconteceu, mas que 

está fortemente implicado no presente, também se encontra em boa parte dos textos. Talvez 

por falta de uma notícia relevante, para dar alento aos leitores ou apenas como recurso 

retórico para finalizar seus textos, a previsão esperançosa de uma vitória republicana é 

ratificada: em 7 de agosto,  “em breve pisaremos o solo onde a República vai dar com 

segurança o último embate”; em 10 de agosto, “os sitiados cederão pela fome [...] Está prestes 

a findar a doloríssima campanha”; em 12 de agosto, “o sacrifício feito pela República não irá 

além. [...] A campanha, prestes a findar, não fará mais vítimas” (CUNHA, 2000, p. 67, 75-76, 

79).  

Contudo, a esperança traduzida em certezas sobre o futuro vai se diluindo nas 

reportagens posteriores, como lemos em 16 de agosto: “somos irresistivelmente levados a 

considerar a campanha, em vez de próxima ao seu termo, sob a sua feição primitiva, 

incompreensível, misteriosa”; e 2 de setembro: “Quase que posso garantir que a luta não 

terminará pela exaustão lenta do inimigo [...]. Este plano [...] tem o inconveniente de 

prolongar a campanha por muito tempo”. Em 24 de setembro, volta a esperança: “Creio que 

entramos no período agudo da luta que talvez não dure oito dias”; mas, já no dia 28, admite 

seu erro: “há três dias acreditei que os nossos antagonistas não poderiam resistir três horas [...] 

Mas lá estão [...] e não cedem”. Por fim, no último texto escrito em Canudos, a 1º de outubro, 

a anterior certeza se tornava dúvida confessa: “tudo é incompreensível nesta campanha: a 

batalha continuava mais acesa e mortífera”; “a verdade é que ninguém poderia prever uma 

resistência de tal ordem. [...] Tudo, porém, são surpresas nesta campanha original” (CUNHA, 

2000, p. 96, 142, 185, 196-197, 214, 221). De mestre a aprendiz, o enunciador deixa de lado o 

posicionamento pedagógico e mostra sua crise-incerteza. 

O tempo desliza na narrativa, mas pode também se imobilizar, significando ausência 

de mudança ou progresso. Na carta de Monte Santo, de 7 de setembro, a passagem do tempo 

tem um significado muito mais simbólico que cronológico: “e isto todos os dias, no mesmo 

lugar, às mesmas horas [...]. Tem-se a sensação esmagadora de uma imobilidade do tempo. A 

terra realiza a sua rotação eterna, os dias sucedem-se astronomicamente, mas não mudam 

aqui” (CUNHA, 2000, p. 165). Para o enunciador, no sertão, o tempo parece não passar.  

Em Os sertões, Euclides da Cunha (2002, p. 241) volta a abordar o tema: “Imóvel o 

tempo sobre a rústica sociedade sertaneja, despeada do movimento geral da evolução 

humana”. Enquanto São Paulo representava a civilização evoluída, o sertão era enunciado 

(tanto no livro quanto na correspodência para o jornal) como se houvesse parado no tempo. 
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5.3.5 Notícias telegrafadas 

 

Vimos que as reportagens, publicadas com dias e até um mês de atraso, narravam o 

acontecimento, mas os telegramas164 davam notícias dos fatos, de forma mais objetiva, direta 

e presentista. Nos textos telegrafados, o interesse do jornal e do leitor pelo cotidiano da guerra 

é evidente. Ali, a atualidade era construída não apenas pela revelação pública e novidade, mas 

pela periodicidade quase diária e pelo efeito de simultaneidade entre o acontecimento, a 

escrita e a leitura. Nesse sentido, poderíamos afirmar que os enunciados dos telegramas se 

aproximam mais da dimensão de atualidade jornalística moderna. Vejamos alguns exemplos 

de tal efeito de atualidade, produzido principalmente por dêiticos temporais e espaciais e pela 

conjugação do verbo no presente: “observo que nesta cidade há muito menos curiosidade 

sobre os negócios de Canudos do que aí e no Rio de Janeiro”165; “realiza-se agora o 

espetáculo promovido pelo comitê patriótico, em favor das vítimas de Canudos”166; “o 

marechal Carlos Machado Bittencourt, ministro da Guerra, permanece aqui por dois ou três 

dias apenas e seguirá logo para Monte Santo”167 (grifos nossos). É certo que antes de Euclides 

partir para o campo de operações, o presente era usado mais para descrever o estado das 

coisas e as narrativas dos fatos eram prioritariamente feitas no pretérito; contudo, vejamos um 

exemplo de telegrama escrito quando ele já estava instalado em Canudos (ANEXO M2): 

 

Monte Santo, 25 de setembro  
Continúa a tenaz resistência dos jagunços ao sítio de Canudos. Ontem foram 
queimadas cerca de cinquenta casas. As posições conquistadas são 
vantajosamente sustentadas, apertando-se cada vez mais o sítio, que se pode 
considerar completo. Os tiroteios persistentes continuam, tendo abrandado 
apenas esta noite. A artilharia bombardeia compassadamente. É certo o 
próximo desenlace da luta. O estado sanitário das forças continua bom 
(grifos nossos).   

 

Aí os verbos são conjugados majoritariamente no presente do indicativo, que se 

emprega: 

  

[...] para enunciar um fato atual, isto é, que ocorre no momento em que se 
fala [...] para indicar ações e estados permanentes ou assim considerados, 

                                                 
164 É importante lembrar que foi o uso do telegrama em coberturas jornalísticas, em 1840, na Guerra da Secessão 
(nos EUA), que acabou gerando o lead e, com isso, a técnica da pirâmide invertida. 
165 Bahia, 7 de agosto. 
166 Bahia, 8 de agosto. 
167 Queimadas, 1º de setembro. 
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como seja uma verdade científica, um dogma, um artigo de lei [...] para 
expressar uma ação habitual ou uma faculdade do sujeito, ainda que não 
estejam sendo exercidas no momento em que se fala [...] para dar vivacidade 
a fatos ocorridos no passado [...] para marcar um fato futuro, mas próximo 
(CUNHA; CINTRA, 2001, p. 448-449). 

  

Temos também um pretérito na voz passiva (ligado a “ontem”), que indica ação 

sofrida pelo sujeito antes do momento em que se enuncia, e dois gerúndios, um na forma 

simples e um na composta – esta “indica uma ação concluída anteriormente à que exprime o 

verbo da oração principal” e aquela “expressa uma ação em curso, que pode ser 

imediatamente anterior ou posterior à do verbo da oração principal, ou contemporâneo dela” 

(CUNHA; CINTRA, 2001, p. 490). Assim, diante daquele enunciado, escrito no dia 

precedente, o leitor sabe o que aconteceu antes da enunciação, o que acontecia durante e 

também o que provavelmente estará acontecendo enquanto lê.  

Poderíamos ainda dizer que o enunciado telegrafado já indica traços da notícia 

moderna, por ser mais factual e fragmentado que os comentários do jornal da época ou as 

cartas dos correspondentes. Vejamos outro exemplo: 

 

Bahia, 12 de agosto 
Instalou-se uma nova enfermaria para os feridos de Canudos, no mosteiro de 
S. Bento. 
- Chegará amanhã o batalhão patriótico “Pais de Carvalho”, do Pará. 
- Ao atravessar, em passeio, a cidade, o general Savaget foi espontaneamente 
saudado por multidão imensa. 
- Seguem para o sertão com o ministro da Guerra, depois da vinda de todos 
os batalhões, cem praças de infantaria e vinte de cavalaria. 
- No dia 17, depois da vinda de todos os batalhões, segue para o sertão o Sr. 
ministro da Guerra acompanhado de cem praças de polícia e vinte de 
cavalaria. 
- Chegou a Canudos a primeira turma de estudantes de medicina. 

 

Vemos aí a fragmentação dos relatos, por limitações técnicas do próprio telegrama. 

São seis assuntos tratados em seis parágrafos, com cerca de duas linhas cada. Foi enviado às 

15h30 e há outro com novas informações, do mesmo dia, enviado às 20h20, o que sinaliza a 

corrida já existente pela atualização das notícias. 

Contudo, a linguagem do texto telegrafado diferencia-se da linguagem do jornalismo 

moderno: 1) pelo uso ocasional da primeira pessoa do singular (muito menos frequente que 

nas reportagens) – “visitei no quartel da Palma o coronel Carlos Teles [...]. O general Savaget 

disse-me que a vitória é próxima e segura”168, “envio na íntegra o plano do assalto de 

                                                 
168 Bahia, 7 de agosto. 
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Canudos”169; 2) pela pouca precisão das fontes, com expressões vagas e sem designação de 

nomes – “carta de Canudos hoje recebida diz que os jagunços estão encurralados no arraial, 

sob forte bombardeio”170, “corre, sem que tenha visos de verdade, que [...]. Conjectura-se que 

[...]. Esta notícia carece de confirmação. É talvez mais um boato e nada mais”171; e 3) pelo 

constante julgamento de valor e pela explícita parcialidade, revelados no uso de pronomes e 

verbos na primeira pessoa do plural, evidenciando o posicionamento do enunciador, e no 

abuso de adjetivos, advérbios etc. – “aguardamos próxima vitória e termo da luta mais 

bárbara da nossa história”172, “continua a resistência do inimigo [...] As nossas baixas são 

relativamente pequenas [...] O batalhão paulista tem acompanhado brilhantemente os esforços 

heróicos do Exército. A vitória é infalível. A República é imortal”173 (grifos nossos).  

Enfim, respeitando as diferenças já apontadas do fazer jornalístico ontem e hoje, 

poderíamos concluir que, por telegramas e cartas, Euclides enviava informações do teatro das 

operações como um jornalista: “é o relato do aqui e agora, melhor característica do 

jornalismo, trazendo o distante para o perto e o passado para o presente, sempre atualizado” – 

como explica Antonio Hohlfeldt (2009)174. 

Todavia, ele foi a Canudos também com o objetivo de escrever um estudo a ser 

publicado, posteriormente, por O Estado de S. Paulo – como lemos na edição de 30 de julho 

de 1897. Segundo José Calasans (1997), também os jornais baianos, no dia 8 de agosto, 

informaram que Euclides chegava à Bahia com a finalidade de estudar as condições 

geológicas do terreno de Canudos e escrever um livro sobre aquela guerra. Sobre a publicação 

desta obra (intitulada Os sertões) e sua repercussão no Estado, trataremos logo a seguir. 

 

5.4 APÓS A GUERRA DE CANUDOS  

 

Em 19 de janeiro de 1898, O Estado de S. Paulo torna público o Excerto de um livro 

inédito175, de autoria de Euclides da Cunha. Alguns anos depois, o tema parece perder 

atualidade e as críticas às atrocidades lá cometidas não mais eram novidades, pois já haviam 

                                                 
169 Bahia, 14 de outubro. 
170 Bahia, 12 de agosto. 
171 Bahia, 16 de agosto. 
172 Bahia, 28 de agosto. 
173 Monte Santo, 3 de outubro 
174 HOHLFELDT, Antonio. O repórter Euclides da Cunha em Canudos. In: Mesa redonda O centenário de 

Euclides da Cunha – A epopéia de Canudos, Porto Alegre, 2009.  
175 Neste, lemos trechos que depois, com algumas poucas mudanças, ficariam famosos na segunda parte de Os 

sertões, como por exemplo: “o sertanejo é um forte, cuja energia contrasta o rachitismo exhaustivo (sic) dos 
mestiços enervados do litoral”. 
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sido realizadas por letrados como Afonso Arinos, em O Comércio de São Paulo – também 

responsável por divulgar o relatório do Comitê Patriótico da Bahia, que denunciava abusos 

dos militares contra mulheres e crianças sertanejas. Por isso, conforme Roberto Ventura 

(2002), O Estado de S. Paulo não se interessa em editar a obra de Euclides, que paga metade 

dos custos da edição. No dia 2 de dezembro de 1902, com o emblema da Casa Laemmert, o 

livro é publicado e se torna “um dos maiores sucessos de público e de crítica do Brasil, com 

mais de 50 edições em língua portuguesa e traduções em pelo menos nove línguas” 

(VENTURA, 2002, p. 9). 

Influenciado pela filosofia determinista, de acordo com a qual o homem é 

consequência direta do meio, da sua raça e do momento em que vive, o autor de Os sertões o 

divide em três partes: “A terra”, “O homem” e “A luta”. Euclides estava atento às teorias 

sociais e científicas de sua época, mas não desprezou efeitos estéticos em sua obra. Pelo 

contrário, ele adaptou os fatos ao seu projeto estético. Por outro lado, foi dos jornais “que 

saíram algumas matérias fundamentais ao desenvolvimento do grande livro”. Por tudo isso, 

revela-se “um texto que toca em vários modos discursivos [...] sem sujeitar-se a nenhum 

deles” (BERNUCCI, 1995, p. 15). Movimentando-se livremente entre fronteiras e indo do 

domínio realista ao imaginário, Os sertões ocasionou uma espécie de confronto de gêneros – 

no momento em que a representação da Guerra de Canudos pôde sair das páginas dos jornais 

para as páginas histórico-literárias (LIMA, 2004).  

 

5.4.1 A repercussão de Os sertões no Estado e a releitura de Canudos 

 

As principais críticas publicadas nos jornais da época, após o lançamento da obra 

euclidiana – Gazeta de Notícias, Diário Popular, A Notícia, Jornal do Brasil, Correio da 

Manhã, Jornal do Comércio etc. – foram reunidas no livro Juízos críticos176 

(NASCIMENTO; FACIOLI, 2003). O primeiro artigo sobre Os sertões foi escrito por José 

Veríssimo e publicado no Correio da Manhã de 3 de dezembro de 1902. O Estado de S. 

Paulo o republicou no dia 5, na nona coluna da primeira página e três primeiras colunas da 

segunda página, com o título: “Uma história dos sertões e da campanha de Canudos (Os 

sertões, campanha de Canudos por Euclides da Cunha, Laemmert e C., editores)” (ANEXO 

N2).  

Antes de transcrevê-la, o jornal elogia a crítica e, de alguma forma, transfere a si os 

                                                 
176 É a partir desta obra que faremos a análise dos textos críticos sobre Os sertões. 
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valores positivos da obra euclidiana, ao lembrar aos leitores que o autor da mesma é 

colaborador do jornal: “Pedimos vênia ao Correio da Manhã para transcrever o brilhante 

artigo que sobre o livro do nosso distincto collaborador  Sr. Euclydes da Cunha publicou ante-

hontem naquelle  jornal o Sr. Veríssimo”.  

Assim J. Veríssimo (2003, p. 46, grifos nossos) inicia o artigo:  

 

O livro, por tantos títulos notáveis, do Sr. Euclides da Cunha, é ao mesmo 
tempo o livro de um homem de ciência, um geógrafo, um etnógrafo; de um 
homem de pensamento, um filósofo, um sociólogo, um historiador; e de um 
homem de sentimento, um poeta, um romancista, um artista, que sabe ver e 
descrever, que vibra e sente tanto aos aspectos da natureza, como ao contato 
do homem, e estremece todo, tocado até o fundo d’alma, comovido até as 
lágrimas, em face da dor humana, venha ela das condições fatais do mundo 
físico, as secas que assolam os sertões do Norte Brasileiro, venha da 
estupidez ou maldade dos homens, como a Campanha de Canudos. 

 

Pontuemos dois aspectos desse parágrafo: primeiro, o diferente enquadramento dado à 

campanha antes vista como justa e agora lida como resultado de “estupidez ou maldade dos 

homens”. O enunciador, contudo, não se delonga nesta questão. Apenas, mais adiante, chama 

de “patriotas desvairados” os que “acreditaram ou fingiram acreditar” no envolvimento 

político de Canudos, mas em nenhum momento acusa Euclides de ter estado entre estes.  O 

segundo aspecto que chama a nossa atenção é o conjunto de qualificações atribuídas ao autor 

de Os sertões. Já ali a obra não era limitada à legenda de literatura. Como queria Euclides, 

eram reconhecidos seus caracteres científicos, históricos etc.  

Contudo, no segundo parágrafo, Veríssimo critica o estilo “viciado” de Euclides, por 

sobrecarregar “sua linguagem de termos técnicos [...], de arcaísmos e sobretudo de 

neologismos, de expressões obsoletas ou raras, abusando frequentemente contra a índole da 

língua [...] e de outros modos de dizer, que [...] não são, de fato, nem necessários nem belos”. 

E por mais que afirme depois que tal característica é intrínseca a quase todos os cientistas que 

fazem literatura e que ela não destrói as qualidades do livro, por fim, sintetiza: “o maior 

defeito do seu estilo e da sua linguagem é a falta de simplicidade” (VERÍSSIMO, 2003, p. 

47). 

Veríssimo segue resumindo e citando Os sertões, mas exclama: “Não me é de todo 

possível analisar, ou sequer expor um livro, não só longo, mas tão complexo como é o do Sr. 

Euclides da Cunha”. E reitera: “Talvez demasiado longo, tendo porventura a lucrar em ser 

abreviado, este estudo preliminar à campanha de Canudos” (VERÍSSIMO, 2003, p. 48, 52). 

Sobre Antonio Conselheiro, escreve que “é um Cristo, um Maomé, um Messias, um 
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dos Madis [...]. No sertão, amigos e adversários, e até as autoridades constituídas, o tem por 

um homem bom, honesto, direito”. Sobre Canudos: “é a Terra Santa, a Canaã, a rápida 

passagem para o céu, porque, como todas as religiões místicas, a de Antonio Conselheiro 

anunciava para próximo o fim do mundo”. Comparando o líder dos vencidos com profetas de 

grandes religiões e Canudos com a terra prometida da fé judaico-cristã, o enunciador torna 

amenas as pinceladas dramáticas e acusadoras da escrita jornalística e também da literária de 

Euclides da Cunha contra Conselheiro. Não o acusa de bandido ou inimigo; mas, como 

Euclides, atribui à fé dos sertanejos o caráter de superstição que faz “relaxar a moral” e viver 

de uma “promiscuidade” “mística” (VERÍSSIMO, 2003, p. 52, 53). 

Por fim, enaltece a obra euclidiana pela “vingadora veracidade” de tornar conhecidos 

os crimes antes apenas divulgados oralmente “ou por algum escrito de pouco valor” e, mais 

uma vez, aproveita para opinar sobre a própria guerra, qualificando-a negativamente: “a 

guerra de Canudos é para o Sr. Euclides da Cunha um crime. A campanha em si, parece-me, 

pareceu-me desde o primeiro dia [...] mais do que um crime, um erro, um erro crasso e 

imperdoável” (VERÍSSIMO , 2003, p. 54). Aí ele não apenas expõe sua leitura sobre a guerra 

no momento da enunciação; mas faz questão de acentuar que sua posição sempre foi contra tal 

campanha. Para isso, repete, no passado, o verbo primeiramente conjugado no presente 

(“parece”), e usa a preposição “desde” para indicar o ponto inicial da sua constatação 

(“parece-me, pareceu-me desde o primeiro dia”).  

Daí em diante, apenas elogios são direcionados ao autor177. Além de usar muitos 

adjetivos valorativos, o enunciador atribui a Euclides imparcialidade, justiça, moralidade e 

sinceridade, por “respeitar a farda que vestiu”, “honrar e glorificar os seus companheiros”, 

descrever os heroísmos e os feitos de valor e, ao mesmo tempo, mostrar “os erros, os crimes, 

as faltas de toda ordem” e conter “lições que merecem ser meditadas”, não esquecidas 

(VERÍSSIMO, 2003, p. 54).  

Em 1º e 2 de janeiro de 1903, Coelho Neto também publicou em O Estado de S. 

Paulo, no rodapé das primeiras páginas, duas resenhas enaltecendo Os sertões e reprovando 

as críticas de Veríssimo. No primeiro, faz referência à experiência vicária possibilitada pelo 

                                                 
177 “Observador inteligente e bem informado, testemunha presencial da última fase da campanha, espírito culto, 

técnico avisado, conhecedor seguro da terra e da gente cujos aspectos e feitos reconta, conservando o respeito 
da farda que vestiu e timbrando honrar e glorificar os seus companheiros atores naquele drama terrível, 
imparcial, justo e veraz, como me parece, o sr. Euclides da Cunha fez daquela campanha uma pintura vigorosa 
e um estudo que estava por fazer. Descreve-a minuciosamente, julga-a como técnico e como historiador 
moralista, mostra-lhe os erros, os crimes, as faltas de toda a ordem, como os heroísmos, as bizarrias, os feitos 
de valor que foram muitos. Se desassombradamente expõe aqueles, altamente proclama estes. Livro que me 
deu a impressão da maior sinceridade, aliada a nobres e generosos sentimentos morais, o seu contém lições 
que merecem ser meditadas, e que erro grande fora esquecer” (VERÍSSIMO, 2003, p. 54, grifos nossos). 
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livro: “As páginas têm a energia da natureza [...] se elas se referem à terra, trilha as 

requeimadas estradas [...]. Se descrevem o homem, vê-se o sertanejo vaqueiro [...]. Se é a 

luta, vai-se na carga dos pelotões [...]”. E segue (pelo uso de adjetivos no grau superlativo 

relativo de superioridade) exprimindo a vantagem da obra euclidiana em relação a outras do 

mesmo gênero: “Não sei de páginas mais verdadeiras nem mais empolgantes na literatura 

nacional”; “é um poeta e dos que mais louvores merecem” (COELHO NETO, 2003, p. 103, 

104, grifos nossos). 

Sobre a campanha de Canudos, Coelho Neto diz: “foi um atentado contra a 

civilização, uma violência contra a humanidade, um absurdo em face do regime liberal que 

adotamos”; “acabamos com o Passado como se sufocássemos uma vergonha que nos 

humilhava; mais cruéis que os povos da Itália demos combate, até a devastação, aos pelasgos 

das nossas terras interiores”. Ainda que faça, como Veríssimo, duras críticas à guerra, chama 

o sertão de “passado” e, depois, mantém o já naturalizado substantivo pejorativo, “jagunço”, 

para falar do sertanejo. Também como Veríssimo, e diferente de Euclides, Coelho Neto 

ameniza a descrição do Conselheiro, mas o acusa ainda de liderar fanáticos: “fanatizador 

Antonio Conselheiro, o homem das missões, apóstolo errante que arrastava populações ao 

som monótono das suas rezas entoadas de rancho em rancho [...], precedendo turbas de 

fanáticos” (COELHO NETO, 2003, p. 104, 105).   

O segundo artigo é quase todo dedicado a criticar a crítica de Os sertões.  Vejamos 

alguns adjetivos negativos que desqualificam a crítica e que contrastam com as positivas 

características atribuídas ao livro por ela avaliado:  

 

A linguagem do autor de Os sertões não passou despercebida à crítica 
melindrosa, que logo, com arrepiada susceptibilidade, protestou contra a 
ousadia de uns certos vocábulos arcaicos, contra a audácia temerária de uns 
tantos neologismos [...]  
Não é de hoje o ódio da crítica infecunda e magra contra os escritores 
possantes que se apresentam com imprevistas imagens, rebrilhados com o 
recamo de uma rica ornamentação verbal (COELHO NETO, 2003, p. 107, 
grifos nossos).  

 

O enunciador constrói um quadro de oposição entre críticos e escritores: enquanto 

aqueles são melindrosos, estes são ousados e audazes; enquanto os primeiros produzem 

críticas infecundas e magras, os segundos são possantes, etc. E segue acentuando a 

superioridade da obra e do escritor:  
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Euclides da Cunha é, em verdade, senhor de um vocabulário portentoso e 
novo [...]  
Quis ser nobre e original, a crítica recalcitrou protestando contra arcaísmos 
(?) e neologismos [...]  
O livro de Euclides da Cunha é o mais belo que, no seu gênero, tem sido 
publicado no Brasil (COELHO NETO, 2003, p. 108, 111).  

 

Ao concluir, Coelho Neto insiste ainda que Euclides, para mostrar o que mostrou, com 

a exuberância com que o fez, e “dar com as palavras a impressão do fato”, não poderia 

escrever de forma diferente. Cita alguns fragmentos para exemplificar e questiona: “onde há 

excessos em tais trechos? Tudo é simples e grande, ninguém diria melhor nem com mais 

exatidão e beleza” (COELHO NETO , 2003, p. 110, 109).  

 

5.4.2 A morte de Euclides da Cunha e a vaga lembrança de Canudos no Estado  

 

Ainda não completados sete anos da publicação de Os sertões, morre seu autor, com 

quatro tiros disparados pelo amante de sua esposa, na casa deste, na estrada real de Santa Cruz 

(atual Suburbana – Rio de Janeiro), em 15 de agosto de 1909. “Caiu no pequeno jardim à 

frente da residência, fulminado por um tiro no peito, disparado por Dilermando, quando já se 

retirava ferido” (VENTURA, 2002, p. 77). A “tragédia da Piedade”, como ficou conhecida, 

assim é explicada por Nelson Varón Cadena, em texto publicado originalmente no Portal da 

Imprensa, em 10/03/2003: 

 

Na manhã de 15 de agosto de 1909, o escritor e jornalista Euclides da Cunha 
saiu de Copacabana, revólver no bolso, para matar Dilermando de Assis, 
amante de sua mulher e pai de dois de ‘seus’ filhos; um deles nascera de 
olhos azuis, ‘uma espiga de milho no meio de um cafezal’, costumava dizer, 
segundo relatou na época o escritor Medeiros de Albuquerque, seu amigo 
pessoal. Naquele domingo chuvoso o autor de ‘Os Sertões’ decidira pôr um 
ponto final nessa historia e, com este intuito, invadiu, revólver em punho, a 
casa do cadete, verbalizando a sua intenção de ‘matar ou morrer’. Então 
descarregou a arma contra Dilermando, feriu-o apenas, feriu também um 
irmão do seu desafeto, para tombar morto, após o revide do militar que era 
exímio atirador, campeão de tiro na Escola de Guerra178. 

 

A morte do colaborador de O Estado de S. Paulo e membro da Academia Brasileira de 

Letras (ABL) causou grande repercussão na imprensa e comoção nacional. O júri absolveu 

Dilermando de Assis duas vezes, por alegação de o réu ter agido em legítima defesa, mas nem 

por isso a imprensa deixou de condená-lo: “Afrânio Peixoto, Barão do Rio Branco e Coelho 

                                                 
178 Disponível em:  http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/artigos/80.html. Acesso em: 08 set. 2011. 
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Neto, dentre outros, em artigos contundentes, traçaram o perfil de um assassino frio, 

calculista, sem pudor”, continua Cadena. Apenas em 1941, Dilermando tem publicada a sua 

defesa, na revista Diretrizes, e, depois, em 1951, na reportagem de David Nasser intitulada “O 

crime de matar um Deus”, na revista O Cruzeiro. 

 

O homicídio de Euclides foi o maior escândalo da vida brasileira do início 
do século, prolongado com o desenrolar do inquérito e do julgamento, que 
revelaram detalhes íntimos das relações entre Ana e Dilermando. [...] Em 
1916, sete anos após a tragédia da Piedade, como chamou a imprensa da 
época, Dilermando matou, com um tiro à queima-roupa, após tiroteio em 
cartório de órfãos, no Rio, o filho querido do Escritor, Euclides da Cunha 
Filho, o Quidinho, que tentara vingar o pai (VENTURA, 2003, p. 262). 

 

A tragédia familiar de Euclides, que não se encerra com sua morte, pode ser 

comparada à que ele mesmo narra criticamente em Os sertões, sobre a infidelidade da esposa 

do Conselheiro, que supostamente o havia impulsionado à peregrinação, antes de chegar a 

Canudos: 

 

O fim de Euclides foi contraditório com sua obra, pois Os sertões é um 
manifesto contra a violência, em que critica o código ancestral de reparação 
das ofensas à honra por meio de sangrentas desforras, que teve funestas 
consequências na vida familiar de Antônio Conselheiro e na própria guerra 
de Canudos (VENTURA, 2002, p. 78). 

  

Sem mais comentar os desenlaces da tragédia da Piedade, partamos para a análise do 

acontecimento construído jornalisticamente. Na primeira página do Estado de 16 de agosto de 

1909 (ANEXO O2), estampa-se o título “Euclydes da Cunha”. Ao homicídio é dada tamanha 

relevância pelo jornal, que o tema é abordado ainda na segunda página dos dias 16 e nos dias 

17 e 18 do mesmo mês.  

Ocupando a quinta e a sexta colunas, assim o enunciador inicia o artigo da primeira 

página do dia 16: “Nunca uma notícia nos pareceu tão inverossímil como a do assassinato do 

Euclydes da Cunha, que um telegramma do Rio hontem nos transmitiu”. O telegrama aqui 

citado é transcrito na segunda página e se diferencia do artigo por seu caráter mais factual e 

pela linguagem menos emotiva (daquele). 

Quatro aspectos nos chamam particular atenção no texto da primeira página: 1) o 

pouco aprofundamento das causas e circunstâncias da morte; 2) as qualificações sempre 

elogiosas e positivas destinadas ao personagem do “fatal despacho”; 3) o destaque do próprio 

jornal na biografia de Euclides; e 4) a vaga citação do acontecimento de Canudos. Sobre o 
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primeiro, lemos: 

 

O illustre brasileiro, que ainda jovem conquistara uma invejável notoriedade, 
desaparece do nosso mundo intellectual de uma maneira absolutamente 
imprevista e cruel. 
As notícias recebidas até a hora em que escrevemos não explicam o motivo 
da sua morte. É inútil procural-o; qualquer que elle seja, não nos pode 
mitigar a dor profunda que o seu desapparecimento nos causa, e nem nos tira 
o immenso desgosto que nos domina ao ver aberto o enorme vácuo que a sua 
proeminente individualidade deixa nas letras brasileiras.  

 

Os dois adjetivos atribuídos à maneira como Euclides morreu foram: “imprevista” e 

“cruel”. Mas o leitor que, porventura, imaginasse ler em seguida o esclarecimento para eles se 

decepcionaria. O enunciador se satisfaz em argumentar que as notícias não explicavam a 

causa da morte e que seria inútil procurá-la – como se desejasse abafar as razões da 

ocorrência. 

Os fatos são substituídos pelo engrandecimento da vítima – e este é o segundo ponto 

que destacamos no artigo. Vejamos outros exemplos deste aspecto, seguindo a própria ordem 

do texto, que acompanha a cronologia da vida de Euclides: “alma ardente de poeta e espírito 

aberto a todos os nobres ideaes”; “moço de olhar brilhante como aço”; “a sede de saber que 

devorava esse homem a quem o qualitativo de ‘intelectual’ se ajustava como a nenhum 

outro”; “seu nome, venerado pela população, figura ainda na praça principal” (de uma cidade 

mineira); “como sempre, da sua passagem por uma repartição deixa os mais brilhantes 

vestígios [...]. Mais do que da sua competência, ficou, porém alli a tradição da sua absoluta 

honestidade e do rigorosíssimo escrúpulo”; “em quem o talento poderosíssimo só era 

egualado pelo brio e pela força de vontade [...] de uma pureza incomparável”; “por esforço de 

vontade quasi sobrehumano, tinha uma legítima ambição de glória”; “talentoso escriptor”; 

“brasileiro illustre, em cuja individualidade não se sabe o que mais admirar, se o prodigioso 

talento e a immensa illustração, se o puríssimo caracter, feito ao mesmo tempo de doçura 

infantil e de granítica rigidez, capaz da dedicação até ao estoicismo”.  

Quem hoje lesse tais frases, isoladamente, nunca as imaginaria na primeira página de 

um jornal – não apenas porque são ricas em adjetivos e advérbios, que servem para modificar 

ou dar intensidade a nomes e verbos, mas também pelas metáforas e outras figuras de 

linguagem, usadas para acentuar as qualidades do recém-falecido. 

Verificamos aí uma única adversativa (indicadora de ideias opostas), enquanto o 

enunciador elogiava as qualidades de Euclides: “o seu temperamento era, porém, o de um 

artista, felizmente para as letras brasileiras, possuidor de uma invejável cultura scientífica” 
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(grifo nosso). Vemos, contudo, que, após relevar o “temperamento de artista” de Euclides, 

logo ele é justificado por outro atributo positivo, o que acaba por anular o “porém” e, assim, 

ocultar qualquer defeito do escritor. 

Sobre o terceiro aspecto, lemos, antes da resumida biografia de Euclides: 

 

Nesta folha em que Euclydes da Cunha começou a sua carreira literária, 
acompanhávamos com carinho e enthusiasmo  os seus vôos  de condor e, ao 
vel-o  cair mortalmente ferido numa luta inglória, não podemos deixar de 
recordar com desesperadora saudade as palavras de uma das suas últimas 
cartas: 
Nasci espiritualmente na ‘Província de S. Paulo’ e nunca mais me desliguei 
do seu destino e o meu mais justificado orgulho e maior prazer está em 
continuar a ser para os meus companheiros de esperanças e lutas 
desinteressadas, apenas o que sempre fui, simplesmente o – Euclides da 
Cunha (grifos nossos). 

 

Além da hiperbólica subjetividade desse trecho, observemos como o jornal traz para si 

a responsabilidade pela carreira literária de Euclides, usando, para isso, suas palavras como 

prova. Em outro parágrafo, o locutor confirma a tese de que o autor começou a aparecer no 

mundo literário (no qual ficou célebre) “desde” que passou a escrever para este jornal: 

“Euclydes passou a ser frequentador assíduo desta folha, na qual iniciou, com o pseudonymo  

de Proudhon, uma secção diária de crítica política. Desde então, o seu nome começou a 

apparecer  no mundo literário” (grifos nossos). 

O nome do escritor é associado também ao jornal pela sua colaboração durante a 

campanha de Canudos. Contudo, de vinte e um parágrafos, apenas um toca neste tema e dois 

abordam Os sertões. Observemos o que cita o acontecimento de 1897: 

 

Quando surgiu na nossa história política o sombrio drama de Canudos, as 
primeiras narrativas daquella  campanha empolgaram a imaginação febril do 
nosso desventurado companheiro. Em poucos dias estava Euclydes de malas 
feitas para o theatro da guerra como correspondente do ‘Estado de S. Paulo’ 
(grifos nossos). 

 

As únicas referências feitas pelo enunciador a Canudos são as expressões “sombrio 

drama” e “teatro da guerra”, sem qualquer claro posicionamento pró ou contra o 

acontecimento há onze anos coberto e apoiado pelo jornal. Sobre Euclides, continua 

explicando que, daí “data a sua entrada triunphante  na galeria dos grandes escriptores  

pátrios. As suas correspondências, reunidas no volume ‘Os sertões’, constituem no Brasil o 

maior acontecimento literário dos nossos tempos” (grifos nossos). Mais uma vez, o Estado 
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produz o efeito de trazer para si o sucesso de Euclides, quando afirma que Os sertões é a 

reunião das suas correspondências, durante a guerra, escritas para o jornal. 

Na segunda página desta edição, na seção de telegramas, também sem assinatura e 

tendo por introdução a marca espaço-temporal da emissão do telegrama, “Rio, 15”, o texto 

que narra a morte do ex-correspondente do Estado intitula-se “Euclydes da Cunha” e tem por 

subtítulo: “O assassinato do illustre escriptor  – Os precedentes da triste ocorrência – A 

impressão do Rio” (ANEXO P2).  

Se admitimos a enorme distância do texto anteriormente analisado em relação aos 

modernos enunciados jornalísticos, não podemos dizer o mesmo deste, que, como os 

telegramas aqui anteriormente analisados, é mais factual e presentista (apesar de bem mais 

longo). Vejamos seu primeiro parágrafo, onde provavelmente constaria um lead, se escrito 

cem anos depois: “Desde as três horas da tarde que começara a circular na cidade a notícia de 

que o illustre engenheiro e literato dr. Euclydes da Cunha, havia sido assassinado em uma 

casa da Estrada Real da Santa Cruz” (grifos nossos). Faltando apenas “como?” e “por que?”, 

as outras quatro questões do lead (Quando? Quem? O que? Onde?) seriam objetivamente 

respondidas aí, não fosse o relato impreciso que noticia o assassinato (A notícia foi mesmo 

confirmada? Quando exatamente aconteceu?).  

Em seguida, o texto narra os fatos em ordem cronológica e, nesse sentido, a estrutura 

se aproxima da nossa moderna pirâmide invertida179. Todavia, a falta de clareza sobre as 

fontes, bem como as expressões parciais e pouco objetivas distanciam esse enunciado dos 

ideais (posteriormente estabelecidos) do jornalismo moderno.   

O enunciador mantém o suspense nos primeiros parágrafos e apenas no quinto 

assevera: “afinal, porém, a notícia teve plena confirmação: Euclydes da Cunha, em 

consequência de melindrosa questão doméstica havia sido morto a tiros de revolver pelo 

aspirante da marinha Dinorah de Assis e pelo aspirante do Exército Dillermando de Assis”. 

Confirma a notícia, mas deixa ainda em suspenso a resposta sobre o que seria a tal 

“melindrosa questão doméstica”.  

Segue descrevendo os “pormenores da triste ocorrência”: as estreitas relações que os 

dois irmãos tinham com a esposa de Euclides; a suspeita de Euclides “de que o modo como 

sua senhora tratava aos rapazes era mais do que uma prova da gratidão aos serviços recebidos 

de seu fallecido pae, para se tornarem a expressão de íntimas relações amorosas com algum 

delles”; a “idéa fixa, talvez sem fundamento” de Euclides e sua mudança de atitude para com 

                                                 
179 A pirâmide invertida é um sistema de redação jornalística que apresenta, inicialmente, os fatos culminantes, 

segue com os fatos importantes, os pormenores e, por fim, os detalhes dispensáveis. 
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os rapazes; a transferência destes para a Estrada Real; e, enfim, os antecedentes do fato – 

Anna Solon da Cunha diz a Euclides que vai passar alguns dias na casa da mãe, ele vai lá à 

sua procura e, não a encontrando, chega à casa de Dinorah e Dillermando. Mas, em nenhum 

momento do texto fica claro se as suspeitas de Euclides eram reais.  

Apresentando a “viúva Solon” como fonte, o enunciador atribui a ela a percepção de 

que ultimamente Euclides “parecia desnorteado”, mas não explicita quem o informou de que 

“a viúva Solon, ainda em caminho, ouvira os estampidos que partiram da residência dos 

oficiais”, como se houvesse certeza que ela não estava na casa de Dillermando.  

O enunciador segue narrando os fatos sem conferir autoria às versões expostas. Afirma 

que Dillermando estava deitado em seu quarto quando Euclides lá entrou “e percebendo a 

attitude agitada do illustre engenheiro, levantou-se logo. Foi neste momento que o dr. 

Euclydes sacou de seu revólveres dizendo: ‘Miserável, vaes  pagar””. O enunciador sustenta a 

versão dos irmãos Assis: “percebendo que seu irmão estava ferido, Dinorah quis agarrar o dr. 

Euclydes” (mas Dinorah acaba também sendo atingido). Em sequência, sempre justificando o 

ato mortal, afirma que “Dillermando veio, por sua vez, defender o irmão e, como é exímio 

atirador, deu primeiro dois tiros para o ar, para assustar o dr. Euclydes e depois, como este 

disparasse mais dois tiros contra elle  [...], disparou-lhe três tiros”. Depois, alega que os 

rapazes carregaram Euclides para a cama, questionaram “Que é isto doutor? Que desgraça é 

esta?”, ao que Euclides respondeu, antes de expirar: “Odeio-te, mas perdôo-te”. Por fim, nove 

pequenos parágrafos seguem descrevendo as providências com os feridos e com o corpo de 

Euclides, bem como as reações de autoridades e amigos. 

Diferentemente do destaque dado pelo jornal aos títulos dos dois enunciados 

anteriormente analisados, o da segunda página do dia 17 (ANEXO Q2) quase nos passa 

despercebido. Inicia na parte inferior da segunda coluna e termina na quarta; ocupa a seção 

dos telegramas; e a fonte do título (“Euclydes da Cunha”) e subtítulo (“A autopsia – O enterro 

– As homenagens”) não se diferencia do tamanho da fonte do corpo do texto, salvo pelo 

negrito. O texto trata, como indica o subtítulo, primeiramente da autópsia do corpo de 

Euclides, onde foram encontradas quatro lesões por arma de fogo. Utiliza termos técnicos e 

atribui aos médicos legistas as informações que aqui apresenta com detalhes: “na região 

infraclavicular direita [...]”. Da mesma forma que o segundo texto do dia 16, este aborda os 

fatos por ordem cronológica, mas é mais descritivo. Lista, por exemplo, nomes dos presentes 

no enterro e de famosos que enviaram coroas. 
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FIGURA 2. Retrato de 
Euclides da Cunha. 
FONTE: O E.S.P., 
17/08/1909, p. 4 

Ainda no dia 17, na quarta página, o Estado transcreve 

enunciados de jornais do Rio sobre o fato – Jornal do Commercio, O 

Paiz, Jornal do Brasil, Correio da Manhan, Imprensa. Também 

intitulado “Euclides da Cunha” (ANEXO R2), este conjunto de textos 

tem por subtítulo “O assassinato do illustre escriptor”, ocupa seis 

colunas e possui um retrato de Euclides entre as segunda e terceira 

colunas, inserida num hexágono, tendo abaixo uma grande legenda 

com seu nome (FIGURA 2). O uso desse novo recurso da imprensa 

(imagem fotográfica) atribui grande relevância ao enunciado, visto ser 

ainda pouco usual nos jornais da época. 

Deixadas de lado as narrativas biográficas, são relevadas pelo Estado, dos artigos 

transcritos, as dissertações valorativas do personagem e as histórias que orientaram seu 

percurso de escritor. Apenas o Imprensa e o Jornal do Brasil tocaram no assunto Canudos. 

Vejamos o que este enuncia sobre o acontecimento: 

 

Tendo acompanhado as forças enviadas para defender a remota região 
sertaneja da Bahia, elle, soldado, não era, entretanto, o soldado que se ia 
bater; era já o escriptor que ia observar e estudar e recolher a emanação 
inspiradora da paisagem e dos costumes [...]. Se da jornada de Canudos não 
houvesse resultado nenhum proveito que até do mal e do infortúnio a sábia 
fatalidade que desfere as notas da vida, as boas, como as más, tira proveito, 
bastaria o campo de observação que se deparou o escriptor para o futuro, 
compensar um tão desastroso episodio da história nacional. 

 

O jornal rememora a ida de Euclides a Canudos, mas em nenhum momento o associa 

ao Estado – como faz sempre este jornal. Para lá fora mandado o “soldado” e “escritor” 

Euclides da Cunha, conforme o Jornal do Brasil. São estes os papéis que acentua. Notável 

também é a forma como Canudos é aqui representada. O enunciador escreve que as forças 

foram “enviadas para defender a remota região sertaneja da Bahia”. Como assim, “defender”? 

No mais, fala-se em “mal”, em “infortúnio”, mas praticamente nenhum julgamento de valor 

sobre a guerra de Canudos é mostrado – afinal, intitulá-la de “tão desastroso episódio da 

história nacional” não aponta responsáveis. 

O Imprensa lembra Canudos apenas ao rememorar Os sertões: “um livro forte e 

singularmente bello – ‘Os sertões’ – ‘história da campanha de Canudos’ – que elle  

acompanhou de perto, addido  ao estado-maior do general Arthur Oscar, como correspondente 

d’O Estado de S. Paulo”. E nada mais. 

Com pequenas diferenças em relação à narrativa da morte de Euclides, publicada no 
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dia anterior pelo Estado (e com mais detalhes), o enunciado transcrito pelo Jornal do 

Commercio acusa a fonte das versões expostas: “aqui principia a narrativa feita pelos dois 

irmãos, pois o facto se passou sem testemunha algum”. 

Sob o intertítulo “Em S. Paulo”, o Estado descreve ainda a reação à notícia da morte 

de Euclides na capital paulista e se autorreferencia: “à nossa redacção vieram inúmeras 

pessoas indagar dos pormenores do facto e trazer-nos as expressões de pesar pela trágica 

morte do nosso desventurado collaborador”. Essa frase também indica a proximidade e a 

interação daquele jornal com seus leitores. 

Por fim, na segunda página da edição do dia 18, ocupando parte das três primeiras 

colunas, encontramos o texto “Euclydes da Cunha: O assassinato do illustre escriptor – 

Homenagens em S. Paulo – Outras notícias”180 (ANEXO S2). Típica suíte da época, o texto 

começa assim: “ainda perdura no espírito público a magua causada pela trágica morte de 

Euclydes da Cunha”. E segue com a transcrição de um discurso de homenagem feito pelo 

colaborador deste jornal, Alfredo Pujol, na Câmara dos Deputados, no qual faz referência ao 

Estado: “foi na imprensa da nossa capital, no ‘Estado de S. Paulo’ que elle deferiu os 

primeiros lampejos do seu extraordinário talento e da sua rara cultura”. 

Depois, o jornal transcreve texto do “talentoso jornalista” (palavras do Estado) Luiz 

Quirino, publicado originalmente pelo Imprensa, no qual lemos indícios do avanço da 

profissionalização do jornalismo (ao diferenciar o jornalista dos que não o são, mesmo que 

estes se destaquem em tal campo): “sem ter sido jornalista, Euclydes da Cunha destacou-se 

pelo jornalismo”. O enunciador explica, então, o amadurecimento da escrita literária de 

Euclides, sua contribuição no Estado e a publicação de partes de Os sertões neste jornal – 

sobre o que, por fim, conclui: “que, ao menos, este bom serviço da imprensa se leve em 

desconto dos perigos que tão a miude lhe attribuem” – o que sinaliza o caráter polêmico do 

jornalismo feito na época. Por último, o locutor refere a busca já comum por notícias mais 

atuais, cuja ausência obriga o jornal a se justificar perante a suposta expectativa do público 

por novidades: “dos jornais fluminenses de hontem nada há a transcrever que adiante alguma 

coisa as minuciosas informações que nos foram transmitidas”.  

Não acompanharemos, porém, as novas revelações sobre a tragédia da Piedade, pois 

aqui se encerra a nossa pesquisa sobre a construção de tais fatos nos jornais do fim do século 

XIX e início do XX.  

Vimos, neste capítulo, como a Guerra de Canudos foi coberta pelo jornal, 

                                                 
180 O exemplar que temos em mãos deste número do jornal, no entanto, não nos permite fácil visualização – o 

que, certamente, poderá limitar a análise. 
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inicialmente, como ameaça e perigo para a República, por seu potencial de ruptura política e 

social. Quando foi anunciado o seu término, o discurso de República ameaçada deu lugar ao 

de República vitoriosa. Aí, a comemoração do fim do acontecimento tomou as páginas do 

periódico, mas por tempo limitado. Assim que alguns republicanos começaram a revelar 

publicamente a sua vergonha pelos fatos, a crise, que parecia ter acabado, se mostrou latente, 

pela necessidade de racionalizar o que foi Canudos. Masx o jornal silenciou.  

Nos três momentos, a bipolaridade reinou no discurso do jornal: a princípio, o nós 

(enunciadores e leitores) versus eles (sertanejos retrógrados, fanáticos e inimigos da 

República); em seguida, o nós (República vitoriosa) sobre eles (derrotados); por fim, o nós 

(brasileiros) sem eles (também brasileiros).  

A publicação de Os sertões e a morte de Euclides oportunizaram a volta do 

acontecimento, mas resultaram em releituras (ou simples referências) concisas e 

inconsistentes. O esquecimento se impôs. Mas, o que acontece depois? Poderíamos encerrar aí 

a inteligibilidade processada pelo jornal a respeito deste passado? 

Sabemos que, a partir de então, muito tem sido escrito e representado sobre a vida, a 

morte e a obra de Euclides da Cunha, bem como sobre o acontecimento narrado em Os 

sertões, em diferentes tipos de produção intelectual e cultural. Interessa-nos aqui, entretanto, o 

que a imprensa e, particularmente, O Estado de S. Paulo continuou enunciando sobre 

Canudos, quer em matérias exclusivamente voltadas a rememorá-lo ou revisá-lo, quer em 

textos que focalizem a publicação do livro que tornou célebre o acontecimento ou a morte do 

autor, famoso ainda hoje pela escrita do livro.  

A fim de investigar como o Estado passou a tratar, a posteriori, o acontecimento 

histórico de Canudos, no próximo capítulo, analisaremos seu discurso sobre o tema ao longo 

de mais de um século. Assim, observaremos se o interesse do jornal por esta memória 

institucionalizada morreu com a crise de opinião que se formou após o fim do conflito (sobre 

a qual, os trechos depreciativos a respeito da campanha nos artigos de 1902 e o silêncio 

revelado em 1909 são sintomáticos) ou se tal interesse acompanha as datas comemorativas, 

tornando-se também anual, decenário, cinquentenário e/ou centenário.  
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6. O ESTADO DE S. PAULO E A MEMÓRIA 

DE CANUDOS 

 

Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No 
alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem... 
Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a 
narrativa de pormenores(CUNHA, 2002, p. 779). 

 

 

No capítulo anterior, analisamos a construção da Guerra de Canudos por O Estado de 

S. Paulo no momento em que ela se configurava como acontecimento jornalístico e 

observamos a grande relevância atribuída ao conflito até o seu término. A partir de 1898, a re-

significação do acontecimento como um erro apareceu timidamente na imprensa, mas não se 

revelou como definitiva, nem fechou a produção de sentidos sobre o que foi Canudos. O 

acontecimento passou, mas o silêncio e as poucas releituras sobre ele pareciam manter a crise 

em estado latente. 

Giovandro Ferreira esclarece que “em geral, a crise é um acontecimento que impõe 

deslocamentos e reestruturações do espaço público fazendo surgir novos atores, novas 

implicações, novas identidades”. Ela revela o desconhecimento do outro, a estupefação em 

relação à sociabilidade e, então, mostra a ausência do elo social. Quanto ao término do 

acontecimento-crise, ele explica: o seu fim “representa o momento de sua inteligibilidade 

semiótica, reconfigurando as três instâncias que se mantém articuladas no interior da mesma 

presença – meio de comunicação, acontecimento e o público” (FERREIRA, 2011, p. 2, 11).  

Diante disso, poderíamos falar do fim do acontecimento de Canudos quando o jornal 

parou de agendá-lo? A reconfiguração das três instâncias no fim do século XIX e início do 

XX foi suficiente para afirmarmos que foi gerada uma inteligibilidade semiótica sobre 

Canudos? Impulsionados por questões como estas, continuaremos investigando a construção 

discursiva de O Estado de S. Paulo sobre a Guerra de Canudos ao longo de mais de um 

século, buscando observar não apenas as revisões e releituras que ele faz do tema, mas 

também como o faz. Como esse discurso é construído? Como o jornal se autorreferencia, 

rememora, comemora, inventaria e revela Canudos?  

Para a realização desta análise, seguiremos o percurso metodológico apresentado no 

Capítulo 4 e nos embasaremos nos estudos sobre acontecimento, jornalismo, memória e 

discurso, apresentados na primeira parte do presente trabalho. Inicialmente, descreveremos e 
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analisaremos como o jornal resgatou ou ocultou o tema no período de 1898 (um ano após o 

acontecimento) a 1987 (noventa anos depois). Em seguida, realizaremos a análise do discurso 

do Estado na contemporaneidade, dividindo-o em quatro momentos: do centenário da 

fundação de Canudos (1993) à véspera do centenário da guerra (1995); o centenário da guerra 

(1996 e 1997); da seca em Canudos (1999) ao centenário de Os sertões (2002); e o centenário 

da morte de Euclides (2009).  

 

6.1 CANUDOS NO JORNAL DO SÉCULO XX: MEMÓRIA OU ESQUECIMENTO? 

 

A imprensa brasileira após o fim do século XIX começou a se reconfigurar. O número 

de leitores aumentou, as técnicas se modernizaram, as grandes colunas deram espaço a textos 

menores e ilustrações, o trabalho nas redações se dividiu, novos gêneros e seções foram 

incorporados, criaram-se especializações, o jornal se massificou, a informação foi assumida 

no lugar da doutrinação e o jornalismo foi adquirindo contornos empresariais. O Estado de S. 

Paulo assimilou, a seu tempo, cada uma dessas inovações. Formas tradicionais iam, novos 

modelos vinham e, nesse trânsito, o jornal parecia esquecer Canudos.  

O acontecimento de 1897 ficou muito tempo fora do jornal. Um ano depois da guerra, 

em 5 de outubro de 1898, nenhuma matéria foi publicada para lembrar o fim do conflito. Idem 

para o aniversário da publicação de Os sertões (02 de dezembro de 1903) e da morte de 

Euclides (15 de agosto de 1910).  

Também em 05 de outubro de 1907 (dez anos após a data reconhecida como o último 

dia da guerra), nada sobre Canudos. Os títulos que encontramos na primeira página deste 

número foram: “O café”, “O câmbio”, “A poesia caipira”, “Jornaes do Rio”. Na segunda 

página: “Congresso Legislativo”, “Conferencia de Haya”, “O Sr. Rio Branco”, 

“Telegrammas”. Na página 3: “Avulsos”, “Notas e informações”, “Os municípios”, enfim, 

títulos-assuntos que se repetiam quase imutavelmente por várias edições deste período. O 

completo silêncio sobre o acontecimento segue nos anos de 1917, 1927, 1937, 1947, 1957, 

1967 e 1977.  

No início de outubro de 1917 (vinte anos do fim da guerra), a primeira página 

enfatizava a cobertura internacional e, particularmente, a Primeira Guerra Mundial: “A 

situação Européia: a conflagração”.  Em outubro de 1927 e nas décadas seguintes, a cobertura 

dos acontecimentos no exterior permanece tomando grande parte do jornal.  

Manchetes do dia 5 de outubro dos anos de:  

1937 − “A guerra civil na Hespanha”;  
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1947 − “Resolvida a retirada de todas as forças inglesas do Japão”;  

1957 − “Lançou a Rússia o primeiro satélite artificial da Terra”;  

1967 − “Corrida às armas”; “CSN definirá política militar”; “TRT dá 30% mas o 

governo vai recorrer”; e  

1977 − “Carter quer ver o mundo livre de armas nucleares”.  

Vemos aí que o jornal da família Mesquita, no século XX, prioriza os eventos 

internacionais e, em seguida, dá visibilidade a notícias internas ligadas a economia e política. 

Contudo, nem nas outras páginas Canudos foi lembrado. 

A primeira hipótese que formulamos, ao nos surpreendermos com a ausência do 

acontecimento histórico de Canudos nessas que seriam, supostamente, as datas 

comemorativas do fim da guerra, é que o jornal desse período passou a ser tão presentista e 

factual, que não celebrava o passado. Entretanto, observamos aí alguns exemplos de 

cinquentenários, centenários ou mesmo bicentenários da data de nascimento ou morte de 

pessoas célebres, ainda que quase não tenhamos encontrado, nas edições pesquisadas, 

comemorações de fatos históricos. Por exemplo, na edição do dia 6 de outubro de 1907, em 

primeira página, sob o título “Ecos de toda parte”, lemos: “A França celebra agora o 

bicentenário do immortal  naturalista Buffon [...]”. Concluímos, portanto, que o jornal fazia 

referência ao passado, principalmente no que concerne ao culto dedicado aos mortos ilustres e 

sua obra, porém a rememoração de acontecimentos era rara em relação à quantidade de 

matérias comemorativas que encontramos nos dias atuais.   

Segundo o historiador José Calasans, em entrevista publicada por Marco Antonio Villa 

(1998), a partir do cinquentenário da guerra, com a história oral, surge uma nova leitura sobre 

Canudos, diferente da apresentada por Euclides da Cunha. Exatamente neste período, em 

meados de 1947, Ataliba Nogueira divulga os escritos de Antônio Conselheiro, o que 

contribui para tal releitura. Também será significativa a publicação, na revista O Cruzeiro, da 

reportagem sobre o roteiro de Euclides da Cunha na Bahia, com depoimentos dos 

sobreviventes (“O reduto de Antonio Conselheiro – Roteiro de Canudos”), por Odorico 

Tavares e com fotos de Pierre Verger, em 19 de julho de 1947 – posteriormente, transformado 

no livro Bahia Imagens da Terra e do Povo. A história de Canudos, enfim, começava a ser 

revisada.  

Todavia, ao verificar as edições de O Estado de S. Paulo de 19 de julho a 31 de 

outubro de 1947, observamos que não há repercussão alguma neste jornal sobre tal 

movimento. Buscando compreender tal silêncio, não podemos descartar o fato de que o século 
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XX foi marcado por diversos momentos de limitação da liberdade de imprensa. Na Era 

Vargas, por exemplo, a censura dos periódicos era forte e, nos anos quarenta, o Estado 

permaneceu sob intervenção do Departamento de Imprensa e Propaganda (LUCA, 2008, p. 

172). 

 

6.1.1 Nos quarenta anos da morte de Euclides, a memória impedida sobre Canudos 

  

Também não foram encontradas informações sobre os dez anos da publicação de Os 

sertões ou da morte do seu autor neste jornal. Porém, na edição do dia 16 de agosto de 

1949181, centralizada na página 4 há uma matéria biográfica intitulada “Euclides da Cunha” 

(ANEXO T2), assinada, por Hersilio Angelo, em junho de 1949 – assumidamente fria, 

portanto. Sobre a morte de Euclides, exclama: “A 15 de agosto de 1909 – aos 43 anos apenas! 

– tombou, miseravelmente baleado, na Estrada Real de Santa Cruz”; e dispensa maiores 

detalhes a respeito do fato. A guerra no sertão baiano, já julgada aqui como um “crime da 

nacionalidade”, é apenas brevemente recordada, como parte da história do protagonista que 

para lá havia sido enviado “na qualidade de correspondente militar de ‘O Estado de S. 

Paulo’”. 

Sobre Euclides em Canudos, assevera: “assiste aos últimos dias da nossa Troia de 

taipas. Tudo observa, anota e investiga – e volta enfermo, por excesso de trabalhos, má 

alimentação, e emoção. Sim: emoção! Toca-o de piedade o drama de Canudos” (grifo nosso). 

Aí vemos elevar-se o pathos, pela exclamação e pela referência ao dramático acontecimento 

narrado por Homero – metáfora usada pelo próprio Euclides em Os sertões. Por fim, volta a 

citar Canudos no último parágrafo e avalia criticamente a guerra apoiada por este jornal, mas 

sem fazer qualquer referência a tal apoio. Chama-a de “luta incompreendida, erros, crimes, 

heroísmos, que o autor aponta corajosa e sinceramente” e assim a explica: “um grupo de 

jagunços, obedecendo somente a um iluminado – Antonio Conselheiro – começam a inspirar 

ciúmes às autoridades, que resolvem acabar com aquilo”. E arremata, mantendo a versão que 

poucos assumiram em 1897: “um verdadeiro Exército federal contra, finalmente, menos de 

mil jagunços” (grifo nosso). 

Em 21 de setembro de 1949, toda a página 5 é dedicada a homenagear o ex-

correspondente do Estado. É composta por dois poemas de Euclides (“A rir” e “Lirismo a 

disparada” – um em cada canto superior da página), seguidos, abaixo, por dois artigos escritos 

                                                 
181 Não havia a edição do dia 15 no Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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FIGURA 3. Os 40 anos da morte de Euclides da Cunha. 
FONTE: O E.S.P., 21/09/1949, p. 5 

por ele durante a guerra (“O batalhão de São Paulo” e “A nossa Vendeia”) e, no centro e no 

rodapé, três textos sobre Euclides. Verificamos aí a atribuição de importância ao tema não 

apenas pelo completo preenchimento da página com o mesmo assunto, mas também pelo uso 

de três imagens (o que dava 

destaque ao enunciado): acima, um 

desenho de busto de Euclides; à 

esquerda, “Cabana onde Euclides da 

Cunha escreveu ‘Os Sertões’, em 

São José do Rio Pardo”; e à direita, 

“Fotografia de Euclides da Cunha, 

tirada no extremo norte, quando na 

Comissão de Reconhecimento do 

Alto Purus” – como descrevem as 

próprias legendas (FIGURA 3).  

O primeiro texto dessa página (ANEXO U2) anuncia:  

 
Euclides da Cunha figura entre os grandes vultos que no transcorrer dos 
anos passaram pela redação deste jornal. Como fazemos em relação a 
outras personalidades de escol que honraram, no passado, as colunas desta 
folha, cultuamos a lembrança dos fatos que assinalaram a presença do 
grande escritor nesta redação. [...] Houve, infelizmente, quem se dispusesse 
agora, contrariando com escopos inconfessáveis a diretriz que todos a 
respeito se impuseram, a tocar no drama que extinguiu a vida do artista 
incomparável; e de tal forma o fez, que o ato se converteu numa monstruosa 
contrafação da verdade e num inqualificável desrespeito à memória de 
quem merece nossa veneração. Repudiando tal insensatez, prestamos nesta 
página nosso culto de saudade à glória das letras pátrias que foi Euclides da 
Cunha (grifos nossos). 

 

Ao apresentar Euclides “entre os grandes vultos que no transcorrer dos anos passaram 

pela redação deste jornal” e, ao dizer cultuá-lo “como fazemos em relação a outras 

personalidades [...]”, o enunciador valoriza o personagem em foco e, por extensão, valoriza o 

próprio jornal. Os sujeitos coletivos são usados aqui para generalizar, destacar a pluralidade e 

dispensar a citação de nomes próprios, mas não informa com precisão a quem se refere. 

Percebemos nesse trecho, ainda, certo maniqueísmo: Euclides é chamado de “artista 

incomparável” e, aos que contra ele falaram, atribuem-se “escopos inconfessáveis”; o ato 

destes é qualificado como “monstruosa contrafação da verdade”, “inqualificável desrespeito” 

e “insensatez” frente a alguém cuja memória “merece nossa veneração” e que foi a “glória das 

letras pátrias”.  
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O texto central da página, “Defendendo a memória de Euclides da Cunha” (ANEXO 

V2), apresenta um abaixo-assinado em manifesto de repulsa “em face da escandalosa 

exploração pública que, através de um dos órgãos da cadeia dos ‘Diários Associados’, se vem 

fazendo das circunstâncias e pormenores que envolveram a tragédia da qual resultou a morte 

do maior de nossos escritores”. O enunciador se diz na “obrigação de ressalvar a memória do 

imortal autor de Os sertões, agora imperdoavelmente entregue a um rumor publicitário iníquo 

e de todo inoportuno” e, assim, constrói para si o ethos de paladino da memória de um imortal 

injustiçado. Porém, não explica exatamente do que se trata “tão extemporânea e condenável 

publicidade” – o que nos faz concluir que o Estado se baseia no interdiscurso para contar com 

o conhecimento prévio do leitor a respeito do assunto. 

Apenas no texto do rodapé da página (ANEXO W2), confirmamos nossa suspeita de 

que a polêmica havia se iniciado com a já citada publicação do primeiro depoimento de 

Dilermando, na revista Diretrizes (de Samuel Wainer), em 1941: “durante a ditadura, com 

perfeita autorização desta, portanto, dado a severíssima censura policial mantida contra a 

imprensa durante todo o torvo período”. Mas o texto faz referência a um depoimento mais 

recente e atual: “o de agora, na era da imprensa moral e materialmente corrompida”. De 

qualquer forma, o algoz escolhido pelo enunciador deste texto não é Dilermando, mas “a 

imprensa asquerosa que vive de borrifar sobre uma sociedade inteira, até seus meandros, o 

corrosivo medonho colhido nas profundezas da alma dos grandes infelizes”. A imprensa 

brasileira pós-ditadura é posta em questão, mas a crítica, claro, não é extensiva ao próprio 

jornal-locutor: 

 

Bendito também este meu jornal que foi o jornal de Euclides da Cunha, cujo 
espírito abençoa todas as noites a nossa labuta dolorosa de imprensa 
incorruptível – que acolhe nesta página o coração sangrento da verdadeira 
inteligência do Brasil, em desagravo da memória de Euclides da Cunha, um 
dos mais alevantados espíritos que passaram por esta casa e pelo Brasil 
(grifos nossos). 

 

Assim, no último parágrafo do texto, o enunciador não apenas vincula Euclides ao 

Estado, como usa pronomes de primeira pessoa e o demonstrativo “esta” para marcar o lugar 

de onde se fala e a oposição do “nós” (jornal incorruptível de Euclides e nosso) versus “eles” 

(o outro, a imprensa corruptível).  

Enfim, diante desses enunciados sobre Euclides, publicados antes mesmo do 

cinquentenário da sua morte, confirmamos a conclusão apresentada anteriormente sobre o 

quanto já era comum rememorar a vida e a morte de pessoas célebres no jornal de meados do 
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FIGURA 4. O cinquentenário de 
Os sertões. FONTE: O E.S.P., 
13/12/1952, p. 5 

século XX e ratificamos a relevância dada pelo jornal ao nome do escritor de Os sertões e à 

apropriação deste como representante do Estado. 

Nos cinquentenários da fundação de Canudos (junho de 1943), do início da guerra 

(novembro de 1946) e da chegada de Euclides a Canudos (setembro de 1947) não foi 

encontrada qualquer matéria sobre o tema. Em compensação, encontramos outro 

cinquentenário sendo lembrado pelo jornal neste período, o da conferência de Haia 

(02/10/1957). Diante disso, concluímos ainda que, no Estado, a campanha de Canudos passou 

de tema paradigmático para memória impedida. A guerra deixou de ser relevante e veio a ser 

rememorada apenas como apêndice da lembrança sobre a própria atuação do jornal, pela 

célebre cobertura de Euclides da Cunha. Ratificamos tal conclusão com a confirmação de que 

os cinquentenários da publicação de Os sertões e da morte do seu autor 

foram comemorados pelo jornal.   

 

6.1.2 No cinquentenário de Os sertões, a ênfase do suposto 

nascimento da obra na redação do Estado 

   

Em dezembro de 1952 e início de 1953, foram republicadas 

as reportagens do Diário de uma expedição e, em 13 de 

dezembro de 1952 (ANEXO X2), o Estado dedicou uma 

página inteira à comemoração dos cinquenta anos de Os 

sertões.  

Em maiúsculo, negrito e com fontes maiores, o título da 

manchete da página 5, de 13 de dezembro de 1952, toma seis 

das oito colunas: “O cinquentenário de ‘Os sertões’”. Além do 

texto, três fotos (FIGURA 4): no canto superior direito, o busto 

de Euclides; no meio, à esquerda, “Grupo de componentes da 

Comissão mista brasileiro-peruana de reconhecimento do Alto 

Purus, vendo-se ao centro, sem chapéu, o autor de ‘Os 

sertões’”; e no canto inferior direito, “A ponte erguida por 

Euclides da Cunha em São José do Rio Pardo. Foi às margens 

do Rio Pardo, na hoje histórica choupana, que o grande escritor 

burilou as páginas admiráveis de ‘Os sertões’” – como descrito nas legendas. Duas fotos 

posadas de Euclides e uma da sua mais conhecida obra de engenharia. As imagens 
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apresentadas aí, portanto, chamam mais atenção para o autor que para a obra celebrada ou o 

tema da mesma.  

A página é dividida em três partes. A primeira, intitulada “Euclides da Cunha 

sociólogo”, é assinada pelo professor e crítico literário Antonio Cândido; a segunda, sem 

assinatura, é assumida pelo próprio jornal: “‘Os sertões’ e ‘O Estado’”; e a terceira é formada 

por recortes de trechos elogiosos de algumas críticas já publicadas sobre Euclides (de Afonso 

Arinos, J. Veríssimo, Guilherme de Almeida, Silvio Romero, Afranio Coutinho, Eloy Pontes 

e Maurício Joppert).  

Concentremo-nos nas duas primeiras partes. A primeira é estruturada como um típico 

texto acadêmico: o enunciador se posiciona didaticamente, explicando argumentativamente 

sua linha de raciocínio e inventariando ensinamentos deixados pelo livro analisado. Como 

numa cenografia de aula, ora distancia-se e faz predominar a terceira pessoa do verbo, ora 

aproxima-se do coenunciador e usa a primeira pessoa do plural: “lembremos antes do mais 

que a fundamentação científica d’Os sertões visa [...]”; “vejamos a sua posição”, entre outros. 

Usando o imperativo afirmativo, que é “mais o modo de exortação, do conselho, do convite, 

do que propriamente do comando, da ordem” (CUNHA, CINTRA, 2001, p. 477), o 

enunciador convida o leitor já familiarizado com a obra euclidiana a lembrar de certos 

aspectos dela.  

O direcionamento do texto para leitores cultos e que, provavelmente, já leram Os 

sertões, pode ser concluído ainda por trechos em que os saberes do leitor são mobilizados: 

“como sabemos, um dos maiores fatores da evolução social é a difusão da cultura, a 

comunicação de traços culturais de um grupo a outro”; “todos lembramos o contraste, 

assinalado por Euclides em página famosa [...]” (grifos nossos).  

Para completar o quadro da aula, o enunciador: 1) compara os esquemas teóricos 

utilizados por Euclides com os valorizados no tempo da enunciação – “esquema que hoje nos 

pareceria demasiado e mecânico”; 2) usa a primeira pessoa do singular apenas em prol do 

recurso didático de retomar algo já dito – “pouco atrás escrevi a palavra isolamento, em que 

desejo insistir”; 3) sempre interpela o leitor – “como acabamos de ver [...]”; e 4) sistematiza o 

enunciado, retomando os principais pontos – “com estas considerações quis mostrar: 1.0 – 

que se pode desentranhar na obra de Euclides [...]; 2.0 – que tais critérios [...]”.  

O segundo texto se distingue deste pelo posicionamento menos pedagógico e mais 

subjetivo do enunciador, bem como pelo excesso de adjetivos e advérbios valorativos. É 

direcionado tanto a um leitor paulista conhecedor da história do Estado, quanto aos mais 

jovens, despossuídos dos mesmos saberes: “‘Os Sertões’ – todos sabem – nasceram na 
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redação de ‘O Estado’”; “o episódio inicial da história de ‘Os Sertões’ é bem conhecido dos 

que, vivendo em São Paulo àquele tempo, não ignoravam a vida interna de nossa redação. 

Mas talvez sejam estranhas a tais fatos as jovens gerações, menos informadas ou menos 

atentas” (grifos nossos).  

Como os trechos selecionados já revelam, o enunciador apresenta a obra homenageada 

como consequência direta do trabalho de Euclides neste jornal: “como correspondente 

especial desta folha, precisou, apenas, do tempo [...] para rever e ampliar o ‘Diário de uma 

expedição’, dando-lhes as proporções gigantescas da obra-prima que legou às letras do 

Brasil”; “as páginas inigualáveis de ‘Os sertões’ estão, em germe, [...] na correspondência 

nervosa e viva, que Euclides da Cunha escreveu para ‘O Estado’”.  

Além disso, narra a ida de Euclides a Canudos como consequência do convite feito por 

Julio Mesquita ao “amigo íntimo”, Euclides da Cunha, ressaltando a relação próxima entre o 

diretor do jornal e o escritor: “na redação e, sobretudo, na intimidade de sua casa, Julio 

Mesquita e Euclides mantinham conversas de horas [...]”. Ainda atribui a Mesquita uma 

espécie de previsão do potencial de Euclides para a escrita da grande obra: “em prodigiosa 

antevisão, percebera que autor e tema eram da mesma estatura, e antecipava mentalmente o 

que viriam a ser ‘Os Sertões’”; “‘Os Sertões’ nascerão um dia, mercê do descortino e do 

poder de persuasão de Júlio Mesquita, que não só dá a primeira inspiração a seu autor, mas 

ainda quase o impele a reconhecer que está à frente de sua grande oportunidade”. Dessa 

forma, o enunciador valoriza a intervenção de Mesquita para a produção de Os sertões; mas, 

para não diminuir a carga valorativa do jornal, oculta que, após a escrita do livro, Euclides 

procura O Estado, mas este se recusa a publicá-lo.  

 

6.1.3 No cinquentenário da morte de Euclides, a projeção da objetividade sobre o 

jornalista-escritor 

 

Em 15 de agosto de 1959 (ANEXO Y2), a manchete da página 7 (no centro, ocupando 

três colunas e meia, acompanhada de uma foto de busto de Euclides) intitula-se “Comemora-

se hoje o cinquentenário do Falecimento de Euclides da Cunha” (grifos nossos). 

Diferentemente dos títulos que observamos até aqui (que remetiam a um conhecimento 

comum dos interlocutores), este é informativo, ou seja, forma uma frase completa, é uma 

ocorrência única e releva um acontecimento atual (a própria comemoração) – reforçado pelo 

uso do dêitico temporal “hoje” e do verbo no presente do indicativo, “comemora”. 
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A primeira parte da reportagem sobre Euclides da Cunha tem por título “Euclides 

Jornalista” e não cobre qualquer acontecimento, apenas comenta como a atuação no jornal 

levou Euclides às letras. Atualiza o tema, comparando passado e presente: “com os recursos 

editoriais de hoje [...] a importância do jornal na vida do escritor diminuiu bastante. Mas no 

tempo em que Euclides [...]”; “sem preconceitos contra a comunicação com o leitor, sem 

medo da clareza de expressão e pensamento, sem a preocupação da originalidade, tão comum 

nos literatos hoje, escreveu o que viu, disse o que tinha a dizer e buscou explicar”; “nisso está 

a grandeza de Euclides, nisso a sua admirável contemporaneidade” (grifos nossos).  

O enunciador também afirma que o diferencial de Euclides em relação a outros 

escritores que trabalhavam para o jornal era que “ele fez reportagem”. Assim, valoriza a 

escrita de Euclides, comparando-a e aproximando-a do jornalismo preciso e objetivo que já se 

começava a buscar no fim dos anos cinquenta: “o que publica então em ‘O Estado de S. 

Paulo’ é um testemunho preciso, objetivo, e, ao mesmo tempo uma tentativa de explicar o 

drama de Canudos com dados sociológicos” (grifos nossos).  

Por fim, o Estado é novamente apresentado como corresponsável pela obra euclidiana: 

“coube ao ‘Estado’ revelar o escritor, juntamente com o jornalista que possivelmente ignorava 

também”; e a obra é associada ao campo jornalístico: “[...] e que se tenha elaborado nas 

colunas de um cotidiano constitui um motivo a mais para sublinhar o papel que o jornalismo 

desempenhou na evolução de nossa vida cultural”. 

Diferente deste enunciado, que não toca no assunto da morte de Euclides, o que segue, 

intitulado “Dados biográficos”, o faz, mas sem detalhes: “a 15 de agosto de 1909, quando foi 

morto a tiros [...] num encontro de honra com Dilermando de Assis”. Neste, o enunciador 

relembra que “iniciou Euclides da Cunha sua vida na imprensa, com uma série de artigos para 

a então ‘A Província de São Paulo’”. Sobre Canudos, como os anteriores, esse texto quase 

nada fala e associa a guerra apenas à temática da escrita de Euclides. Mas deixa passar 

designações ainda reveladoras de ideias negativas sobre o movimento sertanejo, como o uso 

do substantivo “fanáticos de Antonio Conselheiro”.  

A terceira parte da reportagem, intitulada “Mensagem do governador”, aborda 

especificamente o “ensejo das comemorações que se realizam hoje em São José do Rio Pardo, 

junto à cabana onde Euclides da Cunha escreveu ‘Os sertões’ e que, encerrando mais uma 
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FIGURA 6. Desenhos de 
Canudos. FONTE: O E.S.P., SL, 
15/08/1959, p. 3 

FIGURA 5. Ilustração 
de Antônio 
Conselheiro. FONTE: 
O E.S.P., SL, 
15/08/1959, p. 1 

‘Semana Euclidiana’182, assinalam o cinquentenário da morte do grande escritor”. Logo em 

seguida, é reproduzida a mensagem do governador naquela ocasião e, por fim, o jornal 

apresenta informações sobre outros eventos de homenagem a Euclides em São Paulo e Rio de 

Janeiro.  

Enfim, apesar do título “Comemora-se hoje [...]”, a 

reportagem é iniciada essencialmente por um enunciado 

autorreferencial, em seguida, concentra-se na rememoração e, apenas 

no fechamento, anuncia efetivamente o presente de comemoração. 

O assunto é explorado ainda nas páginas 1 e 3 do Suplemento 

Literário desta edição. Apenas um dos três textos da primeira página 

é dedicado a “Euclides da Cunha” (nome que intitula este enunciado) 

e a única imagem, centralizada e ocupando três colunas, é um 

desenho de Antonio Conselheiro, dedutível pelos ícones da bata, 

cabelos longos, crucifixo e livro na mão (FIGURA 5).  

O texto da primeira página (ANEXO Z2) poderia ser definido 

como uma resenha literária, que focaliza o estilo de Os sertões, mas, 

apesar da ilustração, esquece seu conteúdo (Canudos). Apenas no fim, o enunciador lembra a 

ocasião comemorativa: “hoje, que se comemora o 50º aniversário de sua morte, esta folha, 

que de certa forma o revelou ao público nas anotações jornalísticas que viriam a servir de base 

para a feitura de ‘Os Sertões’, não poderia deixar de reverenciar, mais uma vez, a memória 

[...]”. Ultrapassando a urgência presentista, o jornal pensa o hoje também a partir da memória 

e, portanto, do triplo presente. 

A terceira página do Suplemento Literário (ANEXO 

A3) é toda direcionada ao tema. Possui dois textos. O 

primeiro, “Canudos: Sugestão para um roteiro de filme”, é 

assinado (por Ignácio da Silva Telles) e ocupa cinco das oito 

colunas. Acima e abaixo dele, dois desenhos que sugerem o 

sertão: um vaqueiro na caatinga e o retorno dos feridos 

(FIGURA 6). A página possui, ainda, uma foto de Euclides e 

um registro da sua caligrafia. O segundo texto, “Estudos 

                                                 
182 A Semana Euclidiana é um evento que se realiza anualmente no mês de agosto, em São José do Rio Pardo – 

SP, para celebrar a vida e a obra de Euclides da Cunha. Iniciou-se em 15 de agosto de 1912, quando um grupo 
se dirigiu à cabana de zinco onde Euclides projetou a reconstrução da ponte da cidade e escreveu Os sertões. 
Desde então, palestras e eventos culturais são realizados na cidade durante a semana de 15 de agosto, para 
cultuar sua memória. 
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Euclidianos”, de Nilo Scalzo, é mais uma resenha sobre Os sertões, porém, quase não aborda 

Canudos. Enfim, este caderno dispõe de signos verbais e visuais sobre a guerra, sobre 

Euclides e sobre a obra euclidiana, mas conta com o interdiscurso para que o leitor complete a 

associação entre os três. 

Depois desta data, apenas voltamos a pesquisar sobre a rememoração de Os sertões e 

da morte de Euclides no centenário desses eventos. Dos enunciados de meados do século XX 

aqui examinados, concluímos que, neste período, a Guerra de Canudos era parcamente citada 

por O Estado de S. Paulo e sem nenhum aprofundamento ou crítica. A leitura do 

acontecimento tinha, claramente, hegemonia euclidiana, mas, como observamos, este não era 

o tema central de tais textos, e sim a obra ou a morte de Euclides da Cunha. 

 

6.1.4 Nos noventa anos do fim da guerra, Canudos é exemplo para as comunidades 

eclesiais de base 

 

Somente a partir dos anos oitenta, Canudos volta às páginas do jornal (ao menos, nas 

fases supostamente comemorativas, aqui pesquisadas). Outro momento de memória do tema 

começa, então, a ser revelado: o de comemorações-inventários do acontecimento, que levam o 

jornal não apenas a lembrar o passado, mas a compará-lo com o presente, deixando-o a 

serviço deste ou dos valores que o Estado queira colocar em relevo.  

Não tivemos acesso à edição de 05 de outubro de 1987, mas, no dia 4, o jornal já 

apresentava, no caderno principal (sob o título-assunto “Noticiário Geral” – p. 27), uma 

notícia sobre o evento histórico, intitulada “Igreja reúne romeiros nos 90 anos de Canudos” 

(ANEXO B3). O lead da matéria, enviada de Salvador (Agência Estado), releva a quantidade 

(“Cerca de três mil”) de “romeiros e trabalhadores rurais esperados amanhã, nas margens do 

açude do Cocorobó, no município baiano de Euclides da Cunha, para a missa solene [...] 

lembrando os 90 anos da destruição do Arraial de Canudos e da morte de Antônio 

Conselheiro”.  

Aqui o acontecimento em destaque não é a morte daquele que hoje dá nome ao citado 

município baiano (antes chamado de Cumbe), nem à sua obra. Comemora-se Canudos. Sobre 

Euclides e Os sertões apenas lemos: “As comemorações ocorrem em meio a um processo de 

releitura de ‘Os sertões’, de Euclides da Cunha, e de reavaliação histórica de Canudos”. Agora 

Conselheiro não é mais o inimigo ou o bandido e o arraial não é mais a habitação de 

fanáticos: “hoje consideram Canudos um exemplo a ser seguido pelas comunidades eclesiais 

de base”. A história aí é lida, portanto, como magistra vitae (mestra da vida), pois o passado é 
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visto como exemplar para o presente. 

Típico discurso jornalístico da modernidade, na construção do enunciado, as marcas 

de enunciação são apagadas. O enunciador apenas faz falar fontes a quem cita e isso não pode 

ser desconsiderado, pois, como explica Ducrot (1987, p. 159), “o discurso segundo, mesmo 

quando retoma um discurso anterior, não consiste em mero relato. Ele cria uma realidade 

original: pelo fato mesmo de dizer que alguma coisa já foi dita, diz-se alguma coisa de novo”.  

Vejamos um trecho da matéria, cuja fala da fonte ratifica a nova tese de Canudos 

como exemplo a ser seguido: 

 

Já d. José Rodrigues, de Juazeiro, confirmou sua presença. Para ele, a 
experiência posta em prática por Antônio Conselheiro em Canudos, de uma 
vida comunitária ‘com uma visão de sociedade organizada de significado 
ideal, humanitária, onde todos tinham as mesmas oportunidades, é um 
exemplo a ser seguido pela Igreja em toda América Latina nas suas 
comunidades eclesiais de base, e o Conselheiro a retirou dos apóstolos de 
Cristo, no Evangelho’. 
Para o bispo, com a nova leitura que se faz de Canudos nos últimos anos, já 
se chegou à conclusão de que ‘as histórias de fanatismo foram inventadas 
para justificar o massacre. [...] Antônio Conselheiro só foi destruído porque 
punha em perigo os latifundiários, porque organizou os trabalhadores numa 
vida comunitária, e isso era uma ameaça à propriedade’. 
Para que não sobrasse nenhuma semente da experiência de vida 
recomendada por Cristo, afirma D. José, ‘é que as forças federais 
assassinaram todos os habitantes do arraial e depois os poderosos 
recomendaram a construção de um açude no lugar, para afogar a memória do 
povo. [...] Hoje os descendentes dos vizinhos de Canudos não tem memória 
sobre o que se passou na região, seus antecessores calaram com medo’. 

 

Esse trecho é exemplar de como o enunciador, mesmo afirmando (posteriormente) que 

sindicalistas, religiosos, intelectuais e trabalhadores rurais participam do evento que tem por 

tema “A Resistência do Povo 90 anos depois de Canudos”, dá voz apenas aos bispos e, ainda 

assim, em discurso direto.  

O uso do discurso direto é “uma encenação visando criar um efeito de autenticidade: 

eis as palavras exatas que foram ditas, parece dizer o enunciador”, segundo Maingueneau 

(2002, p. 141-142, grifo do autor). O autor explica ainda que o discurso direto é usado para 

mostrar objetividade (o que é próprio do discurso jornalístico moderno), além de 

distanciamento, “porque o enunciador citante não adere ao que é dito e não quer misturar esse 

dito com aquilo que ele efetivamente assume”.  

Mesmo deixando claro que a tese é do bispo (personagem cuja proximidade com as 

comunidades mais pobres se diferencia da postura conservadora do jornal), o enunciador do 

texto ora analisado põe em destaque a releitura sobre Canudos, não mais como lugar de 
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FIGURA 7. Imagens do arraial, nos 90 anos 
de Canudos. FONTE: O E.S.P., 05/10/1987, p. 
27 

fanatismos, mas de uma comunidade cristã que soube dividir a terra e que, por isso, foi 

destruída e esquecida – como vemos também no seguinte trecho: 

 

Para o bispo de Juazeiro, a questão da propriedade está na base de tudo o que 
se passou na região e se a República que derrubou a Monarquia tivesse 
realizado a reforma agrária, Canudos não aconteceria. Hoje, diz o bispo, a 
situação sócio-econômica no meio rural da região não mudou nada. ‘A 
concentração fundiária aumentou e a reforma agrária continuou sendo o 
objetivo da luta. A região enfrenta mais uma seca. Este ano ainda não 
choveu, há muita fome, e continua o mandonismo dos coronéis, dos políticos 
do sertão’, diz o bispo.  

 

Ao afirmar que, se a República “tivesse realizado a reforma agrária, Canudos não 

aconteceria”, a fonte resume a guerra à questão da propriedade de terras (mas o jornal não 

assume tal associação). O passado é atualizado aí pela relação com a questão da reforma 

agrária, problema contemporâneo e bem conhecido pelos leitores do jornal no fim dos anos 

oitenta, como também pelo dêitico “hoje” e pelas formas verbais (“não mudou”, “aumentou”, 

“continuou”, “ainda não choveu”, “enfrenta”, “continua”) que comunicam a não alteração da 

situação sócioeconômica e a manutenção da concentração fundiária, da seca, da fome e do 

“mandonismo” dos coronéis e políticos, como em 

1897.  

O último parágrafo (o menos importante de 

uma matéria) informa sobre um evento 

comemorativo a ser realizado em Salvador, mas 

nenhuma das duas fotos (FIGURA 7), usadas 

abaixo e acima do texto, remete diretamente ao 

presente da enunciação.  Talvez porque, assim 

como não assume a fala dos bispos, o enunciador 

não assuma ou não valorize muito as 

comemorações de tal ocorrência na Bahia. 

No dia 15 de outubro do mesmo ano, 

encontramos, ainda, o título “Euclides, a cabana” (ANEXO C3), na seção “Dos leitores” 

(página 2), destacado em relação aos demais (por ser a primeira carta de leitor exposta e por 

ter um título com fonte maior). O leitor faz referência a um texto com este mesmo título, 

publicado no Estado do dia 23 de agosto (dois meses antes), no qual o autor criticava “com 

fartas argumentações, o que vem estampado no livro, recém-lançado, Ana de Assis – História 

de Trágico Amor”. Em concordância com a publicação do jornal, o leitor afirma que “o que se 



228 
 

deseja com a publicação do livro é inocentar a dona Ana e denegrir o imortal Euclides da 

Cunha”. Não nos estenderemos, contudo, em analisar esta carta, pois não conseguimos ter 

acesso ao referido texto de 23 de agosto. Vale aqui apenas ressaltar o destaque dado a ela pelo 

jornal e, ao que nos parece, a manutenção do posicionamento do Estado contra qualquer 

enunciado que possa macular a imagem de Euclides. 

A seguir, realizaremos a análise das matérias selecionadas das edições dos anos 

noventa em diante, observando os discursos de rememoração, comemoração, inventário, 

revelação e autorreferencialidade. Afirmar que um enunciado corresponde a um desses 

objetivos (rememorar, comemorar etc.), contudo, não significa dizer que ele exclui os outros. 

Assim também, agrupar enunciados que comemoram, rememoram etc. não significa que todos 

os textos de tal conjunto funcionem exatamente da mesma forma. Enfim, separaremos a 

análise por blocos para torná-la mais clara e didática e não para engessá-la em classificações 

fixas ou estruturas definitivas.  

 

6.2 CEM ANOS DEPOIS 

 

6.2.1 Do centenário da fundação de Canudos às vésperas do centenário da guerra: 

1993 a 1995 

 

Nas proximidades dos cem anos de Canudos, o acontecimento volta a ganhar grande 

relevância para o Estado. A partir dos anos noventa, nem mesmo o centenário da fundação do 

arraial de Canudos passa em branco no jornal – o que comprova também o aspecto 

memorialista da imprensa no fim do século XX e início do XXI.  

  

6.2.1.1 Comemoração: a imagem de Canudos olhando para trás 

 

Na capa do jornal de 21 de maio de 1993, encontramos a seguinte chamada, em uma 

caixa de texto no pé da página: “Domingo no ‘Estadão’ – Canudos – Cenário e personagens 

de Canudos cem anos depois”; seguida pela descrição “Fotos de Walter Firmo mostram o 

sertão de Canudos cem anos depois da fundação do arraial”. Esse passado esquecido e 

distante volta a ser apresentado como relevante jornalisticamente pelo gancho da data 

comemorativa, bem como pela possibilidade de sua atualização.  
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FIGURA 8. Chamada – “O centenário de 
Canudos”. FONTE: O E.S.P., 21/05/1993, capa 

No domingo, dia 23, outra chamada na 

capa: “Especial – O centenário de Canudos” 

(FIGURA 8). Do lado da descrição sobre a 

edição especial do Caderno Cultura, uma imagem 

da sua capa: uma fotografia de uma mulher 

(morena, com cabelos presos e vestido 

estampado) segurando uma criança, em cenário 

de região seca, sem muita vegetação e céu azul 

com poucas nuvens. Os dois personagens estão 

de frente, mas olhando para trás, para uma grande 

cruz onde se encontra escrito “Conselheiro”. A 

imagem reflete a passagem do tempo: o colorido indica o presente da enunciação, mas o ícone 

da cruz, com o nome do personagem centenário, representa o passado, para o qual os 

personagens ainda olham.  

A ocupação de toda a capa do Caderno Cultura com a foto demonstra como, com a 

habituação do leitor aos media visuais, o não-verbal é valorizado no século XX, passando a 

fazer parte da primeira leitura do jornal. Dentro do caderno, encontramos vinte e quatro fotos 

ou desenhos – oito remetendo a personagens do passado e dezesseis, do presente.  

O espaço de maior ênfase da comemoração da data é o quadro de Serviços (segunda 

página), que anuncia lançamento de livros, palestras e um debate promovido pelo Estado, 

tudo em prol do centenário de fundação de Canudos. Aí, os tempos predominantes são o 

presente e o futuro (próximo) e a principal expectativa do leitor projetada na enunciação é a 

de obter informações sobre eventos e novos produtos culturais sobre o tema – expectativa 

fortemente relacionada à sociedade de consumo e à sua cultura de entretenimento. 

 

6.2.1.2 Autorreferencialidade: o Estado como o jornal de Euclides 

 

A capa do Caderno Cultura de 23 de maio de 1993, além da imagem já examinada 

aqui, é composta pelo título comemorativo “Canudos 100 anos depois”, uma lista com as 

chamadas de suas principais matérias e uma caixa de texto: 

 

Este caderno analisa, no centenário da fundação de Canudos, as causas e 
consequências da mais sangrenta guerra civil do País [...]. Mas a cidade e a 
luta da qual foi palco seriam desconhecidas não fosse a genialidade de 
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FIGURA 9. No presente, fotos do 
passado. FONTE: O E.S.P., 23/05/1993, p. 
2 

Euclides da Cunha, repórter do Estado, que registrou com precisão aqueles 
fatos nas páginas do jornal e do clássico Os sertões. 

 

Assim, já na primeira página do Caderno Cultura, o jornal associa o conhecimento que 

se tem hoje sobre Canudos à sua própria atuação, por intermédio de Euclides. Dentro do 

caderno, encontramos uma reportagem, um quadro de serviços, três entrevistas e sete matérias 

frias, que vão de narrações da história a resenhas de Os sertões. Quase todos os textos citam o 

Estado como o jornal de Euclides e, nesse sentido, são autorreferenciais. Exemplos: na 

matéria “Canudos era fazenda de criação de gado” (p. D2), após o intertítulo “Euclides da 

Cunha”, o texto anuncia que “no dia 4 de agosto, o jornalista Euclides da Cunha embarca [...] 

com destino a Salvador. Ele seguia, a convite de Júlio Mesquita, do Estado”; em “Culto 

euclidiano tem ‘meca’” (p. D2), lemos: “[...] como jornalista do Estado, cobriu durante alguns 

meses de 1897”. 

  

6.2.1.3 Rememoração: a suposta expectativa de o leitor conhecer o passado de Canudos 

 

De alguma forma, a 

rememoração perpassa todos os 

enunciados do Caderno Cultura de 23 

de maio de 1993. O primeiro texto 

deste caderno (ANEXO D3) se 

intitula “Canudos era fazenda de 

criação de gado” (p.2). Para chamar a atenção do 

leitor, o enunciador indica algo inusitado para quem 

não conhece tal história: o fato de o arraial, 

geralmente conhecido pela miséria e seca, ter sido 

uma fazenda de gado, que era sinal de riqueza. Como 

o título, o corpo do texto e as fotos (FIGURA 9) são 

essencialmente fincados no passado. Construída em 

terceira pessoa, a matéria não aponta fontes e mantém 

versões conhecidas sobre a guerra (Antônio Conselheiro como peregrino, beato e fundador de 

Canudos; arraial com cerca de 25 mil habitantes etc). O posicionamento do enunciador é 

distanciado e objetivo, dando ao leitor a impressão de estar diante da narrativa dos fatos 

exatamente como aconteceram. A expectativa que parece projetada aqui é a de conhecer a 
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história de Canudos e, portanto, o enunciado é direcionado a quem tem pouca ou nenhuma 

informação sobre tal acontecimento.  

Semelhantes posicionamento e expectativa suposta possuem os textos “Culto 

euclidiano tem Meca” (p. 2) e “Os sertões cristaliza imagem do beato” (p. 6), apesar de estes 

possuírem maior relação com o presente. Como já indica o chapéu (“Tragédia”), o primeiro 

enunciado (ANEXO E3) é construído sob forte carga dramática: “quando Euclides da Cunha 

se casou com Anna [...], duas tragédias eram azeitadas pela realidade um tanto melancólica 

que sempre o rodeou”; “Euclides resolve lavar sua honra com sangue”; “como o pai, não 

resiste à pontaria do já então marido da mãe”. O título, contudo, só é justificado na segunda 

parte do texto, responsável também pela atualização do tema: “Euclides da Cunha é o único 

escritor brasileiro a ser cultuado por seus admiradores de forma sistemática”; “é um 

verdadeiro ritual religioso, que conta, inclusive, com sacerdotes do culto, normalmente 

professores de literatura”.   

O segundo texto (ANEXO F3) também busca manter a atenção do leitor ao narrar 

eventos pouco convencionais sobre o personagem em questão: “Antônio Conselheiro sempre 

conviveu com a morte. Quando criança, várias pessoas de sua família foram executadas”; “seu 

corpo, retirado da cova, foi decapitado. Morre duas vezes”. Depois, o enunciador apresenta 

uma citação de João Ubaldo Ribeiro, que aborda a atuação da imprensa em 1897, mas oculta a 

participação do Estado: “Sou baiano, nordestino e a lembrança de Canudos me faz chorar. A 

gente esquece da campanha monstruosa que a imprensa, principalmente, a carioca, fez contra 

os nordestinos”. Assim, o jornal rememora, mas não inclui seu mea-culpa na lembrança. 

 

6.2.1.4 Inventário: a atemporalidade do sertão em novas leituras e velhas imagens 

 

No Caderno Cultura de 23 de maio de 1993, encontramos ainda matérias que chamam 

a atenção do leitor para comparações, novas leituras e consequências do acontecimento no 

presente, o que denominamos aqui como discurso inventário. Em geral, elas têm 

posicionamento pedagógico e assimétrico em relação ao saber do leitor e focalizam os estudos 

ou o depoimento de algum especialista:  

1) “Modernidade postiça repugnou Euclides” (p. 3) − entrevista com Roberto 

Ventura; 

2) “Euclides da Cunha é pictórico” (p. 3) − resenha de Antonio Medina Rodrigues, 

sobre Os sertões; 
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FIGURA 10. Retrato de Mario 
Vargas Llosa. FONTE: O E.S.P., 
23/05/1993, p. 8 
 

FIGURA 11. Pobreza e religiosidade: 
imagens do mesmo sertão. FONTE: O 
E.S.P., 23/05/1993, p. 7 e 8 

3) “Conselheiro não queria reformas, diz historiador” (p. 6) − matéria sobre a 

pesquisa de José Calasans; 

4) “Euclides fundou a geografia trágica” (p. 7) − resenha de Gilles Lapouge sobre Os 

sertões; 

5) “Canudos, álibi para estruturar a República” (p. 7) − entrevista com José Murilo; 

6) “Canudos é obsessão de Vargas Llosa” (p. 8) − entrevista com Mario Vargas 

Llosa; e 

7) “O homem da Tróia de taipa” (p. 8) − matéria sobre 

obra de Llosa.  

Sob diferentes chapéus (“Linguagem”, “Polêmica”, 

“Historiador” e “Romance”), os títulos citados acima pertencem 

a resenhas, entrevistas ou simples matérias frias que 

inventariam novas leituras sobre Canudos. Três desses textos 

trazem retratos dos intelectuais entrevistados – fotografias que 

funcionam como uma descrição ou a constituição de uma ilusão 

de real, que servem para ratificar a veracidade do sujeito que 

enuncia: como exemplo, o retrato de Mario Vargas Llosa 

(FIGURA 10). Além dos retratos, encontramos três fotos 

representativas de Canudos hoje (uma do alto do 

Mário e duas de sertanejos – FIGURA 11), que 

mostram, contudo, o mesmo sertão pobre, seco e 

religioso de sempre – imagem condizente com 

as projeções do senso comum sobre a região.  

Nesse conjunto de textos, diferentes 

lugares de enunciação são apresentados: 

jornalistas, especialistas brasileiros e autores 

estrangeiros – um francês e um peruano. O 

primeiro, Gilles Lapouge, é o autor de uma 

resenha sobre Os sertões (ANEXO G3), 

publicada originalmente no jornal Le Monde, 

que assim finaliza: 

 

Nas brumas resplandecentes do Nordeste, ele percebe os contornos que vão 
perturbar o século seguinte, o nosso. O ‘crime fundador’ de Canudos 
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prenuncia todas as guerras que perpetraram e ganharam, nos últimos 
cinquenta anos, os pobres e abandonados contra o Exército britânico, 
francês, soviético ou americano. Essa frase escrita há um século não resume 
a fase da história militar na qual entramos: ‘O Exército sente em sua força a 
razão de sua fraqueza’? (grifos nossos) 

 

Essa mesma atualização temporal (que compara o que foi escrito sobre Canudos com o 

tempo presente desta edição do jornal) e também geográfica (ao expandir os significados do 

acontecimento para além das nossas fronteiras) pode ser igualmente verificada na entrevista 

do romancista peruano Mario Vargas Llosa: 

 

O fenômeno pode ainda repetir-se em nosso tempo, por causa do vazio dos 
sistemas sociais, dos sistemas morais e políticos de que falei. [...] a 
investigação da guerra de Canudos revela a cada instante novos detalhes, 
pitorescos ou terríveis e sobretudo pelo fato de todos os países latino-
americanos terem tido seu Canudos. Canudos é símbolo de uma dificuldade 
ainda muito vigente em nossos países, e não só neles, mas também em 
outras regiões do mundo, onde se produzem esses desgarramentos, esses 
confrontos regionais por razões de intolerância religiosa muito semelhante às 
que provocaram a guerra civil no Brasil (grifos nossos). 

 

Desse fragmento, o coenunciador conclui que Canudos foi passado, é presente e tem 

potencialidade de se repetir no futuro. Por isso, e por ultrapassar fronteiras nacionais, é 

atemporal e simbólico. 

Afirmamos anteriormente que diferentes lugares de enunciação são representados 

neste caderno especial, mas até agora não vimos os descendentes de Canudos terem voz. 

Aqui, apenas uma matéria cita os sertanejos – ainda que a principal, a manchete do caderno 

(p. 4 e 5): “No calor da hora 100 anos depois” (ANEXO H3). Trata-se de um discurso 

inventário, pois resgata a herança do acontecimento histórico, como veremos logo a seguir. 

No título, o leitor já iniciado (ou especializado) no tema identifica a intertextualidade 

com o livro de Walnice Galvão, No calor da hora; a Guerra de Canudos nos jornais: 4a 

Expedição, sobre as reportagens enviadas pelos correspondentes especiais durante a quarta 

expedição. Assim como há quase cem anos, em 1993, o repórter do Estado vai a Canudos 

para conhecer essa realidade distante do leitor paulista. O leitor ideal deste enunciado, 

contudo, não é apenas aquele que já tinha informação sobre o tema. O enunciador escreve 

para qualquer um que tenha curiosidade sobre como está a região de Canudos hoje e sobre o 

que dizem os descendentes da guerra.  

Ele usa a primeira pessoa, dêiticos e não apaga as pistas do momento da enunciação: 

“são onze horas da manhã”; “percorremos a cidade submersa”; “estamos no segundo dia 
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FIGURA 12. Presente atemporal. FONTE: O E.S.P., 23/05/1993, p. 4 e 5 

dessa expedição pelos caminhos de Conselheiro” (grifos nossos) etc. Vemos aí a 

aspectorização (sentido de acompanhar o passo a passo do jornalista) reforçar a aproximação 

in-loco (do lugar e das fontes), dando efeito de exatidão e retomando o estilo de Euclides 

(cenografia de um diário) – como se o jornal fosse o legítimo herdeiro deste.  

Quanto à temporalidade, ora o enunciado está no passado (para narrar o 

acontecimento), ora no presente (para explicar Canudos hoje). As fotografias (FIGURA 12), 

porém, parecem pertencer a um presente atemporal. Na página 4 (esquerda), vemos dois 

cenários de seca, com as legendas: “‘Sol de estrebuchar’. Há quase um ano não chove no 

sertão de Canudos; em vários lugares, não existe água para beber”; e “Cenário desértico. A 

vegetação sertaneja: mandacarus, facheros, palmatórias, quipás, cachacubus”. Na página 5 

(direita), mais cinco imagens remetem ao sertão: “Via-sacra. Por precárias estradas de 

cascalho, o acesso a Monte Santo: ‘o altar do sertão’”; “Prédica silenciosa. Estátua do 

Conselheiro: ainda hoje, figura controvertida para o próprio sertanejo”; “Crepúsculo. Pôr-do-

sol no sertão da Bahia: calor e poeira compunham o cenário na Canudos de Conselheiro”; 

“Imagens. Sobre o portal de uma igreja: o cineasta Antonio Olavo esquadrinha o sertão”; 

“Procissão. Na sexta-feira Santa, em Monte Santo, passagem por 25 capelas até a igreja de 

Santa Cruz”. As legendas não indicam datas e, com raras exceções, levam o leitor a sentir nas 

fotos certa atemporalidade. Apesar de pertencentes ao presente do jornal (o que é possível 
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concluir pelo colorido e pela qualidade das imagens), refletem o que foi Canudos no passado 

e o que provavelmente continuará sendo no futuro.  

A relação temporal (ontem X hoje) se estabelece apenas nas duas imagens do meio da 

reportagem: um mapa com a rota de Salvador a Canudos, com um traço vermelho indicando o 

caminho feito por Euclides e um marrom, feito pela equipe de reportagem atual; e uma foto de 

um senhor (cego de um olho, barba e cabelos brancos, touca e camisa de botão semiaberta), 

sentado ao lado de uma pintura de Conselheiro e seus seguidores. De qualquer forma, o 

sentido produzido em todas as imagens é ainda o de relevar a diferença entre o “nós” e o 

“eles” – algo como: enquanto eu (jornal) e vocês (leitores) vivemos um tempo veloz e sempre 

mutante, eles (sertanejos) estão parados no tempo.  

Apesar de a última imagem descrita (foto de José Guilherme Alves, de 101 anos, que 

“tinha 5 quando Canudos foi destruída” – conforme legenda) ganhar destaque na página, os 

depoimentos dos sertanejos aparecem apenas em um box. Sob o chapéu “Memórias” e 

intitulado “Sobrevivente de 101 anos traça retrato do beato pela tradição oral”, o texto da 

caixa inicia relevando o fato de o depoente ser o “último contemporâneo da Guerra de 

Canudos”. Depois, o enunciador cita falas antagônicas de outros sertanejos e interfere no 

significado delas por meio do verbo escolhido para rematar os discursos diretos: “‘em 

Canudos, por milagre do Conselheiro, água era leite [...]’, exagera Jocesin”; “‘esse 

Conselheiro era um bom safado, oxente’, responde Agenor” (grifos nossos).  

Outro box traz prognósticos sobre a região, frente à ameaça da cólera e de outras 

doenças, bem como do aparecimento de “novos Conselheiros”: “‘se a cólera, que já atingiu a 

cidade de Jeremoabo, chegar ao açude, vai dizimar toda a população de Canudos em pouco 

tempo’, afirma o médico”; “há um consenso de que Canudos está sempre pronta a aderir ao 

messianismo e ao fanatismo religioso”. Aí, o futuro da região é vislumbrado, mas sempre 

ligado ao passado – pela repetição de palavras (como “fanatismo”) e dizeres (sobre como a 

região é propícia a novas dizimações e ao messianismo) que ainda circulam e, assim, 

constroem a memória sobre Canudos.  

Depois de maio de 1993, apenas encontramos matérias sobre o tema em 18 de 

novembro de 1995, no Caderno Cultura. Na verdade, são três resenhas, escritas por não-

jornalistas (sempre com a observação “Especial para o Estado”), de livros recém lançados 

sobre Canudos ou Euclides: “Bernucci desmonta mito do Euclides ‘realista’ (p. D1), 

“Batalhão de enganos invade sertão de Levine” (p. D15) e “Villa combate versão oficial da 

Guerra de Canudos” (p. D15). Como a maioria dos discursos jornálicos, estes são enunciados 

com posicionamentos pedagógicos e direcionados idealmente a leitores já interessados pelo 
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tema. Refletem tanto a rememoração quanto o inventário, por discutirem novas obras ou 

contribuições sobre a interpretação do acontecimento e o associarem a outros fatos.  

O texto “Batalhão de enganos invade sertão de Levine” (ANEXO I3) é o único que 

explica o porquê de haver três resenhas com temas tão próximos numa mesma edição do 

Caderno Cultura: “acredito que, neste entardecer de milênio, nenhum evento se reveste de 

maior força cultural, na vida brasileira, do que o centenário de Canudos/ Conselheiro. Está 

bem próximo”. Qual a relevância jornalística de tal enunciado, um ano antes da data 

comemorativa? Como sempre, reconhecer a importância do passado para refletirmos o 

presente (história como magistra vitae) e, pelo exemplo de Canudos, ponderar sobre a 

identidade nacional: “um instante apropriado para repensar o Brasil. [...] Que lições 

recebemos, nesses cem anos incessantemente vividos, daquela tragédia maior da 

incompreensão nacional?”  

 

6.2.2 O centenário da Guerra de Canudos: 1996-1997  

 

Em 1996, cem anos depois do início do conflito, e 1997, centenário do fim da guerra, 

multiplicam-se os títulos sobre Canudos. Em 1996, foram encontradas matérias sobre o tema 

em quatro edições (22/07, 04/08, 03/09 e 21/11) e, em 1997, em onze (14/01, 04/03, 01/04, 

05/08, 17/09, 21/09, 22/09, 26/09, 27/09, 05/10 e 06/10).  

 

6.2.2.1 Inventário: o ressurgimento do passado e a voz silenciada do sertanejo 

 

A primeira matéria desse conjunto comemorativo de textos sobre Canudos, publicada 

no início da página 16 do caderno principal de 22 de julho de 1996, sob o chapéu “História”, é 

intitulada “Exército faz autocrítica sobre Canudos” (ANEXO J3). Como toda notícia, esta é 

predominantemente escrita no presente, o posicionamento do enunciador é distanciado e 

objetivo e, no primeiro parágrafo, são resumidas as principais informações do enunciado: 

 

Cem anos depois do início da campanha militar em Canudos, o Exército faz 
pela primeira vez, em público, uma autocrítica sobre sua participação no 
episódio. Encarregado pelo ministério do Exército de produzir um álbum e 
lançar um livro sobre o centenário, o coronel da reserva Davis Ribeiro de 
Sena admite que os soldados ‘massacraram’ os jagunços que defendiam o 
povoado fundado por Antonio Conselheiro. ‘Houve extermínio, sim, e o 
Exército não tem medo de dizer’, declarou.  
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FIGURA 13. “Saga de Canudos 
ressurge da fé e das cinzas”. 
FONTE: O E.S.P., 04/08/96, p. D1 

 Seguido por breve rememoração da história de Canudos, este trecho releva a 

singularidade do fato noticiado (“pela primeira vez”) e o momento propício (“cem anos 

depois”) para a autocrítica do Exército. O discurso inventário se constrói aqui pelo sentido de 

continuação da história, com o agendamento de fatos recentes associados ao acontecimento 

histórico. 

 Outra matéria publicada neste ano, em 04 de agosto de 1996 (p. D3), “Exército 

reconhece o massacre”, assinada pelo mesmo jornalista (Chico Otávio), traz informações 

muito semelhantes sobre a autocrítica do Exército: “Davis Ribeiro de Sena disse que foi 

encarregado [...] de produzir um álbum e escrever o livro sobre o tema”. Esta, contudo, 

acrescenta: “a ausência de homenagens é a maior prova de que o Exército não se orgulha de 

sua vitória”. A prática de cozinhar (reescrever) o mesmo assunto em edições diferentes ou de 

usar as mesmas fotos e citações em diferentes matérias mostrou-se muito comum nos 

enunciados contemporâneos sobre Canudos e revela como funcionam os elementos de 

atualização no jornal. 

 A matéria citada no parágrafo anterior é uma das 

onze que, três meses antes do centenário do início da Guerra 

de Canudos, foram publicadas no Caderno 2 Especial de 

Domingo (04 de agosto), pelos “Cem anos de Canudos”. Na 

capa deste (ANEXO K3), uma foto (de um homem vestido 

de couro, como um vaqueiro, sentado, ao lado de um 

cachorro, em frente a um casebre), que toma mais da metade 

da página, e o título “Saga de Canudos ressurge da fé e das 

cinzas” – cujo presente (do verbo) e o sentido de 

ressurgimento do episódio histórico são percebidos também, 

respectivamente, no colorido e no tema da foto (FIGURA 

13). Aliás, para o Estado, Canudos parece ser um constante 

ressurgir do passado. 

Nesta matéria, não há nenhum fato atual e jornalísticamente relevante a justificar sua 

seleção, salvo o gancho da data comemorativa. No primeiro parágrafo, destaca-se a rotina 

sertaneja: “sentado à beira do açude de Cocorobó, no sertão baiano, sandália de couro e olhos 

fundos o menino vende cartuchos deflagrados de uma guerra que ocorreu há 100 anos”. A 

cena, porém, mostra-se como inabitual ao leitor paulista. Ainda assim, se o texto não estivesse 

localizado no Caderno 2, certamente estranharíamos o nariz de cera (introdução vaga) com o 

qual é introduzido.  
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O Caderno 2 tem mais liberdade para usar uma linguagem próxima à literária e tem 

matérias mais analíticas do que factuais. O lead e o texto podem ser mais trabalhados, porque 

os jornalistas aí não lidam com o furo, ou seja, “há tempo para trabalhar melhor as pautas e 

toda a força tem que estar justamente na reportagem bem feita e em um texto bem escrito”, 

explica Dib Carneiro, editor do Caderno 2 do Estado183. 

Logo, o Caderno 2 é também um espaço propício para artigos assinados, ou melhor, 

para textos de opinião de especialistas, escritores, políticos etc. Os modos de dizer nestes 

enunciados não são próprios ao discurso jornalístico, apesar de estarem publicados em jornal. 

De qualquer forma, neles também são focalizados os fatos ou o aspecto de novidade do tema, 

destacando-se, geralmente, “a importância das fontes como lugar onde se produz uma 

legitimidade” (FAUSTO NETO, 1999, p. 124).  

Em 1996, são três os artigos assinados, sobre o tema: “‘Coronel Moreira Cesar 

municiou as tropas de Antonio Conselheiro’”, de João de Regis (descendente de 

conselheirista); “O procurador geral da história”, de Berthold Zilly (tradutor de Os sertões 

para o alemão); e “Epopéia trágica tornou-se mito nacional”, de Fernando Henrique Cardoso 

(sociólogo e então presidente da República). Em 1997, quatro: “Conselheiro deve ser visto 

como patriarca sertanejo”, de José Carlos S. B. Meihy (professor de história); “O caráter 

polifônico de uma narrativa de guerra”, de Walnice N. Galvão (professora de literatura); “Fim 

da ilusão jacobina”, de Renato J. Ribeiro (professor de filosofia); e “Abuso da retórica 

prejudica linguagem cinematográfica”, de Marco A. Villa (professor de história).  

Como vimos nos textos de 1993, com estrutura mais argumentativa, esses enunciados 

têm posicionamento pedagógico e parecem satisfazer a suposta expectativa de crítica e 

aprofundamento do tema. Porém, apesar de terem sido escritos por historiadores, sociólogos 

etc., não se tratam de textos de história ou de Sociologia, pois não se endereçam apenas aos 

pares de seus autores, mas aos leitores de atualidade. 

O artigo de João de Regis, “‘Coronel Moreira Cesar municiou as tropas de Antonio 

Conselheiro’” (ANEXO O3), de 04 de agosto de 1996 (p. D2), cujo posicionamento é mais 

cúmplice e aproximado, é o mais diferente dos citados anteriormente. O título é também o 

único que está entre aspas, marcando que não é um enunciado do jornal, mas uma citação.  

A publicação do artigo de João de Regis nos faz supor algum interesse (ou 

curiosidade) do leitor em conhecer mais sobre a realidade atual dos descendentes de Canudos. 

Talvez também por isso, algumas matérias fazem uma espécie de inventário sobre o que 

                                                 
183 Disponível em: <http://www.masteremjornalismo.org.br/noticia_view.php?id=1161>. Acesso em: 22 jan. 
2009. 
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mudou e o que permaneceu da velha Canudos na atualidade, mostrando aspectos de um 

contexto que enfatiza os elos com o passado.  

Vejamos o exemplo do aqui já citado “Saga de Canudos ressurge da fé e das cinzas” 

(ANEXO K3): “a guerra, esquecida nos livros escolares, ainda espalha seus vestígios pela 

região: o avô do garoto achou um crânio enterrado, a tia achou um botão de farda de soldado, 

outro amigo achou uma fivela de cinto, senhoras guardam balas de canhão”.  A cena de 

personagens do presente que encontram vestígios do passado é construída como uma 

inusitada realidade, diferente da supostamente teórica e esquecida história dos livros. Mas, 

sobre tal realidade, o enunciador não responde: quem é o menino, o avô, a tia, o amigo? O que 

eles pensam ou dizem sobre a guerra? O parágrafo seguinte faz a revisão do que foi Canudos 

e, até o fim do texto, os personagens são calados e esquecidos. 

O sertanejo é o outro, o estranho. Vejamos como este efeito de sentido é produzido no 

parágrafo que aborda o filme de Sérgio Rezende sobre Canudos: 

 

Rezende mobiliza um pequeno Exército de mais de 10 mil pessoas na região 
para dar forma a sua epopéia . E sua equipe se surpreende pela forma como 
a realidade enreda a ficção, de como os sertanejos, tirando o couro de bodes 
pendurados em umbuzeiras ou rezando baixinho no set de filmagens durante 
pregações do ator José Wilker (que interpreta Conselheiro), mostram a todo 
momento que o mito está vivo (grifos nossos).   

 

Os figurantes são apontados aí como os responsáveis pela manutenção do mito. Para 

isso, o enunciador aponta a surpresa (ou o estranhamento) da equipe diante dos sertanejos, 

que tiram o couro de bode e rezam durante a encenação da “pregação”, como se estivessem 

não diante de um ator, mas do próprio Conselheiro. Para explicar a miscelânea entre realidade 

e ficção, o enunciador repete a referência aos aspectos retrógrados do cenário e dos costumes 

do sertão, misturando também passado e presente: 

 

Os personagens da saga de Antônio Conselheiro ainda são os mesmos, os 
motivos ainda são os mesmos, o cenário é o mesmo. E Conselheiro, mais do 
que nunca está onipresente: cerca de 3 mil pessoas, em procissão, vão todos 
os anos para a beira do Açude de Cocorobó prestar-lhe homenagem ou 
pedir-lhe graças. ‘Faço penitência porque ele é o nosso benfeitor’, diz 
Manoel Alves de Souza, o Maninho, dono do Bar Conselheiro em Bendengó 
(cidade-chave da guerra), local que ele decora com um retrato do 
Conselheiro na porta e outro da cantora americana Madonna na parede. 
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 Os personagens, a fé e o cenário são apresentados como os mesmos de 1897. O único 

ícone que parece localizar a cena na atualidade é o retrato da Madonna – que singulariza e 

ironiza a descrição, por representar um ícone atual, mas totalmente destoante de tal realidade.  

Além da fala sertaneja (em discurso direto) destacada neste trecho, só a voz de João de 

Régis aparece na matéria: 

 

‘Aqui tinha muita cabeça e muita perna de gente, mas o povo levou tudo’, 
diz à luz do único candeeiro de querosene o agricultor João Reginaldo de 
Matos, o João Régis, 89 anos, um filho de Canudos por excelência. A família 
toda seguia o Conselheiro. Metade dela ficou por ali mesmo, pelo terreno 
que João Régis pisa com desenvoltura e intimidade histórica. Suas 
lembranças são precisas e cheias de detalhes sobre os parentes degolados, as 
orações de Conselheiro e a miséria se acercando da única rês no curral. 
[...] ‘Era tanto morto que urubu não dava conta de comer’, conta João Régis 
(grifos nossos). 

 

Vemos, nesse trecho, como o sertão e o sertanejo (“eles”) são mais uma vez 

caracterizados no jornal como pertencentes a espaço e tempo distantes e exóticos (pelas 

imagens do candeeiro, dos parentes degolados, dos urubus se alimentando etc.), como se tal 

situação fosse deslocada do mundo do leitor (“nós”).  

Nessa matéria, apesar de o enunciador dizer que são muitas as lembranças do sertanejo 

e de adjetivá-las de “preciosas e cheias de detalhes”, apenas duas frases deste personagem 

aparecem no texto – ainda assim, confirmando a história oficial da guerra e do que aconteceu 

na região ao longo dos anos. No último parágrafo, o enunciador conclui: “Canudos é uma 

história de muitas. Uma história até agora contada pela metade”. A história de Canudos, na 

imprensa, aparece majoritariamente na voz de personagens legitimados socialmente. Logo, 

poderíamos considerar que essa história, até agora, foi contada pela metade exatamente por 

quase não ter sido publicizada a voz dos vencidos. 

Outra matéria que apresenta fragmentos de citações de canudenses é intitulada 

“Arqueólogos procuram Conselheiro”. Também de 4 de agosto de 1996 (p. D5), noticia a 

especulação sobre a localização provável do corpo de Conselheiro, o qual, até hoje, nunca foi 

encontrado (ANEXO L3). Podemos distinguir dois principais lugares de fala no discurso 

desse texto sobre a seca do Açude de Cocorobó (onde se encontram as ruínas da primeira 

Canudos): o dos habitantes da atual Canudos, que temiam pelos resultados da seca, e o dos 

especialistas, que não chegavam a revelar o contrário, mas indicavam as positivas descobertas 

a serem realizadas caso o nível de água continuasse a baixar. O lugar assumido em todo o 

discurso é o dos especialistas, como se pode perceber tanto no título quanto no subtítulo: 
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“Corpo decapitado, que pode estar em bom estado de conservação, segundo especialistas, 

devido ao tipo de solo da região, está enterrado sob o Açude de Cocorobó, que está secando e 

pode chegar ao chão” (grifo nosso).  

O primeiro parágrafo é iniciado por uma espécie de explicação ou justificativa do 

interesse jornalístico pelo assunto da matéria: “a seca [...] não interessa a nenhum habitante de 

Canudos, Monte Santo e vizinhança, mas as ruínas da segunda Canudos, que aparecem 

debaixo das águas do açude, têm sido objeto de grande curiosidade de estudiosos, imprensa e 

romeiros” (grifos nossos). O locutor explicita que a seca é ruim para os moradores da região, 

“mas” (conjunção adversativa, que indica a oposição entre as duas unidades ligadas) parece 

anunciar novas descobertas sobre a história, atualizando-a e tornando-a novamente relevante 

para o jornalismo moderno.  

As únicas vozes sertanejas e as únicas citações em discurso direto, “que é usado na 

imprensa sempre que o jornal não quer se comprometer com os conteúdos de uma fala” 

(PINTO, 2002, p. 96), são: uma frase do prefeito Manoel Adriano Filho – “se não chover até 

outubro, vai parar a irrigação e vai ser uma tragédia aqui” – e uma fala do presidente da 

Associação Canudense de Estudos e Pesquisa Antônio Conselheiro, Haroldo Costa – “da 

Canudos antiga, sobrou apenas a cruz de Conselheiro e as paredes da igreja [...] Quem disser 

outra coisa é mentiroso”. 

O parágrafo seguinte é iniciado com outra conjunção adversativa, que revela uma ideia 

contrária à de Haroldo Costa: “no entanto, pelos mapas da Canudos antiga feitos por 

militares, jornalistas e historiadores, é quase certo que o cemitério que ressurge em Canudos 

seja o mesmo construído por Conselheiro” (grifo nosso). Aqui, o enunciador, para sobrepor a 

sua versão, cita documentos produzidos por profissionais que legitimam sua quase certeza; 

logo, uma informação mais precisa e, portanto, aceita pelos leitores, que valorizam a cultura 

da cientificidade e da existência de provas documentais para qualquer dado que se quer 

verdadeiro. Afinal, “com base em relatos de fontes institucionais e ou pessoais, os jornais 

usam sempre os ‘argumentos de autoridade’” (FAUSTO NETO, 1999, p. 46); ainda que, neste 

caso, só sejam apresentados sujeitos coletivos e nenhum nome próprio dos tais especialistas. 

A Associação Canudense de Estudos e Pesquisa Antônio Conselheiro ainda é citada na 

matéria da mesma página, intitulada “Mario Vargas Llosa vai a Canudos” (ANEXO M3):  

 

‘Essa aqui é de um canhão Krupp e ganhei de presente para o acervo do 
memorial de um morador daqui’, diz Tanicleide Santos, da Associação 
Canudense de Estudos e Pesquisa Antônio Conselheiro, mostrando uma bala 
de cinco quilos [...]. Acostumada a ser anfitriã de pesquisadores, jornalistas e 
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FIGURA 14. “Sem memória”. FONTE: 
O E.S.P., 04/08/96, p. D5 

curiosos diversos, ela diz que ‘não há um dia em que não apareça alguém 
atrás da história de Canudos’.  

 

O interesse pela história de Canudos, indicado 

neste trecho pela voz de uma canudense, é depois 

contraposto pelo enunciador, através da citação de 

outros sertanejos: “esquecida nos livros escolares, a 

memória da guerra não foi uma preocupação nos 

últimos cem anos: ‘Isso é coisa dos mais velhos’, 

dizem Fábio, de 17 anos, Manoelito, 18, e Sandro, 18, 

alunos da oitava série do Colégio Estadual Antônio Conselheiro, em Uauá” – o que é 

ratificado por uma das três fotografias que ilustram a matéria: três jovens com farda escolar 

sentados na rua, sob a legenda “Fábio, Manolito e Sandro: sem memória” (FIGURA 14). 

Assim, apesar da fala da representante da Associação, o enunciador dá maior relevo à versão 

do esquecimento ou da perda de interesse pelo assunto e, ao trazer à luz o acontecimento, 

produz o efeito de suprir, ele mesmo (jornal), o papel necessário de guardião da memória. 

Na matéria de 21 de novembro de 1996 (p. D4), “Massacre de Canudos faz cem anos 

hoje” (ANEXO N3), a voz de Tanicleide dos Santos reaparece: “Na atual Canudos [...] não 

haverá nenhuma comemoração. Tudo está reservado, segundo Tanicleide dos Santos, da 

Associação Canudense [...], para dezembro de 1997, data do fim do conflito”. Sua relação 

com a sempre citada Associação faz dela uma representante credível do povo do sertão, 

quando anuncia a não comemoração da data pela população concernida – data, todavia, 

lembrada pelo jornal, que mais uma vez se posiciona como rememorador. 

Enfim, quando o sertanejo passa de objeto a sujeito do discurso no jornalismo 

moderno, esta nova disposição não é completa. Ainda que sua voz apareça, é de forma muito 

fragmentada e descontextualizada. Além disso, são os mesmos indivíduos que falam e eles 

falam a partir de uma atribuição social específica: são quase sempre representantes da 

Associação Canudense, filhos de conselheiristas ou políticos da região. Seus depoimentos são 

marcados por aspas, diferentemente de quando o jornalista cita especialistas do tema, 

geralmente em discurso indireto184. Logo, as versões do homem do sertão são mostradas 

                                                 
184 Isso não significa, contudo, que sempre as aspas no texto jornalístico são sinal de suspeita. Traquina (2005, 

p.140) explica que “os jornalistas vêem as citações de opiniões de outras pessoas como uma forma de prova 
suplementar. Ao inserir a opinião de alguém, os jornalistas acham que deixam de participar na notícia e 
deixam os ‘fatos’ falar. [...] As citações podem também ser utilizadas para pôr em questão a designação 
atribuída”. O sentido produzido dependerá, portanto, do cotexto (conjunto dos elementos linguísticos presentes 
no mesmo texto, que podem ajudar a solucionar eventuais ambiguidades). 
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como possíveis, mas não necessariamente verídicas. Ainda assim, produzem o efeito de 

acesso à realidade atual de Canudos e, com isso, parecem resgatar (ou questionar) a herança 

do acontecimento histórico.  

Uma última forma de discurso inventário observada nesse conjunto de textos é a 

associação comumente feita da história de Canudos com o movimento dos sem terra. O que o 

episódio ensina sobre a questão da propriedade de terra? Canudos seria símbolo para a 

reforma agrária? Em “Saga de Canudos ressurge da fé e das cinzas”, o enunciador cita o 

diretor de teatro Antunes Filho, que diz: “Canudos é oportuno porque permite discutir o 

problema dos sem-terra”. Mas, logo depois, apresenta outra voz para contradizer a ideia 

comum: “para o historiador baiano José Calasans, o problema da terra, no entanto, não está 

presente na problemática de Canudos – é posterior a essa época”.  

Na página D2, em 4 de agosto de 1996, a entrevista com José Calasans, “Questão da 

autoridade motivou a guerra”, ratifica a versão do historiador, frente à questão “a guerra de 

Canudos se aproxima do problema contemporâneo dos sem-terra?” – à qual responde: “no 

sertão, o problema da terra era diferente. O dono da terra nem sabia o que tinha e não há 

documento algum da época em que algum fazendeiro se queixe da ocupação das suas terras. 

O problema era que Conselheiro desorganizou a mão-de-obra”. Aí começamos a ver a 

dissociação entre Canudos e os sem-terra, mas, também sobre isso, apenas a voz do perito 

aparece. 

 

6.2.2.2 Revelação: ainda sob a égide do passado, a revisão de Canudos e o turismo no 

sertão 

 

Observamos que, quando os sertanejos são resgatados pelo jornal, geralmente, é por 

apresentarem curiosidades sobre a guerra (já tão estudada e debatida), como se fossem eles 

mesmos resquícios da história. Isso está relacionado também ao discurso de revelação 

pública.  

O aqui já citado “Coronel Moreira César municiou as tropas de Antônio Conselheiro: 

O agricultor João Régis conta o que ouviu de seus pais e avós, que viveram em Canudos” 

(ANEXO O3), de um sertanejo que assina “João Régis – Especial para o Estado” (04 de 

agosto de 1996, p. D2), chama a atenção para as expressões próprias à variedade linguística 

do interior nordestino (linguagem informal): “o couro ia comer brabo”; “o infeliz ficava 

rodopiando”; “os soldados tentaram levar a moita no peito e não conseguiram”.  

O enunciador, em primeira pessoa, explica que o pai e o avô escaparam da morte 
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porque haviam ido buscar “o que comer” e, quando voltaram, Canudos já estava cercada. 

Também narra casos já conhecidos, como a prática da degola, mas conta, com detalhes, novos 

episódios, compartilhados por seus familiares:  

 
O Conselheiro não gostava que dissessem Canudos. Queria que dissessem 
Belo Monte, que cortaria a língua de quem dissesse Canudos. Aí um dia 
chegou um jagunço muito forte e muito invocado e disse que não ia dizer 
Belo Monte. E repetiu: Canudos, Canudos, Canudos. E ninguém fez nada 
com ele.  

 
Independente da veracidade da sua narrativa, desconhecidos aspectos da cultura e dos 

costumes de Canudos são revelados. De acordo com a sua descrição, por exemplo, o sertanejo 

de Canudos não era um pobre fanático ou um coitado, como geralmente é representado; mas, 

ativo e esperto: “teve uma vez que chegou um carregamento de fuzis para o acampamento dos 

soldados e os jagunços deram alguns gritos e tiros no meio da caatinga e os soldados fugiram, 

deixando centenas de fuzis para trás”. Além disso, o sertanejo não era miserável: “era um 

tempo bom, havia grandeza e fartura, roça, criatório. Canudos produzia tão bem que Antônio 

Vilanova fez contrato para vender pele de bode em Juazeiro e Feira de Santana”. Por fim, 

tinha um líder aprovado popularmente: “do que eu me lembre, aquele povo só contava que o 

Conselheiro era gente boa”. 

Esta única matéria assinada por um representante dos vencidos oferece novas 

perspectivas e revelações sobre Canudos. Ainda assim, concluímos que a voz não oficial é 

abafada por vozes legitimadas no jornal. A voz sertaneja aparece aí apenas como fonte 

complementar, fonte de curiosidades, frente à prática institucionalizada da imprensa de 

preferir enunciadores de sistemas peritos (especialistas), pela facilidade de acesso e pela 

credibilidade que representam. Deste modo, ao destacar a fala do homem do sertão, o 

enunciador chama atenção para ela, mas não assenta aí a sua credibilidade, como o faz quando 

o estatuto da fonte é a de um especialista no assunto. 

Voltando à enunciação de revelações (ou, ao menos, noticiadas como se o fossem), 

quatro matérias de 1997 chamam a atenção do leitor pela vinculação do tema a mistérios e 

questões não respondidas: “Parente revê a história do vilão de Canudos”, de 04 de março (p. 

D5); “Canudos, o enigma que ninguém decifrou”, de 1º de abril (p. D6-7); “Obra joga luz 

sobre o maior genocídio do país”, de 05 de outubro (p. D4); e “Livro de Benício é anterior ao 

de Euclides”, da mesma data (p. D4) (grifos nossos).  

O relevo dado à revisão da história, o nomear de “enigma” e o “jogar luz” sobre o 

tema indicam a existência de informações até então não desvendadas, que funcionariam para 
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despertar a curiosidade do leitor. Já o quarto título, sobre o lançamento da segunda edição da 

obra de Manoel Benício (1899), instiga o leitor por “revelar” a existência de um livro sobre 

Canudos anterior a Os sertões (para os que desconhecem tal informação). Além de produzir 

sentido de revelação, os títulos jogam com o tempo: um presente de revisões (“parente revê”); 

um futuro aberto (falta ainda decifrar tal enigma); e um passado inesgotável (“obra joga luz”). 

Detenhamo-nos um pouco mais em um desses enunciados: “Parente revê a história do 

vilão de Canudos: sobrinho-trineto do Coronel Moreira César diz que antepassado teve 

imagem deturpada” (ANEXO P3). Título e subtítulo são frases completas, com verbos no 

presente do indicativo e resumem as principais informações do texto. Para quem não conhece 

muito sobre a história de Canudos, é ainda destacada, pelo olho, a frase: “oficial paulista 

morreu há cem anos em batalhão no sertão da Bahia”.  

A tentativa do sobrinho-trineto do Coronel Moreira César, de reconstruir a imagem do 

oficial brasileiro, é exposta pelo jornalista em discurso direto: “[...] ‘Há que se entender 

Moreira César como fruto de uma época’, observa. ‘Assim como os americanos sabem que o 

general George Custer matou muitos índios, mas fez isso avalizado por toda a sociedade’”. 

Como temos visto, o uso do discurso direto gera um efeito de “dissociar claramente as duas 

situações de enunciação: a do discurso citante e a do discurso citado” (MAINGUENEAU, 

2002, p. 141).  

Quando o enunciador da matéria analisada não usa o discurso direto para expor a 

opinião do parente de Moreira César, ainda assim, indica claramente que não é o responsável 

pelo dito e, dessa forma, é eximido da polêmica: “segundo o engenheiro, Moreira César não é 

o louco homicida que Euclides da Cunha descreveu em Os sertões”. 

Como o próprio título esclarece, Moreira César é tido como “o” vilão de Canudos – 

mesmo não sendo o comandante da expedição que acabou com o arraial. Tal adjetivação é 

explicada logo no início do texto, quando são narradas algumas das suas ações: “esfaqueou 

pelas costas um jornalista que ‘falou mal’ da República. Decepou a cabeça de um soldado que 

duvidou da coragem do seu regimento”. O enunciado segue apropriando-se do dito abstrato de 

um campo especializado, para criar os efeitos de legitimidade e distanciamento (pois o 

jornalista recorre a um sistema perito e mostra não falar por si): “segundo a história oficial, o 

homem espancou, torturou, prendeu, arrebentou [...] se tornou uma das mais lendárias e 

execradas figuras [...] dos campos de batalha nacionais” (grifo nosso).  

A revelação é construída no corpo do texo pelo caráter de novidade da pesquisa do 

sobrinho-trineto de Moreira César: “Até o biógrafo do coronel, o escritor baiano Oleone 

Coelho Fontes, ignorava a nova documentação descoberta pelo engenheiro paulistano quando 
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FIGURA 15. Busca de revisão da história pelo 
parente de Moreira César. FONTE: O E.S.P., 
04/03/97, p. D5 

FIGURA 16. João de Regis no Caderno 
Viagem. FONTE: O E.S.P., 03/09/96, p. G13 

completou seu livro, no ano passado” – novidade 

também acentuada na legenda da foto (FIGURA 

15) em que aparece o parente de Moreira César 

ao lado de um retrato deste: “Marcelo Moreira 

César: documentos recém-descobertos provam 

árvore genealógica do antepassado”.  

Temos visto que o tempo predominante 

do discurso de revelação é o presente, mas o 

sentido de futuro é também produzido em certas 

matérias, sempre mantendo, porém, uma 

ancoragem no passado. Vejamos o exemplo de “Refaça o roteiro de Euclides da Cunha” – 

Caderno Viagem, de 03 de setembro de 1996, p.G13 (ANEXO Q3). O título imperativo 

sugere o futuro da ação a ser praticada pelo leitor, mas o chapéu comemorativo “Cem anos de 

Canudos” remete à rememoração do passado no presente.  

Abaixo do título, uma foto de João de 

Regis (ao lado de um cacto e com animais ao 

fundo) – a mesma foto usada na matéria por ele 

assinada em 04 de agosto de 1996; agora, 

contudo, colorida (FIGURA 16).  A princípio, 

estranharíamos a imagem, que remete à pobreza 

e seca, num caderno de turismo, que busca 

incentivar as pessoas a viajarem. Lendo o texto, 

contudo, temos a ancoragem do sentido que, 

provavelmente, se quer produzir:  

1) “É um lugar de beleza dura, seca, difícil, quase como uma foto de Sebastião 

Salgado ou um filme de John Ford” – ao comparar a “beleza dura” da região vista na 

foto à produção de dois artistas renomados, o enunciador valoriza o objeto do seu 

enunciado, ao mesmo tempo em que o diferencia dos atrativos turísticos comuns;  

2) “No sertão, os personagens da saga de Antonio Conselheiro ainda são os mesmos, 

os motivos ainda são os mesmos, o cenário é o mesmo” – o que parece confirmado 

pela foto, que mostra um cenário comum do sertão e que, junto com o texto, parece 

convidar o leitor-turista a visitar o passado.  

No fim da página, o imperativo indica uma continuação: “Leia mais nas páginas 16 e 

17”. Nestas, há três pequenos textos, um mapa da Bahia e três fotos: uma de uma habitante 
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FIGURA 17. Turismo no sertão. FONTE: O E.S.P., 03/09/96, p. G16 e G17 

remando sob o açude, próximo ao cemitério submerso; uma do Bar Conselheiro e uma de José 

Wilker como o Conselheiro do filme de Sérgio Rezende (FIGURA 17). Aí encontramos 

também informações práticas sobre a viagem ao sertão (sob o título “Faça as malas”), 

dividindo espaço com diversas propagandas de pacotes de viagem para destinos diferentes.  

 

O texto “Da buchada ao franguinho de panela” dá dicas de o que e onde comer, como 

chegar e onde se hospedar; “Historiador contesta motivo do conflito” rememora o que foi a 

guerra, narrando-a no passado, por recortes de depoimentos já publicados em outras matérias; 

e “Conselheiro tinha sua versão das escrituras” descreve alguns museus da região com 

acervos do conflito. Enfim, esses enunciados do Caderno Viagem rememoram, inventariam, 

mas, antes de tudo, revelam um novo aspecto do sertão: o turístico – no qual o presente 

mostrado e o futuro oferecido ao leitor-turista estão ainda sob a égide do passado.  

 

6.2.2.3 Comemoração: o jornal como lugar de memória e de reprodução do “nós e eles" 

 

Na matéria “Centenário é tema de mostra em São Paulo”, de 4 de agosto de 1996 (p. 

D3), que anuncia um evento comemorativo sobre Canudos, vemos, do título ao corpo do 

texto, a ênfase temporal do presente. Em outros enunciados de comemoração, contudo, a 

temporalidade parte do passado, se ancora no presente e reflete sobre o futuro – como é o caso 

de “Massacre de Canudos faz cem anos hoje” (ANEXO N3), de 21 de novembro de 1996 (p. 

D4): “passados cem anos, Canudos ainda desperta controvérsia. [...] As motivações, o número 

exato de vítimas, a gênese do Conselheiro: todas as dúvidas ardem mais forte um século 
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FIGURA 18. As ruínas de Canudos no jornal: lugar de 
memória. FONTE: O E.S.P., 21/11/96, capa 

depois”. Pondo em relevo o passado-presente das controvérsias e dúvidas que ainda “ardem” 

sobre o tema, o enunciador vai além do gancho da data comemorativa para justificar o 

agendamento de Canudos no jornal. 

A edição que acabamos de citar, de 21 de novembro de 1996, estampa na capa a 

manchete “Canudos, 100 anos depois”, seguida pelo discurso de comemoração:  

 

No dia 21 de novembro de 1896 começava em Canudos, na Bahia, o maior 
conflito civil brasileiro, que terminaria um ano depois, com 10 mil mortos. A 
guerra, que motivou a obra-prima Os sertões, de Euclides da Cunha, enviado 
pelo Estado à região, continua a inspirar artistas. A seca permitiu que Ed 
Viggianni fizesse um ensaio fotográfico que sai nesta edição. O centenário 
passa em silêncio na atual Canudos, a terceira cidade com esse nome. Os 
moradores preferem esperar até o ano que vem para festejar o fim do 
conflito, com a morte de Antônio Conselheiro. 

 

 O superlativo relativo (“o maior conflito civil brasileiro”) é usado aqui para indicar 

que não se trata de um conflito qualquer e, assim, dar relevância ao enunciado. Do mesmo 

modo, o número de mortos (10 mil) é registrado como forma de provar a importância do 

tema.  

Aí, o Estado lembra, mas também 

mostra Canudos, transformando sua 

própria página em lugar de memória. A 

primeira e maior fotografia da capa 

(FIGURA 18) indica a terra rachada, uma 

árvore seca, as pernas de uma jovem e, ao 

fundo, ruínas da velha Canudos. Na 

legenda: “Memória à vista. Jovem 

sertaneja caminha pelo leito seco do açude 

Cocorobó, perto das ruínas da igreja de 

Canudos: a mesma miséria”. A ancoragem 

da imagem de seca e das ruínas como “a 

mesma miséria” faz o leitor perceber a foto como pertencente ao presente, mas o tema 

fotografado como um passado ainda atual. Por isso, mais do que nunca, podemos falar aí de 

resgate do presente do passado.  

Nas páginas D4 e D5 do Caderno 2 dessa mesma edição, encontramos a já citada 

matéria “Massacre de Canudos faz cem anos hoje” (cujo dêitico “hoje” acentua a informação 

de que a data comemorativa é a mesma do presente da enunciação) e doze fotos (FIGURA 
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FIGURA 19. A seca e a pobreza nos cem anos de Canudos. FONTE: O E.S.P., 21/11/96, p. D4 e D5 

19), representativas do cenário seco e dos personagens pobres da região de Canudos, como 

também indicam as legendas. Com os signos visuais e verbais, o jornal revela costumes 

sertanejos como exóticos para o olhar estrangeiro: “Cena do sertão nordestino: fila da fonte 

de água na cidade de Monte Santo, um dos cenários da guerra”; “Homem vende cabeça de 

bode a R$1 no mercado, durante feira semanal de Canudos: prato típico”; “Criação de bodes 

em Canudos, a terceira cidade com esse nome”. Vemos aí também a associação da região com 

a morte: “Vista interna das ruínas do cemitério de Canudos, que estava submerso nas águas do 

Açude de Cocorobó, no sertão baiano, e foi revelado pela seca recente na região: centenário é 

ignorado”; “Cemitério nas proximidades da cidade de Uauá, no local onde começou a Guerra 

de Canudos, há cem anos: no primeiro confronto, 70 jagunços e 8 soldados morreram, para 

atender ao pedido de um juiz de Juazeiro” (grifos nossos).  

 

Nessas páginas, o jornal dá visibilidade aos lugares de memória de Canudos, mas 

também visita outras cidades da região e apresenta novos personagens daquele cenário: 

“Subida do Morro de Santa Cruz, em Monte Santo (BA), cenário utilizado pelo cineasta 

Glauber Rocha em ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’: cidade foi base de apoio das expedições 

do Exército contra as forças conselheiristas”; “Palmatória na Estrada do Cambaio, local de 

emboscada contra a tropa do major Febrônio, uma das quatro expedições da guerra: aridez e 

desolação persistem no sertão”; O vaqueiro [...], de Euclides da Cunha”; “Dida e mulher, 

ambos vaqueiros, em Lagoa da Onça”; “Josefa Severina de Jesus, de 101 anos; remanescente 
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FIGURA 20. Apenas uma foto de Canudos. 
FONTE: O E.S.P., 14/01/97, p. D2 

da guerra”; “Agricultor [...] em Monte Santo”; “João Regis, de 89 anos,[...]: o melhor guia de 

Canudos” (grifos nossos).  

O Estado, à primeira vista, apenas quer fazer o leitor rememorar a história e conhecer 

a região de Canudos, por fotos que captam instantes expressivos e revelam estados de espírito. 

Entretanto, ao observarmos mais atentamente seus modos enunciativos, concluímos que, antes 

de tudo, o jornal reafirma uma estrutura de espaço-tempo imutável, tanto pela relação 

contínua do presente da região com o passado da guerra – “lugar onde começou a guerra”, 

“cenário da guerra” etc. –, quanto por indícios de repetição –“Canudos, a terceira cidade com 

esse nome”, “aridez e desolação persistem”, “remanescentes da guerra”. A percepção de que o 

sertão não mudou poderia talvez explicar o fato de o “centenário ser ignorado” pela região, 

conforme uma das legendas; afinal, se o passado se assemelha ao presente, por que “eles” 

comemorariam? Por que criariam lugares de memória? Enfim, o sentido do “nós e eles” é 

reproduzido aqui, quando o enunciado torna o sertanejo e o sertão não identificáveis com o 

leitor, mas apenas visitáveis, como um cenário de museu a céu aberto. 

“Instituto festeja centenário de Canudos” (ANEXO R3), de 14 de janeiro (p. D2), é o 

primeiro texto, sobre o tema, em 1997. Uma vez que o título faz referência ao centenário de 

Canudos, o subtítulo – “Sertões, programação de curtas e longas-metragens e de fotos, pode 

ser visitada até o dia 2” – e o olho –“Especialistas darão três palestras sobre o tema, na quinta, 

na sexta e na terça que vem” – dão a entender que a programação de filmes, fotos e palestras 

têm por tema Canudos – o que faria com que o leitor interessado no tema lesse a matéria. 

Contudo, no corpo do texto, as únicas referências 

ao conflito sertanejo são feitas no primeiro 

parágrafo, que faz uma breve narrativa do início 

da guerra, e no terceiro, quando cita um ensaio do 

fotógrafo Viggiani, “publicado pelo Estado em 21 

de novembro de 1996, quando o jornal lembrou o 

centenário de Canudos”. Os outros nove 

parágrafos apenas descrevem o que será 

apresentado no evento “Sertões”, promovido pelo 

Instituto Cultural Itaú, que nada tem a ver com a 

guerra em si – a amostra é sobre o sertão.  

Das fotos (FIGURA 20), três não têm 

qualquer relação com Canudos, mas a maior tem 

por legenda “Uma das fotos de Eg Viggiani sobre Canudos: ensaio foi antecipado pelo 
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FIGURA 21. “Cem anos de Canudos”. 
FONTE: O E.S.P., 05/10/97, p. D1  

‘Estado’ em novembro”. A memória de Canudos aqui, portanto, é enfatizada, sobretudo, para 

dar relevância e chamar a atenção do leitor para o texto.   

Outros títulos, porém, anunciam eventos efetivamente comemorativos do centenário, a 

exemplo de “Atos culturais lembram cem anos de Canudos: a programação inclui seminários, 

lançamento de livros, discos e de épico de Sérgio Rezende” (5 de agosto de 1997, p. D2).  

Na data exata do centenário do fim da guerra, de 5 de outubro de 1997, a capa do 

jornal registra, entre os assuntos de maior relevância do dia (em caixa de texto, na parte 

inferior da página), a chamada “Olhar sobre Canudos completa centenário”. Na página D1, do 

Caderno 2, antes do texto, um grande desenho de um homem barbudo, cabelos longos e 

usando uma camisola branca, de braços abertos, ao lado de um cacto sobre uma pedra, 

remete-nos à figura de Antônio Conselheiro (FIGURA 21) – mantido ainda como o maior 

ícone da memória de Canudos. Na legenda, “Um dos 18 desenhos inéditos da série Canudos, 

de 1967, de Aldemir Martins, que retrata Conselheiro: primeira tropa foi enviada à Bahia para 

combater uma ‘sublevação monarquista’ pelo 

presidente interino”. O passado, portanto, é 

predominante na imagem, na legenda, como também 

no corpo do texto. Quanto ao título informativo não-

verbal “Cem anos de Canudos” (p. D1), este remete 

ao ontem e ao hoje e representa uma forma em 

trânsito da informação para a referência, pois não 

possui a marca temporal do verbo e sedimenta uma 

memória paradigmática, um tema caro ao jornal 

(MOUILLAUD, 2002d). Por isso, ele poderia ser 

repetido ou construído de forma muito semelhante no 

mesmo periódico.  

 

6.2.2.4 Rememoração: quando o jornal requer saberes e faz do presente, passado 

 

O discurso de rememoração tanto pode ser produzido por jornalistas quanto por 

estudiosos do tema. A diferença, vemos marcada na estrutura textual. Os artigos dos não-

jornalistas têm trechos narrativos, mas são predominantemente argumentativos. Neles, o 

dialogismo com autores acadêmicos fundamentam as afirmações e conhecimentos 

enciclopédicos são exigidos do leitor, pois nem sempre há explicações para as referências 

usadas.  
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O enunciado “Conselheiro deve ser visto como patriarca sertanejo: messianismo 

assumido por ele precisa ser considerado como razão vital da sociedade” (ANEXO S3), de 5 

de outubro de 1997 (p. D2), escrito pelo historiador José Carlos S. B. Meihy, é um bom 

exemplo do tipo de texto sobre o qual abordamos no parágrafo anterior. Primeiramente, 

destaquemos a releitura feita do personagem Conselheiro: “o Conselheiro seria mais do que 

outro dos muitos beatos que andavam pelo interior, uma espécie de patriarca sertanejo. Sua 

função de líder espiritual revestia-se de características cristalizadas em imagens coerentes 

com Abrahão e Moisés”; “o tipo de messianismo assumido por Antônio Conselheiro precisa 

ser considerado como razão vital da comunidade” (grifos nossos). Assim, o enunciador não 

apenas descarta a concepção comum de que o Conselheiro era apenas mais um beato que 

andava pelo sertão naquela época, como confirma seu messianismo e, diferentemente dos 

enquadramentos encontrados neste jornal até meados do século XX, chama-o de “patriarca”, 

“líder espiritual” e o compara a dois grandes personagens do Pentateuco.  

Em segundo lugar, observemos como o enunciador acusa de “presentificadora e 

externa” a tradição de estudos sobre Canudos, que, para ele, tem produzido sentidos 

inadequados: “a ‘presentificação’ e a percepção externa, do litoral, perturbam entendimentos 

íntimos daquele movimento que ainda hoje clama por mais pesquisas”. Do que concluímos 

que o leitor visado deve conhecer a tradição de estudos sobre Canudos, para melhor entender 

as referências enciclopédicas e as críticas aí realizadas. 

Vejamos outro exemplo de como os saberes extratextuais relacionados à história são 

requeridos ao leitor para que este construa coerentemente os sentidos do texto: “Fim da ilusão 

Jacobina: Euclides da Cunha embarcou para o sertão da Bahia certo de que veria uma revolta 

monarquista, mas perdeu sua inocência na nossa Auschwitz” (grifos nossos) – texto escrito 

pelo historiador Renato Janine Ribeiro (ANEXO T3) e publicado em 6 de outubro de 1997 (p. 

D16). No título e subtítulo, duas referências históricas já indicam ao leitor o nível de 

conhecimento exigido para a plena compreensão do artigo e isto é logo confirmado no corpo 

do texto, quando o enunciador afirma que foi Canudos que mostrou a Euclides “que os heróis 

da República não enfrentavam ‘a nossa vendeia’”, mas não esclarece o que foi “A Nossa 

Vendeia”.  

Para justificar o jacobinismo aludido no título, há, no corpo do texto, menções aos 

“radicais da Revolução de 1789” e à “Revolução de 1917” que “realizaria as esperanças da 

ruptura com o despotismo, do fim da desigualdade social”. Mas se o leitor pensa que no 

parágrafo seguinte o enunciador explicará melhor essas “duas grandes referências” de 

jacobinismo, decepciona-se. Depara-se ainda com outra relação interdiscursiva: “Quem 
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 FIGURA 23. Foto de Flávio 
de Barros e Imagem da Pietá 
de Michelangelo. FONTE: 
<http://veja.abril.com.br/030
997/p_080.html> e 
<http://pt.wikipedia.org/wiki
/Piet%C3%A0_(Michelange
lo)> 

melhor criticou essa interpretação foi o historiador 

François Furet”. O leitor ideal, contudo, compreende sem 

dificuldades a analogia feita entre o terror jacobino (tanto 

da Revolução Francesa quanto do comunismo 

Bolchevique) e o massacre aos monarquistas de Canudos 

pelos republicanos brasileiros do fim do século XIX. O 

enunciador vai à história da França e da União Soviética 

para chegar a “Euclides da Cunha: republicano ferrenho” 

(como descrito na legenda da foto); mas também à 

Alemanha nazista, como lemos no subtítulo e no corpo do 

texto: “Canudos foi nossa Auschwitz. A tragédia de 

Canudos foi mostrar que a aliança da ciência com a ordem 

unida não ia além do genocídio”. Usando poucas palavras, 

o enunciador associa um acontecimento a outro já 

bastante interpretado e, assim, os sentidos são transferidos 

e facilmente apreendidos. 

Os traços da interdiscursividade, neste enunciado, não são 

marcados apenas no plano linguístico. Chama-nos especial 

atenção a grande imagem que ilustra a página (FIGURA 22): toda 

em tons terra, ela sugere, ao fundo, as ruínas de uma igreja, um 

crucifixo e dois homens, exatamente conforme disposição da foto 

(de Flávio de Barros) da igreja velha de Canudos após o fim da 

guerra (FIGURA 23); e, à frente, o ícone de uma mulher 

cabisbaixa, sentada e portando um longo e volumoso vestido, com 

o corpo de um homem morto. Ele, de barba, camisola e sandálias, 

como comumente é figurado o Conselheiro; ela, a Pietá (imagem 

da Virgem Maria com o corpo de Jesus nos braços após a 

crucificação), muito parecida com a Pietá de Michelangelo 

(escultura que se encontra no Vaticano – FIGURA 23). A imagem 

não repete os sentidos produzidos pelo verbal. Vai além da 

analogia e toca o simbólico. Partilhando com o leitor uma visão 

do sofrimento e da morte do líder de Belo Monte semelhantes aos 

martírios de Cristo, Canudos não é mostrado como um simples 

marco histórico, mas como um mito. 

 FIGURA 22. O Conselheiro-Cristo e 
a Canudos-mito. FONTE: O E.S.P., 
06/10/1997, p. D16  
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As supostas expectativas que podem ser respondidas pelos enunciadores desse tipo de 

texto (jornálico e rememorativo) são relacionadas a leituras críticas e mais aprofundadas 

sobre Canudos, para quem já é iniciado no tema. Já os escritos por jornalistas não exigem 

muitas informações anteriores e sua construção narrativa, geralmente em ordem cronológica, 

facilita a leitura. Disto se conclui que a principal expectativa supostamente respondida por 

enunciados jornalísticos rememorativos é conhecer mais sobre a Guerra de Canudos, seu 

contexto histórico e o autor que a tornou célebre – independentemente do nível de 

conhecimento que se tenha sobre o tema. Por isso, informações básicas sobre o acontecimento 

são destacadas e, inclusive, adiantadas nos subtítulos, como lemos em “Cem anos de 

Canudos”, de 5 de outubro de 1997 (p. D1): “Em 5 de outubro de 1897, acuados por milhares 

de soldados, caíram os últimos quatro defensores do arraial baiano e das idéias  de Antônio 

Conselheiro, como relatou Euclides da Cunha em Os Sertões”. 

Há, entretanto, enunciados que rememoram Canudos pela notícia de fatos atuais: 

“Local de guerra vira parque temático: a área está próxima às ruínas do Arraial do Belo 

Monte, de Antônio Conselheiro” – 5 de agosto de 1997 (p. D2); “Historiadores debatem 

‘Guerra de Canudos’: convidados pelo ‘Estado’ para assistir ao filme de Sérgio Rezende, eles 

mencionam várias falhas do ponto de vista histórico e consideram a mais grave a 

‘presentificação’ do massacre” – 17 de setembro de 1997 (p. D4); “Trilha sonora tem vida 

autônoma: Edu Lobo compôs a música e desenvolveu minucioso trabalho para que ela 

coincidisse com as imagens” – 17 de setembro de 1997 (p. D5); “TV alemã realiza longa 

sobre a história: criação foi exibida ontem pela primeira vez no País e não há cópia integral 

disponível” – 17 de setembro de 1997 (p. D5); “Ivo Branco filmará lado obscuro da seca: ele 

prepara ‘As filhas de Belo Monte’, que trata do destino das 400 meninas sobreviventes do 

genocídio” – 17 de setembro de 19971 (p. D5); e “Livro recria cenário de Canudos em preto-

e-branco: o documento, com imagens de Evandro Teixeira e textos de Ivana Bentes, será 

lançado amanhã” – 6 de outubro de 1997 (p. D2).  

Esses enunciados não apenas invocam a memória de Canudos e a associam a novos 

produtos culturais, mas impõem a necessidade de não esquecer: “a idéia de fazer um parque 

para preservar a história de Canudos é antiga. Vários pesquisadores do tema queixavam-se 

que o assunto estava sendo esquecido pelos moradores da região” – em “Local de guerra vira 

parque temático”; “Este é o mês do centenário da guerra, na qual morreram cerca de 20 mil 

pessoas [...] afogamos a nossa Tróia e dela não queremos nem as ruínas” – em “Livro recria 

cenário de Canudos em preto-e-branco”. 
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FIGURA 24. Atores e 
personagens reais. 
FONTE: 04/08/96, p. D3 

Figura 25. Euclides e o sertanejo figurante. 
FONTE: O E.S.P., 04/08/96, p. D4 

Debruçaremo-nos especificamente, agora, sob enunciados rememorativos que ilustram 

a recente produção do filme de Sergio 

Rezende sobre Canudos. A página que 

contém o texto (p. D3) “Produção causa 

polêmica e muita expectativa”, de 4 de 

agosto de 1996, sobre o longa-metragem 

Canudos, uma Guerra no Céu do sertão, 

traz onze fotos (FIGURA 24): quatro 

retratos de protagonistas do filme e o 

restante de figurantes. Nestas, cenários e 

figurinos se confundem com as expressões 

reais dos sertanejos fotografados em preto e 

branco. Também passado e presente se 

entrelaçam e se misturam nas imagens das 

filmagens. Isso pode ser ainda demonstrado 

pelo uso que o jornal faz de tais fotografias 

para ilustrar outras matérias sem qualquer relação com o longa.  

O texto intitulado “Livro reúne inéditos de Euclides da Cunha”, também de 4 de 

agosto de 1996 (p. D4), sobre a obra de Walnice Galvão (A Correspondência de Euclides da 

Cunha), apresenta um desenho de busto de Euclides da Cunha ao lado da foto de perfil de um 

sertanejo não identificado, portando roupa e chapéu de couro, com a legenda: “Ao lado, um 

dos 10 mil figurantes de ‘Canudos, uma Guerra no Céu do sertão e, mais à esquerda, o 

escritor Euclides da Cunha: obra revisada” – 

apesar de o enunciado verbal do corpo do texto 

não fazer qualquer menção ao filme (FIGURA 

25).  

Algo semelhante acontece com “Epopéia 

trágica tornou-se mito nacional” (p. D16). Três 

fotos das filmagens são usadas para ilustrar a própria história de Canudos, mas as legendas 

não fazem qualquer referência à origem das fotos: “Os jagunços têm o sopro de uma crença: a 

palavra redentora” (sob a imagem de homens e mulheres com batas azuis segurando cruzes e 

estandartes) e “O forte sertanejo é um deserdado; suportando a dor em face de um sistema 

impiedoso de dominação” (entre a imagem de uma mulher portando véu e carregando uma 

criança no colo e uma de um grupo de crianças e adultos com crucifixos, véus, chapéus e 
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FIGURA 26. Figurantes também do jornal. 
FONTE: O E.S.P., 04/08/96, p. D16 

roupas monocromáticas, sob o sol do sertão). O 

sertanejo aí aparece como figurante do próprio jornal 

e como um vestígio vivo do passado (FIGURA 26). 

Vemos, portanto, em diversos enunciados, o 

efeito de confusão entre passado e presente quando o 

tema é Canudos. Um último exemplo: na entrevista 

de Sérgio Rezende, em 1º de abril de 1997, “Sérgio 

Rezende finaliza ‘Guerra de Canudos”(p. D1), ele 

afirma: “as casas do filme – as mesmas da época de 

Canudos – foram construídas com um pé nas costas 

pelas pessoas da região. Para eles, aquelas casas não 

são de ‘época’, mas do dia-a-dia, sem água, teto, 

energia, telefone ou televisão”. Depois, Rezende 

nomeia a região de “um Brasil parado há 400 anos”, como se nenhum avanço ou meio 

tecnológico houvesse chegado lá, reforçando o sentido de que Canudos é a mesma do tempo 

da guerra. Como se presente e futuro no sertão fossem um eterno passado. 

 

6.2.2.5 Autorreferencialidade: a hegemonia euclidiana na leitura sobre Canudos 

 

Quase todas as matérias analisadas, independentemente do posicionamento do 

enunciador, citam o escritor Euclides da Cunha. A maioria explica que Euclides foi o autor de 

Os sertões e boa parte o associa ao Estado. Este, quando aparece no texto, sempre está em 

negrito – o que o distingue de todos os outros grifos (geralmente, em itálico). Mas há outras 

formas de o jornal se autorreferenciar 

Produzir um evento para que historiadores analisem criticamente o filme de Sérgio 

Rezende e tornar tal evento o objeto da matéria é uma forma de o jornal enfatizar seus 

próprios processos produtivos, sendo autorreferencial: “com a estréia marcada para o dia 3 

[...], o filme Guerra de Canudos [...] não agradou aos quatro historiadores convidados pelo 

Estado para assistir ao filme, analisando-o sob o ponto de vista histórico” – em “Historiadores 

debatem ‘Guerra de Canudos’”, 17 de setembro de 1997.  

Este claro sinal de autorreferencialidade, contudo, parece pequeno junto à publicação 

de textos inteiros do Diário de uma expedição no caderno principal do Estado, sob o chapéu 

“História” ou “Euclides da Cunha Especial/100 anos” (ANEXO U3). Nos meses de setembro 

e outubro de 1997, o leitor pôde ter acesso às últimas reportagens de Euclides, assim 
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anunciadas: “Há um século, ‘Estado’ chegava a Canudos: em 21 de setembro de 1897, jornal 

publicava chegada de Euclides a Monte Santo” – 21 de setembro (p. A22); “Texto de Euclides 

narra chegada a Canudos: artigo publicado há um século pelo ‘Estado’ relata momentos que 

antecederam combate final” – 22 de setembro (p. A10); “Toque de degolla! Bayonetas 

caladas: às vésperas do fim do conflito, Euclides revela em detalhes a estratégia de ‘jagunços’ 

e soldados” – 26 de setembro (p. A12); “Caíram as torres da egreja de Canudos!: no início de 

setembro de 1897 o Exército começava a vencer a defesa do arraial sitiado” – 27 de setembro 

(p. A15); “Compreendi o gênio sombrio e prodigioso de Dante: leia, abaixo, trechos do último 

artigo sobre Canudos enviado pelo jornalista ao ‘Estado’” 5 de outubro (p. D3). 

No texto de 26 de setembro, o jornal supervaloriza seu ex-correspondente: “Euclides 

da Cunha tornou-se o principal expectador dos embates”; e em 27 do mesmo mês, declara que 

o texto ali republicado mostrava “a admiração de Euclides pela força dos seguidores de 

Antônio Conselheiro”. O enunciador oculta os pontos negativos que poderiam ser a ele 

associados (como suas teorias racistas e deterministas, além dos adjetivos pejorativos 

direcionados a Conselheiro e aos conselheiristas) e, assim, valoriza o próprio jornal, pela 

relação sempre explicitada entre este e o escritor.  

No já citado “Cem anos de Canudos” (ANEXO V3), de 5 de outubro de 1997 (p. D1), 

a ênfase do enunciado, apesar de o título e o subtítulo relevarem o centenário, não está na 

guerra em si, mas na valorização da própria produção jornalística de O Estado de S. Paulo. A 

matéria é iniciada apresentando dois personagens importantes para a história deste jornal: “o 

convite feito por Julio Mesquita ao poeta e engenheiro militar fluminense Euclides da Cunha 

para acompanhar o ministro da Guerra a Canudos na qualidade de repórter, trouxe ao Brasil 

uma nova informação: a informação de si mesmo” (grifos nossos). Vemos aí, além da leitura 

de hegemonia euclidiana sobre Canudos, a substituição do foco neste pelo foco no antigo 

correspondente; ou seja, a personificação do acontecimento.  

Observemos os seguintes trechos: “o País [...] não conseguia olhar-se com isenção e 

clareza. Euclides fez isso de modo dilatado e encantado”; “Euclides da Cunha brilhou pela 

independência do olhar. Jamais escreveu uma página de ficção”; “foi capaz de entrelaçar 

ciências puras e humanismo, num enfoque telúrico, claro, desprendido do oficialismo 

imperante e irrigado por extraordinário talento literário”; “o olhar do repórter e escritor até 

hoje ilumina o nosso e informa bem” (grifos nossos). O enunciador, além de exaltar Euclides, 

apresenta-o como escritor e repórter, porém, ao elogiar sua escrita, deixa ambíguo a que 

discurso exatamente se refere. Abordando a múltipla formação do personagem, dá brilhos a 

sua intelectualidade e a seu cientificismo, que são características valorizadas na cultura 



258 
 

contemporânea. Ao associar a Euclides isenção, clareza, independência do olhar, verdade 

(“jamais escreveu uma página de ficção”) e informação, o enunciador mobiliza valores do 

jornalismo moderno (bem distintos dos valores do jornalismo da época, opinativo e 

partidário), dando a entender que por isso Euclides era um bom redator.  

A construção da imagem de Julio Mesquita (que dirige o jornal desde 1888) não é 

diferente. O enunciador explica que este foi o único secretário de Estado de Prudente de 

Morais, presidente que descreve como “sóbrio”, que “se esquiva de festas e recepções”, 

“advogado interiorano” que “dorme pouco e trabalha muito” (costumes a priori valorizados 

por um público conservador). Além disso, afirma que ele foi o primeiro homem a dar 

“estímulo e impulso” a Euclides, “fazendo-o repórter e incentivando-o a escrever Os sertões, 

do qual o Estado publicou os Excertos de um livro inédito”.  

Porém, mais uma vez, o locutor silencia que, após a escrita do livro, o Estado se 

recusara a publicar Os sertões – pois esta informação diminuiria a carga valorativa do jornal. 

Na matéria “Escritor denunciou as misérias nacionais” (ANEXO W3), do dia 5 de outubro de 

1997 (p. D3), sobre a vida, a obra e a morte de Euclides, lemos: “assinara com o Estado um 

contrato em que se obrigava, além da cobertura do conflito (por meio de telegramas e cartas), 

a escrever um livro sobre a sua experiência”. Só depois de três parágrafos, o enunciador 

acrescenta que Euclides, “custeando com seu dinheiro, editou o livro em 1902” – sem, 

contudo, explicar o porquê de o jornal não o ter editado. 

 

6.2.3 Da seca ao centenário de Os sertões: 1999-2002 

 

A seca na região de Canudos e a proximidade do centenário de Os sertões levaram o 

tema de volta ao Caderno 2, em 25 de dezembro de 1999; 23 de julho de 2000; 03 e 26 de 

junho de 2001. Em 2002, no centenário da publicação de Os sertões, o tema reaparece em sete 

edições (24/02, 03/03, 31/03, 31/07, 20/10, 03/11 e 01/12).  

 

6.2.3.1 Revelação: novos vestígios do passado e antigo posicionamento no presente 

 

“Seca traz à tona o arraial de Canudos” (ANEXO X3), de 25 de dezembro de 1999 (p. 

D2-D3) é uma matéria de duas páginas, com oito fotos coloridas (FIGURA 27): 

1) três fotos das ruínas da igreja da segunda Canudos, legendada erroneamente como 

a “igreja do Conselheiro”. Legendas: “Igreja do beato Conselheiro: descoberta de 

peças estrangeiras é prova de hierarquia social”; “Ruínas de Canudos voltam à 
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FIGURA 27. Vestígios de Canudos. FONTE: O E.S.P., 
25/12/99, p. D2-D3 

superfície com a seca: até fragmentos de porcelana chinesa foram encontrados na 

região onde o povo vive de forma miserável como nos tempos de Conselheiro”; 

2) duas fotos das escavações arqueológicas e uma do arqueólogo Zanettini: 

“Escavações no açude Cocorobó, local do arraial de Canudos: valiosas peças 

históricas estão sendo transportadas para local diferente por determinação 

governamental”; 

3) uma foto de crucifixos sob o solo rachado e uma de cena do filme de Sérgio 

Rezende: “Acima, cemitério da cidade e cena do filme ‘Guerra de Canudos’, com 

José Wilker (Conselheiro)”.  

Com a seca, os vestígios de 

Canudos, antes escondidos sob o açude, 

são revelados e o jornal, por meio das 

imagens fotográficas, os mostra como 

se fossem lugares de memória. 

O subtítulo – “Destruído pelo 

Exército em 1887 (sic), o mítico local 

de pregação do beato Antônio 

Conselheiro vira centro de 

peregrinação de arqueólogos, geólogos 

e historiadores dispostos a recontar sua 

saga” (grifos nossos) – joga com as 

palavras, enfatizando o mito sobre o 

local da guerra, que “vira centro de peregrinação”, mas não de romeiros e religiosos, e sim de 

profissionais de ciências.  

A matéria rememora Canudos, mas, antes de tudo, revela o que o açude escondia: 

“vestígios de uma das mais sangrentas guerras civis da história do País”, depois de 

“permanecer por mais de 30 anos a 18 metros de profundidade” (grifos nossos). Por 

superlativos e exclamações associadas à manutenção de resquícios da guerra, o enunciador 

estabelece a singularidade do acontecimento e justifica a importância do tema, logo no 

primeiro parágrafo do texto. Tais resquícios, por serem reveladores da própria história 

(conforme o enunciador), são aí visualmente comprovados e tem seus significados 

verbalmente assinalados: “mesmo atacada a balas e canhonaços, bombardeada e arrasada, 

Canudos, em plena caatinga, ainda guarda resquícios de um período de fé e penitência que 

permitem que sua história seja, enfim, revista”.  
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Entre os vestígios pesquisados pelos arqueólogos, destaca-se um (o corpo do 

Conselheiro), cuja procura já havia sido anunciada em 1996 por este jornal (na matéria 

“Arqueólogos procuram Conselheiro”):  

 

O trabalho é ambicioso: além de confrontar a história oficial com os objetos 
encontrados, considerados documentos preciosos, o grupo tenta encontrar os 
restos mortais de Conselheiro. E o que foi uma mórbida iniciativa do 
Exército, de desenterrar e decapitar o beato mesmo 13 dias depois de sua 
morte, e levar sua cabeça para exposição em Salvador, hoje pode auxiliar os 
arqueólogos a identificar a sua ossada (grifos nossos). 

 

Apesar de o advérbio “hoje” e o tempo dos verbos produzirem um sentido de presente, 

encontrar o corpo de Conselheiro é uma projeção futura, mesmo porque, como depois afirma 

o enunciador, o “grupo encerrou a pesquisa arqueológica há dois meses e aguarda verbas para 

continuar o trabalho”. Aí descobrimos, portanto, que as buscas arqueológicas enunciadas no 

presente pertencem, na verdade, ao presente do passado. Vejamos, ainda, o anúncio de 

resultados já concluídos da pesquisa: 

 

O reaparecimento de Canudos tem permitido que mitos sejam derrubados. 
Um deles se refere ao tamanho do arraial. Segundo Zanettini, a historiografia 
afirma que Canudos tinha uma população de 25 mil habitantes, sendo, na 
época, a maior cidade do interior baiano. Ao olhar para as edificações agora 
expostas, o arqueólogo acredita que a população do arraial não deveria ser 
superior a 8 mil pessoas, com uma população flutuante de 2 mil, já que o 
arraial era uma cidade santuário.  

 

 Ao negar a tese dos 25 mil habitantes de Canudos, o enunciador vai de encontro a uma 

informação muitas vezes assumida neste jornal. Ainda outras teorias são desconstruídas, por 

intermédio de citações do arqueólogo: “foram encontrados nas proximidades do arraial 

pedaços de porcelana chinesa e outros restos de produtos refinados, que comprometem, por 

exemplo, a teoria de que Canudos era uma sociedade sem distinção de classes”; “segundo o 

arqueólogo Paulo Zanettini, apenas seis meses depois da queda de Canudos, a população 

sobrevivente [...] retornou e fundou a segunda Canudos. A história conta que este episódio 

ocorreu dez anos depois da grande batalha”.  

Mas o enunciador também ratifica teorias já existentes, comprovando-as: “as 

escavações em Canudos também revelam a tática de guerra adotada pelos conselheiristas para 

derrotar os soldados” – referindo-se às trincheiras e planos de ataques. Por fim, outras 

revelações da pesquisa são expostas quase como para suprir curiosidades do leitor: “um dos 

achados foi um esqueleto de um soldado, sepultado com o rosto para o chão e os braços 
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dobrados”. A matéria, contudo, é encerrada sem grandes revelações – com a velha fórmula de 

fazer do passado de Canudos, presente ou do presente, passado:  

 

Em cem anos, pouca coisa mudou nesse pedaço do sertão. Canudos 
permanece envolta em um silêncio inquietante. A poeira parece sufocar a 
alma, a terra estorricada se contorce por sulcos profundos, que chegam a 1 
metro de altura. A falta de água castiga o povo de pele envelhecida e mãos 
calejadas. [...] Raro é encontrar alguém que não teve um familiar envolvido 
diretamente na guerra. [...] Hoje a população de Canudos vive como no 
tempo de seus bisavós. No meio da tarde quente, grupos costumam chamar a 
atenção. São as rezadeiras do arraial, que reúnem a família e entram na 
caatinga rezando para que São José mande chuva para a região. As cantigas 
são as mesmas do século passado. As vozes soam fortes. Mas o que pode ser 
a benção para a região, também vai pôr em risco todo o trabalho feito até 
agora pelos pesquisadores, caso a ajuda do governo não chegue antes das 
chuvas (grifos nossos). 

 

 Passado e presente, mais uma vez, são sobrepostos: o mesmo silêncio, a mesma 

poeira, a mesma terra estorricada, a mesma falta de água, o mesmo povo de pele envelhecida, 

a mesma vida, as mesmas rezas, as mesmas cantigas. Poderíamos acrescentar que, no jornal, o 

posicionamento ideológico, se não é o mesmo, é muito semelhante ao do passado. Os 

representantes da civilização (governo) ou da ciência (pesquisadores) continuam sendo 

colocados no lado oposto ao do povo de Canudos (para quem a chuva seria uma “benção”) e 

este é ainda mostrado como diferente, místico e retrógado – mais uma vez, o “nós e eles”. 

 Posicionamento similar é encontrado na matéria de 17 de julho de 2000 (p. D7), 

“Açude concentra esperança e mistério: quando seco, Cocorobó revela as ruínas de Canudos, 

mas morador prefere a água” (ANEXO Y3). Apesar de o subtítulo acentuar a preferência do 

morador pela água, o enunciador, no primeiro parágrafo, afirma que o açude “suscita 

sentimentos dúbios no sertanejo local: ao mesmo tempo que ele recobre com suas generosas 

águas o palco da sanguenta guerra de Canudos, é quando está seco que vêm para suas 

margens os turistas e estudiosos, uma razoável fonte de renda”. Para comprovar sua afirmação 

sobre tal dubiedade, cita uma moradora local: “‘Graças a Deus ele está coberto de água’, diz 

Tanicleide Santos, diretora da Associação Canudense de Estudos e Pesquisas Antônio 

Conselheiro, expressando essa ambiguidade”. Que “ambiguidade”, se nessa frase apenas uma 

tese é exposta? A resposta parece vir a seguir: “‘Choveu em dezembro e ele tornou a encher’. 

Sem a água, o gado morre de sede e a cidade míngua. Mas as ‘ruínas’ aparecem e aumenta o 

interesse do romeiro e do turista”.  

O discurso direto é usado aí apenas para expor a posição pró-chuva da moradora, 

deixando-nos na dúvida se realmente a ideia contra a chuva é originária da mesma pessoa. O 
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FIGURA 28. Chamada – “Profissão: 
repórter”. FONTE: 23/07/2000, capa 

enunciador tenta ainda reforçar a tese da ambiguidade, explorando expressões que indicam 

simultaneidade: “Tanicleide, ao mesmo tempo que zela pelo que restou da História, é também 

proprietária do Hotel Brasil, raro albergue na região” (grifos nossos). Ora, ao indicar que se 

apoia em outro discurso, o enunciador mostra que não é o responsável pelo dito; porém, 

quando apresenta argumentos contra a chuva, ele não dissocia claramente as duas situações de 

enunciação (a da personagem e a sua) – o que nos faz concluir que, possivelmente, a posição 

desfavorável à chuva seja a do jornal e não a do sertanejo, como quer deixar entender. 

 

6.2.3.2 Autorreferencialidade: olhar Euclides e ver o jornalismo moderno 

 

No meio da capa do Estado de 23 de julho de 

2000 (ANEXO Z3), encontramos um quadro com uma 

foto de Euclides e os dizeres “PROFISSÃO: 

REPÓRTER. Diário de uma Expedição recupera os 

textos que Euclides da Cunha escreveu para o Estado 

ao cobrir a Guerra de Canudos. As reportagens estão na 

origem de Os Sertões, clássico da literatura brasileira e 

um marco de seu jornalismo”. Ao lado, a indicação do 

Caderno “Cultura”, em caixa alta e fonte vermelha. 

Embaixo, a foto colorida de uma mulher em um barco 

sob o açude de Cocorobó, identificado pela ruína do cemitério de Canudos, sob a legenda: 

“Terra devastada – Entrada do cemitério da Velha Canudos, hoje encoberta por um açude; 

ruínas da aldeia onde se deu o conflito descrito por Euclides da Cunha” (FIGURA 28). A 

imagem colorida busca captar a atenção do leitor pela referência a Canudos hoje, mas o texto 

focaliza também os escritos de Euclides e a metalinguagem (autorreferencialidade). 

Finalmente, é interessante observar que, mesmo numa data não comemorativa, o tema ganha 

um dos maiores destaques do jornal, pela chamada de capa. 

Na primeira página do Caderno 2 dessa edição, a autorreferencialidade se intensifica: 

uma grande ilustração reproduz a página do Estado de 17 de julho de 1897, com um quadro 

de aumento que destaca a assinatura do texto – “Euclydes da Cunha” (FIGURA 29). Sob a 

reprodução, um retrato de busto de Euclides e duas fotos das ruínas de Canudos durante a 

seca. A reprodução do jornal de 1897 autentica a sua intervenção no passado histórico do 

país; o retrato descreve visualmente o escritor (para o leitor contemporâneo habituado com a 

visualidade dos media) e as fotos coloridas mostram o que sobrou do arraial após a guerra 
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FIGURA 29. Autorreferencialidade. FONTE: 
O E.S.P., 23/07/2000, p. D1 

narrada por Euclides. Abaixo das imagens, um parágrafo destaca a republicação da série de 

reportagens euclidianas e reforça a ligação do jornal com o clássico Os sertões: 

 

PROFISSÃO: REPÓRTER. Com a organização da pesquisadora Walnice 
Nogueira Galvão, a editora Companhia das Letras lança ‘Diário de uma 
Expedição’, série de reportagens que Euclides da Cunha escreveu para o 
‘Estado’, cobrindo a Guerra de Canudos. Os textos estão na origem de ‘Os 
Sertões’, um dos clássicos da literatura brasileira e seu épico fundamental.  

 

 O enunciador joga com as palavras para 

construir um enunciado familiar ao leitor, usando, 

como título da matéria, o mesmo do filme de 

Michelangelo Antonioni, “Profissão: Repórter” 

(em inglês, “The Passenger”), e do programa da 

rede Globo. Este é um “operador de identificação 

através do qual o discurso procura situar o 

destinatário num determinado enquadramento 

cognitivo” (FAUSTO NETO, 199, p. 113). 

Ainda nesta edição, na entrevista com 

Walnice Galvão (p. D6), “O rito de iniciação de 

Euclides da Cunha no sertão”, o enunciador repete 

a informação sobre o Euclides repórter e, ainda 

que aborde outros temas, mantém o interesse sobre 

o fazer jornalístico em 1897: “Como era o 

noticiário sobre o movimento de Canudos?”; “O que era proibido noticiar?”; “Exército 

censurava notícias enviadas” etc. 

Na página seguinte (ANEXO A4), lemos a valorização do próprio campo jornalístico 

no título, “Um feito literário do nosso jornalismo” (p. D7); no subtítulo, “Tratado geográfico, 

antropológico e bélico, ‘Os sertões’ é sobretudo a obra de um jornalista”; e no texto, que 

defende o caráter jornalístico de Os sertões e chama-o de “maior feito jornalístico das letras 

brasileiras ou, o que dá na mesma, o maior feito literário do jornalismo brasileiro”. Euclides, 

então, não é mais apresentado apenas como o colaborador ou correspondente do Estado, mas 

“o repórter”, ainda que “com formação de engenheiro militar”. Quando afirma que Euclides 

“via confrontados seus preconceitos pela sequência de fatos surpreendentes”, o enunciador 

questiona: “quer definição mais clara de jornalismo?”. E sustenta: “para Euclides, como para 
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o Brasil, custava uma reversão aguda de sua percepção sobre a realidade. Quer papel mais 

glorioso para um jornalista?” Ao que, por fim, conclui: 

 

Mostrar esse estoicismo que serpenteia num terreno surpreendente, descrever 
o quase indescritível, relatar o que vivenciou sem deixar o frio do dogma e o 
calor da hora obscurecerem os paradoxos da vida – valendo-se de 
conhecimentos em geologia, literatura ou antropologia –, talvez esse seja um 
objetivo jornalístico que o próprio jornalismo tem vergonha de reconhecer 
como seu? 

 

 Associar ao jornalismo um livro ora celebrado permite transferir a seu autor os valores 

atuais deste campo e, ao jornalismo, certas grandezas reconhecidas do livro. Dessa forma, 

arriscaríamos dizer que é em função do próprio debate sobre o jornalismo que o enunciador 

comenta Os sertões, e não o contrário. 

No ano do centenário da obra euclidiana, sob o chapéu “O jornalista”, o título “Um 

repórter no labirinto da barbárie” e o subtítulo “Nas reportagens do ‘Estado’ a idéia de que a 

vitória do Exército é uma questão de tempo ainda domina, mas já se podem ver as dúvidas do 

autor sobre o comportamento ‘surpreendente’ dos sertanejos” (ANEXO B4), no Caderno 

Especial “Os Sertões”, de 31 de julho de 2002 (p. H8), lemos fragmentos dos textos de 

Euclides publicados no jornal há mais de cem anos – assim introduzidos: “Como 

correspondente do Estado, Euclides da Cunha enviou diversas notícias de Canudos. Leia a 

seguir uma seleção de trechos, por ordem cronológica, na grafia da época”. Título (referência 

ao campo jornalístico), subtítulo (referência ao próprio jornal), introdução (idem) e 

fragmentos, tudo aqui é autorreferencial. 

O jornal também constrói um discurso de autorreferencialidade quando revela 

cozinhar matérias produzidas sobre o tema já na contemporaneidade, como em “‘Cinema 

ainda não fez adaptação fiel do drama vivido em Canudos’”, de 31 de julho de 2002 (p. H6). 

Após noticiar a estreia do filme Guerra de Canudos, o enunciador lembra a entrevista com o 

diretor e as críticas dos historiadores ao filme, ambas anteriormente publicadas pelo jornal: 

“Rezende disse ao Estado que [...]”; “na época do lançamento, o Estado convidou quatro 

historiadores”. 

Por fim, destaquemos o enunciado do dia 1º de dezembro de 2002 (p. D10): “Como os 

ficcionistas descobriram Euclides” (ANEXO C4). Aí, o jornal explicita o processo produtivo 

da sua atividade, revelando o modo de fazer a matéria: “o Estado elaborou um pequeno 

questionário sobre o livro e o submeteu a estes cinco escritores brasileiros” – referindo-se a 

João Ubaldo Ribeiro, Antônio Torres, Milton Hatoum, Deonísio da Silva e Luiz Antonio de 
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Assis Brasil. Tal como quando reuniu os historiadores para comentar o filme de Rezende, 

aqui o jornal publica a produção de sentidos (sobre a obra euclidiana) que ele mesmo 

incentivou e promoveu. 

 

6.2.3.3 Rememoração: a memória obrigada e a polêmica em torno da vida e morte de 

Euclides da Cunha 

 

Nas proximidades do centenário de Os sertões, a obra euclidiana foi mais do que 

nunca apresentada como a grande responsável pelo não esquecimento da história de Canudos. 

A rememoração ganha forma de dever de memória (memória obrigada). Em “Canudos vive 

no imaginário popular brasileiro” (ANEXO D4), do dia 23 de julho de 2000 (p. D5), lemos: 

“a publicação dos diários de campanha de Euclides da Cunha [...] serve, entre outras coisas, 

para lembrar como, até hoje, Canudos permanece vivo no imaginário popular”; “sem Os 

Sertões talvez Canudos tivesse se dispersado na poeira do tempo”.  

No pé da matéria, a rememoração divide espaço com a presentificação: “mas Canudos 

não é apenas um acontecimento histórico, revivido de vez em quando pelo cinema ou pela 

literatura. A sombra do Conselheiro [...] reaparece a cada vez que alguém procura enxergar o 

País a partir da seca, da fome e da esperança”. 

 Vemos aí que o jornal rememora o acontecimento e os personagens históricos; mas, 

em 3 de julho de 2001 (p. D8), lembra igualmente a vida de um contemporâneo estudioso do 

tema e também responsável pelo não esquecimento de Canudos, recentemente falecido: 

“Calasans foi o primeiro a ouvir o lamento do sertão: historiador, morto esta semana, forneceu 

bases para estudo da Guerra de Canudos”. A matéria seguinte, da mesma página, intitulada 

“Livro recupera história do conflito”, também homenageia Calasans: “o novo livro de 

Walnice Nogueira Galvão [...] é dedicado ao professor José Calasans”.  

 Em 2002, são muitas as rememorações da vida de Euclides da Cunha e as exaltações à 

sua obra – como no enunciado “Genial, chato, ensaio ou ficção? Ninguém fica indiferente” 

(ANEXO E4), de 31 de julho (p. H3). Neste, Os sertões é chamado de “narrativa heróica”, 

“saga polifônica”, “germe fecundo de uma escritura brasileira” etc. Contudo, a opinião do 

enunciador é escondida sob citações. José Veríssimo, Afranio Coutinho, Franklin de Oliveira, 

Geraldo Mello Mourão, Guerreiro Ramos, Gilberto Vasconcellos são apenas alguns dos 

nomes que têm aqui resgatadas suas opiniões sobre Os sertões.  

Talvez para não parecer parcial, o enunciador apresenta também o que intitula 

“supostos deslizes literários” da obra, ainda nas vozes de outros autores: Joaquim Nabuco 
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confere a Euclides “a responsabilidade por um certo mau estilo das gerações que o 

sucederam”; Mello Mourão “acha que o barroco euclidiano degenerou ‘no rococó dos 

deslumbrados, que produziu no Brasil uma literatura altissonante e suspeita’”; e Darcy 

Ribeiro avisa “aos navegantes de primeira viagem: ‘Para ler Os Sertões, salte a primeira parte, 

A Terra, ultrapassada, pretensiosa e chata, mas leia’”. 

Ao lembrar Os sertões, Canudos é geralmente rememorado. No caso do texto que 

acabamos de analisar, isso é feito, principalmente, pela ilustração: o mesmo desenho do 

arraial publicado no jornal de 04 de outubro de 1987, agora com a legenda “Vista do arraial 

de Canudos, em Belo Monte (BA), o ‘teatro de operações’ onde Euclides da Cunha 

testemunhou a aliança do sertanejo com as características de sua terra para sujeitar as forças 

republicanas a um quase vexame militar e moral”.  

Ao lembrar a vida de Euclides, o episódio que resultou na sua trágica morte é também 

resgatado. Na entrevista a Roberto Ventura, “‘Euclides dormiu obscuro e acordou célebre’”, 

de 24 de fevereiro de 2002 (p. D6), por exemplo, a primeira pergunta feita pelo locutor foi: 

“Quando, exatamente, começa a relação amorosa entre Anna e Dilermando?”. A polêmica 

sobre a relação extramatrimonial da esposa de Euclides acompanha quase todo o texto. 

 O drama volta a ser explorado em uma das matérias do Caderno Especial “Os sertões”, 

de 31 de julho de 2002 (p. H4 e H5), que rememora a obra, a Guerra de Canudos e o autor: 

“Uma vida encaminhada para as tragédias” (ANEXO F4), sob o chapéu “Biografia”. 

Chamando atenção para os relatos controversos sobre Euclides, o enunciador lembra fatos 

conhecidos e expõe depoimentos polêmicos: 

 

Contam coisas horripilantes de Euclides neste seu sombrio crepúsculo. 
Judite Ribeiro de Assis, quinta dos oitos filhos que Ana teve com o 
Dilermando, afirma no seu livro Ana de Assis – História de um Trágico 
Amor que o casal vivia em quartos separados, comunicando-se através de 
bilhetes deixados na penteadeira. E que Euclides matou por inanição o 
quarto filho do casal, Lauro, trancando a mãe no quarto e impedindo-a de 
amamentar, enterrando o corpo do bebê no quintal. Exigia de Ana, como 
prova de amor, que ela bebesse o sangue que ele expectorava em suas crises 
de hemoptise. O advogado Adelino Brandão, no seu livro Águas da 
Amargura, diz que é tudo mentira e em nome dos Cunha abriu processo por 
calúnia e injúria contra Judite, uma mulher que se diz estigmatizada por ser 
filha de uma adúltera e de um assassino.  

 

O já muito explorado caso de Anna e Dilermando dá à biografia de Euclides ares 

folhetinescos, bastante atrativos para um leitor habituado à nossa cultura de entretenimento e 

espetáculo; e o enunciador vai além, citando episódios até então ocultos neste jornal (ou, ao 
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menos, nas matérias aqui selecionadas e analisadas). Boatos à parte, os fatos concretos são 

revelados pelo enunciador com semelhante dramaticidade: “o laudo da necropsia no corpo de 

Euclides apontou lesões cerebrais, indicando processo de demência progressiva, talvez uma 

meningite tuberculosa”. Na legenda das fotos: “Euclides da Cunha com ar triste e pensativo 

[...]”; “[...] o futuro engenheiro chegou a ser considerado ‘doente dos nervos’” (grifos nossos). 

Também uma biografia de Antônio Conselheiro é publicada neste Caderno Especial, 

intitulada “Antônio Conselheiro, a missão abreviada” (p. H7) – fazendo referência ao livro A 

missão abreviada, que “Conselheiro conservava na cabeceira”, e, conotativamente, à missão 

de Canudos, abreviada pela guerra. 

A seguir, apenas registraremos outros títulos rememorativos deste jornal em 2002, 

evitando, assim, a repetição de aspectos já analisados aqui: “Objetivo: ‘o consórcio da ciência 

e da arte’: Foi o que Euclides disse querer em ‘Os Sertões’, embora sua ciência esteja 

ultrapassada” – 31 de julho (p. H7); “‘Ninguém narrou o conflito melhor que Euclides’: para a 

crítica literária Walnice Nogueira Galvão, a visão histórica da obra não foi superada” – 1º de 

dezembro (p. D5); “É o emblema de uma questão não resolvida: Valentim Facioli acredita que 

trabalho não vinga a violência cometida contra os sertanejos” – 1º de dezembro (p. D5); “Ele 

foi o primeiro a ver os sertões de avião: Oswald de Andrade considerava Euclides um dos 

guardiões da literatura brasileira” – 1º de dezembro (p. D4) e “Obra e episódio real inspiram 

diretores: vários filmes foram feitos sobre Canudos, e baseados na obra de Euclides da Cunha, 

mas nenhum deles tem tanta importância quanto ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’” – 1º de 

dezembro (p. D11). 

 

6.2.3.4 Comemoração: a memória manipulada e a representação do sertanejo como 

resquício da guerra  

 

Um ano antes do centenário de Os sertões, o Estado já noticiava a comemoração da 

data. A matéria “Exposição relembra ‘Os sertões’”, de 26 de junho de 2001 (p. D3) inicia 

afirmando que o livro de Euclides “completa seu centenário de lançamento no ano que vem, 

mas a Academia Brasileira de Letras (ABL) antecipa as comemorações” e discorre sobre os 

eventos a serem realizados, sem deixar de lembrar que o autor foi a Canudos “como repórter 

do Estado”. 

No dia 31 de julho de 2002, o jornal traz, na capa, um quadro com a chamada “Um 

jornalista no coração das trevas” (clara intertextualidade com o romance O coração das 

trevas, de Joseph Conrad, publicado em 1902, como Os sertões), uma caricatura de Euclides 



268 
 

FIGURA 30. Chamada – “Um 
jornalista no coração das 
trevas”. FONTE: O E.S.P., 
31/07/2002, capa 

FIGURA 31. Remanescente não 
identificado. FONTE: O E.S.P., 
31/07/2002, p. H2 

(FIGURA 30) e a descrição: “O Estado traz nesta edição caderno especial sobre os cem anos 

do clássico Os sertões, de Euclides da Cunha. O livro foi lançado em tiragem modesta, logo 

totalmente vendida”. 

Na capa do Caderno Especial “Os sertões – edição 

especial do centenário”, a mesma caricatura: de perfil (como 

geralmente era fotografado), tem à mão um bloco de papel e 

uma pena com a qual escreve, usa chapéu de vaqueiro, veste 

roupa de expedicionário e botas. O desenho é uma clara 

referência ao período em que Euclides foi a Canudos como 

correspondente do Estado. O ato de escrever enquanto olha algo 

que acontece em outro lugar indica a prática jornalística, as 

vestimentas indicam a viagem e o chapéu de vaqueiro, o sertão.  

“O engenheiro que virou ‘advogado dos sertanejos’” é a 

manchete da primeira página (ANEXO G4), que traz texto do 

jornalista Geraldo Mayrink, comemorando o centenário de Os 

sertões, rememorando Euclides em Canudos e fazendo 

referência ao Estado: “há cem anos ‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, era lançado em 

tiragem modesta mas explosiva. O repórter do ‘Estado’ foi cobrir um conflito em Canudos, 

mas testemunhou a tática bárbara do Exército e decidiu ‘advogar pelos sertanejos’”. 

O segundo texto do Caderno Especial “Os Sertões”, de 31 de julho de 2002 (p. H2), 

rememora o lançamento do livro centenário já no título: “Dezembro de 1902: nasce um 

clássico” (ANEXO H4). O enunciado lembra o contexto do lançamento, as críticas publicadas 

sobre a obra, as correções manuais do autor feitas em cada exemplar, o sucesso de vendas das 

três primeiras edições, o estímulo de Julio Mesquita; mas também esquece (memória 

manipulada). Mais uma vez, é ocultada a recusa do Estado 

em publicar a obra: “estimulado pelo diretor Julio Mesquita 

a transformar em livro a cobertura de Canudos, recorreu ao 

amigo Garcia Redondo, que preparou uma carta a Lúcio de 

Mendonça [...], que por sua vez entrou em contato com os 

editores”. Junto à matéria, dois desenhos de cenas de 

Canudos narradas por Euclides e a foto de um sertanejo 

sentado num tronco seco, sem qualquer identificação verbal 

de quem seja, mostrado como um resquício do passado, 

representativo da estrutura centenária de uma região marcada pela guerra (FIGURA 31). Na 
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FIGURA 32. A mitificação de Euclides. 
FONTE: O E.S.P., 01/12/2002, p. D1 

legenda – “Remanescente da Guerra de Canudos: Euclides chegou ao sertão para descrever o 

atraso da região e viu na capacidade de resistência dos seguidores de Conselheiro uma prova 

da ignorância e crueldade da República brasileira” – o jornal parece querer chegar aonde 

Euclides chegou, como herdeiro da sua literatura reveladora.  

No dia 1º de dezembro, traz novamente o tema na capa do Caderno 2, em matéria 

intitulada “O livro que desmascarou a República” e, dentro do caderno, mais dez textos sobre 

a obra centenária. Todos têm por gancho a data comemorativa, mas apenas dois anunciam a 

programação das comemorações do centenário da publicação de Os Sertões: “Bahia realiza 

simpósio para celebrar e discutir livro” (p. D5) e “O autor e o sertão em textos e imagens: 

instituto Moreira Salles promove exposição e edita duas publicações para marcar o centenário 

de publicação da obra de Euclides” (p. D7).  

Agora voltemos à matéria da capa do Caderno 2 (ANEXO I4). É comemorativa por 

causa do gancho da data centenária: “em ‘Os Sertões’, publicado há cem anos, no dia 2 de 

dezembro [...]”; “cem anos depois, Os Sertões, de Euclides da Cunha, continua dividindo 

opiniões”.  É rememorativa porque relembra e resgata leituras sobre a obra euclidiana: “para 

uns, Euclides tenta e consegue ‘advogar pelos sertanejos’, como em uma carta disse ter 

pretendido”. É também um discurso inventário, por associar o passado à nossa atualidade: “no 

Araguaia, no Carandiru ou em Carajás – essa mesma fantasia demonizante descambaria em 

equivalentes massacres”. E, como grande parte dos textos aqui analisado, é autorreferencial: 

“um engenheiro militar [...] que se veste de 

correspondente do Estado”; “para enxergar melhor esse 

impacto subjetivo, é importante ir [...] às reportagens no 

Estado”; “é crucial conhecer suas reportagens no 

‘Estado’”.  

Uma imagem (FIGURA 32) divide a página com 

o texto: uma terra seca e rachada, sobre a qual 

distinguimos o desenho de Euclides da Cunha, vestido 

conforme moda do século XIX, com uma mão no bolso 

e a outra levantada, com o dedo indicador tocando o 

dedo de um segundo personagem – este, inserido em um 

quadro em estilo cubista, com cores fortes, sugerindo o 

sertão.  O personagem, em cinza, sentado, é magro, tem 

feições tristes e vestes rasgadas – o que, pelos indícios, 

nos leva à representação do sertanejo descrito em Os sertões. A aproximação dos dedos nos 
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remete imediatamente à famosa tela de Michelangelo, “A criação de Adão” (da Capela 

Sistina), e isso nos faz refletir sobre o caráter criador, fundador da obra euclidiana, como a 

ilustração parece aludir. Euclides introduz seu dedo na realidade do outro e, ao torná-la 

pública, a constrói. Assim, ele e sua obra são também mitificados no jornal. 

 

6.2.3.5 Inventário: a simbolização do passado para pensar o presente 

 

 O que há de novo sobre o tema em 2002? A matéria (de página inteira) do dia 3 de 

março (p. D5) dá uma opção de resposta: “‘Os Sertões’ tem nova edição que facilita leitura: 

notas de rodapé explicam ao leitor o sentido de palavras como ‘subitâneo’” (ANEXO J4). Sob 

o chapéu “Euclides decifrado”, a notícia, atrativa para o leitor que já tentou ler a obra 

euclidiana e desistiu por sua linguagem, é seguida pela entrevista com Leopoldo Bernucci, 

responsável pela nova edição de Os sertões, comentada e com “mais de 3 mil notas de rodapé 

para ajudar o leitor a enfrentar as dificuldades e descobrir as maravilhas do texto”. O 

enunciado rememora a obra, mas também inventaria ensinamentos para a sociedade brasileira: 

 

Para o leitor contemporâneo, a lição que um livro como Os Sertões pode 
ensinar é muito clara. Perdemos o gosto por essa beleza, que é o português 
da época, ainda influenciado pelas dicções que vinham de Portugal tanto na 
fala quanto na escritura. Perdemos o gosto por essa maravilha que se chama 
correção sintática, sem a qual a língua seria um caos, e os que a 
esculhambam hoje em dia tacham os que a preservam, mas que também a 
atualizam, de puristas. É o grande livro que até hoje nos hipnotiza pelo poder 
encantatório de sua linguagem prenhe de aliterações. 

 

 O entrevistado aí vai além do resgate da memória do acontecimento ou do comentário 

da obra, e problematiza o uso que fazemos hoje da língua portuguesa, com base na lição sobre 

a correção sintática e o poder da linguagem que, segundo ele, o livro pode ensinar. 

O artigo de Rinaldo de Fernandes, “Diagnóstico da formação da sociedade brasileira” 

(ANEXO K4), de 1º de dezembro de 2002 (p. D4), é mais uma revisão da obra euclidiana que 

poderíamos considerar essencialmente um discurso de rememoração. Seu título, porém, nos 

remete ao inventário, e mais ainda o subtítulo: “Num momento em que se manifestou a 

violência da modernidade, Euclides da Cunha captou problemas que se tornaram 

permanentes na vida do País, como a distância entre a vida rural e urbana” (grifo nosso). 

Apresentando o atual problema da distância entre a vida rural e a urbana como algo captado 

por Euclides há cem anos, o enunciador aproxima a obra centenária de questões brasileiras 
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contemporâneas, usando-a como fonte de lições para o presente – o que faz também no 

primeiro parágrafo: 

 

O livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, é uma obra que, em certos 
aspectos, tem muito a ver com a realidade atual do Brasil. A importância do 
livro reside sobretudo no fato de Euclides ter focalizado de perto o problema 
das nossas disparidades sociais, regionais, ainda agora bastante visíveis. 
Euclides não só denunciou um crime (o do Exército contra os canudenses), 
mas fixou um problema que está na formação da sociedade brasileira – o do 
desprezo histórico às populações interioranas do País, que ainda agora se 
deslocam para virar miseráveis nas grandes cidades. E esse fluxo de pessoas 
para os grandes centros urbanos (que se intensificou desde o início da 
segunda metade do século 20) é, em grande medida, fruto do modelo 
econômico, da falta de uma reforma agrária. 

 

 Ao fazer de Os sertões símbolo das “nossas disparidades sociais” e do “desprezo 

histórico às populações interioranas” que, como consequência do “modelo econômico” e da 

“falta da reforma agrária”, “agora se deslocam para virar miseráveis nas grandes cidades”, o 

enunciador deixa de falar de Canudos e passa a focalizar o Brasil de 2002. Como analista, o 

autor não é obrigado a ser neutro e objetivo, por isso, tira conclusões políticas e inventaria 

lições de moral a partir do objeto analisado. Assim, o êxodo rural e a necessidade da reforma 

agrária são transformados em déjà vu e o que há de específico e de difícil compreensão nos 

fatos atuais são deixados de lado face à simplificação da metáfora que identifica passado 

narrado com presente vivido. 

Ano comemorativo é também ano de lançamentos e de novas edições de velhos 

produtos culturais sobre o tema. Novos ou renovados, eles têm lugar cativo no jornal em 

2002. Alguns, inclusive, chamam atenção por fazerem ouvir (ainda que sussurradamente) a 

voz do sertanejo. Anunciando novos produtos, os enunciados são centrados no presente, 

apesar do tema histórico, e satisfazem supostas expectativas da cultura consumista da nossa 

sociedade: “Os sertões antes da guerra no canto de Gereba: novo disco do compositor nascido 

na região de Canudos fala dos tempos em que o Rio Vaza Barris, hoje seco, dava alimento e 

proteção” – 31 de março (p. D5); “Duas publicações discutem ‘Os Sertões’: ‘Revista USP’ 

dedica dossiê à obra, tema também de ensaio no ‘Suplemento de Minas’” – 20 de outubro (p. 

D4); “Versos da época recontam a Guerra de Canudos: Manuel Pedro das Dores Bombinho, 

tropeiro autor do poema, fornecia víveres para o Exército” – 03 de novembro (p. D11); “Livro 

cria uma nova expedição para Canudos: no romance ‘Quinta Expedição’, Oleone Coelho 

Fontes parte de farto material de pesquisa para aguçar a imaginação do leitor” – 1º de 

dezembro (p. D6); e “‘Os Sertões’ ganha vida e floresce no Oficina: sob a batuta de José 
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FIGURA 33. Foco na Amazônia. FONTE: O 
E.S.P., 01/07/2009, p. D6 

Celso Martinez Corrêa, ‘A Terra’, teatralização da primeira parte da obra, tem pré-estréia  

amanhã” – 1º de dezembro (p. D16).  

 

6.2.4 O centenário da morte de Euclides da Cunha: 2009  

 

Como demos ênfase às comemorações dos centenários nesta última parte do trabalho, 

resta-nos abordar as publicações encontradas cem anos depois da morte de Euclides da 

Cunha. Localizamos vinte edições com matérias sobre o tema no segundo semestre de 2009 

(01/07, 05/07, 06/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 07/08, 09/08, 14/08, 15/08, 16/08, 23/08, 

27/09, 15/10, 25/10, 25/11, 13/12, 15/12, e 21/12). 

 

6.2.4.1 Comemoração: no ano de Euclides, Canudos é “apêndice” 

 

 No dia 1º de julho, entre as matérias reunidas nas páginas dedicadas à “Festa Literária 

em Paraty”, encontramos o título “No centenário, Euclides é tema de encontro” (ANEXO L4) 

e o subtítulo “Promovido pelo ‘Estado’, O Mar e os Sertões acontece sábado na Casa de 

Cultura” (p. D6). Pela evidência dada (também no texto) à organização do encontro feita pelo 

jornal, a matéria é claramente autorreferencial; mas a primeira informação destacada no título 

é “o centenário”, o que faz dele um enunciado comemorativo. O jornal só explica do que 

exatamente é o centenário no corpo do texto, o que nos faz crer que o enunciador já conta com 

este saber do leitor. Canudos é apenas lembrado no trecho “cobertura de um dos conflitos 

mais sangrentos da história brasileira (a ação vitoriosa do Exército contra revoltosos 

instalados na cidade baiana de Canudos)”.  

A única foto (FIGURA 33) que ilustra a matéria mostra duas crianças em frente a uma 

palafita e tem por legenda “Amazônia – foto que figura no projeto multimídia O Ano de 

Euclides” – fazendo referência à viagem feita por 

jornalistas do Estado para “refazer a expedição do 

Alto Purus, que Euclides empreendeu entre abril e 

outubro de 1905”, como explica o penúltimo 

parágrafo do texto. Disso concluímos que Canudos 

aí é apenas um apêndice do tema tratado (o 

encontro promovido e anunciado pelo Estado, para 

debater o trabalho de Euclides).  
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FIGURA 34. Chamada – “O 
ano de Euclides”. FONTE: 
O E.S.P., 15/08/2009, capa 

 Cinco dias depois, em 6 de junho (p. D5), o jornal publica a matéria de cobertura do 

encontro anunciado no dia primeiro, intitulada “Euclides: antes do debate, maculelê com velas 

na rua” (ANEXO M4). O curioso título é explicado no subtítulo, que enfatiza o já acontecido 

(passado próximo): “Coletivo teatral fez procissão para autor de Os Sertões, que teve mesa do 

Estado”.  

Na legenda da foto e no lead, para relevar a importância do evento, destaca-se a 

lotação da sala: “A mesa do jornal – Foot Hardman, Piza, Hatoum e Walnice: lotada”; “uma 

sala lotada acompanhou, na tarde de sábado, a mesa O Mar e os Sertões, organizada pelo 

Estado em homenagem ao centenário da morte do escritor e jornalista Euclides da Cunha”. 

Aqui, encontramos mais uma vez a autorreferencialidade na menção do próprio jornal. 

 Outro evento organizado pelo Estado foi anunciado no dia 14 de agosto (p. D14), sob 

o título “Euclides da Cunha em discussão: Legado do escritor é tema de debate que acontece 

hoje no auditório do Estado” (ANEXO N4). Aí, o dêitico “hoje” indica o tempo presente com 

sentido de futuro próximo.  

Ainda na página, há um quadro com as publicações do jornal sobre o tema em 2009, 

sob o título “O ano de Euclides no ‘Estado’”, e, em negrito, a observação sobre o novo blog 

do Estado, que “vai oferecer diariamente aos internautas uma seleção do que foi publicado no 

jornal há exatamente um século” – o que ratifica nossa hipótese de que o jornal tem se tornado 

cada vez mais comemorativo e memorialista; agora, contudo, também pela internet. E 

continua: “a data da inauguração do blog coincide com a efeméride de 100 anos da morte do 

escritor e engenheiro Euclides da Cunha, personalidade ilustre 

dentro da história do ‘Estado’” (grifo nosso). Mais uma vez, a 

data comemorativa é usada como pretexto para a 

autorreferencialidade do jornal.  

 A expressão “O Ano de Euclides” se transforma em marca 

no jornal. Na parte inferior da capa de 15 de agosto, a 

encontramos em um box (FIGURA 34), entre a chamada “Debate 

no ‘Estado’” e o enunciado “O legado de Euclides da Cunha foi 

discutido ontem, numa série de debates. No centro, Os Sertões, 

sua obra clássica”.  

No caderno principal, duas matérias foram reservadas à 

cobertura do evento: a primeira, “‘Os Sertões é como uma universidade, que forma o leitor’, 

diz José Celso: ator e diretor participou do ciclo de debates Euclides da Cunha 360º, 

promovido ontem pelo Grupo Estado” (p. A26), resume na frase do diretor de teatro as 
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FIGURA 35. Cobertura do Colóquio sobre Euclides. FONTE: O 
E.S.P., 15/08/2009, p. A26 

palestras de dez participantes, provavelmente por ser ele o personagem mais conhecido pelo 

leitor paulista.  

Ainda nesta página, lemos o título “Colóquio foi polêmico e evitou mitificações: 

especialistas alertaram para ‘equívocos interpretativos’”, relevando a complexidade das 

leituras sobre a obra euclidiana. Há também um espaço para frases de ouvintes, sempre 

elogiosas, intitulado “Repercussão”. Este, para nós, demonstra uma forma de adaptação do 

jornal impresso frente a um leitor habituado aos recursos dos novos media. Se aqui o leitor 

não pode comentar as matérias, como faz no jornal on-line, ao menos lê os comentários de 

ouvintes sobre os debates. 

Acompanhando as frases, 

fotos de busto 

complementam o sentido da 

repercussão do evento e da 

diversificação das fontes. Na 

página, mais três fotos, com 

os participantes dos três 

ciclos de palestras, sob um 

fundo com o nome do jornal 

e a marca “O Ano de 

Euclides”, parecem confirmar 

a veracidade do que é aí 

noticiado e supor uma 

expectativa crescente do 

leitor em prol do acesso a 

signos visuais (FIGURA 35).  

Por fim, comprovando a mudança do jornal no contexto contemporâneo de 

convergências mediática185, vemos no pé da matéria a marca “estadão.com.br”, seguida pelo 

imperativo “Veja um especial sobre Euclides e o vídeo com viagem ao Rio Purus” e o 

endereço do site onde o leitor poderá acessar tal conteúdo.   

 No dia 16 de agosto, a capa do Caderno 2 apresenta a seguinte chamada, ilustrada por 

um retrato de rosto de Euclides: “Literatura. Um  século sem a pena de Euclides da Cunha. 

                                                 
185 A convergência mediática é a união de diversos tipos de ferramentas comunicacionais (telefone, computador, 
TV a cabo/satélite etc.) em um mesmo artefato tecnológico. Porém, conforme Suely Fragoso (2005), a 
convergência mediática deve ser compreendida não apenas em uma dimensão tecnológica, mas também cultural 
(de produção e difusão de sentido). 
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FIGURA 37. Expedição à Amazônia. FONTE: O 
E.S.P., 16/08/2009, p. D7 

FIGURA 36. Euclides em chamada na capa 
do Caderno 2. FONTE: O E.S.P., 16/08/2009, 
p.D1 

Biografia e reedições marcam centenário da morte 

do escritor do clássico Os Sertões” (FIGURA 36).  

No caderno, tendo por cabeça a expressão 

“Euclides da Cunha Centenário de Morte”, quatro 

textos sobre o tema. O primeiro (p. D6), uma 

resenha do professor Francisco Foot Hardman 

(“especial para o Estado”), “Biografia escrita por 

brasilianista já nasce clássica” (ANEXO O4), confirma a tese de que o posicionamento de 

autores não jornalistas é menos objetivo e mais pedagógico ou cúmplice. Observemos um 

trecho de embreagem e interpelação do coenunciador: “e se você, leitora, leitor, que tiveram 

paciência de me seguir até aqui, disseram, de chofre, ‘dê-me pelo menos três razões para 

adquirir e ler o livro de Amory’, eu lhas darei”.  

Outro aspecto que nos chama a atenção nesse conjunto de textos de 16 de agosto, mas 

que temos observado também em outros enunciados de 2009, é a abordagem não exclusiva de 

Os Sertões quando se trata da “obra de 

Euclides” – como aconteceu, de forma geral, 

nos anos anteriores. Tanto que Canudos, 

muitas vezes, nem é citado. Um exemplo 

disso é o primeiro texto da página D7, cujo 

título “‘Traço superior do acontecimento’” 

nos remete a Os Sertões (expressão retirada 

deste livro), mas a foto (FIGURA 37), que 

ilustra a matéria, transporta o leitor para a 

Amazônia visitada por Euclides. Legenda: “Expedição em 2009 – Equipe do ‘Estado’ passa 

por Bom Jardim, refazendo trecho final da viagem à Amazônia”.  

A última matéria desta página (p. D7) registra como “o centenário da morte de 

Euclides da Cunha incentivou o mercado editorial a lançar títulos ou embalar antigas edições 

com uma nova roupagem”, conforme lemos no corpo do texto. Título e subtítulo: 

“Relançamentos e novas edições marcam efeméride: volume ilustrado sobre a campanha de 

Canudos e poesia reunida estão na lista”. O leitor, além de ser incentivado a consumir as 

obras que vê citadas no jornal, tem informações precisas sobre como adquiri-las. 

O tema volta a ser capa do Estado no dia 23 de agosto. No canto superior direito (um 

dos lugares privilegiados da página), vemos a chamada “Caderno Especial. Euclides da Cunha 

360º”, ao lado da foto de perfil de Euclides (FIGURA 38). Abaixo, a caixa de texto: “No 
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FIGURA 38. Chamada – “Euclides da Cunha 360º”. 
FONTE: O E.S.P., 23/08/2009, capa 

âmbito do centenário da morte do autor de 

‘Os Sertões’, evento realizado no auditório 

do Grupo Estado reuniu intelectuais e 

artistas para um debate sobre o papel do 

escritor cuja maior ambição era desvendar o 

próprio país” (grifos nossos). A partir deste 

pequeno enunciado, podemos fazer três 

conclusões sobre o discurso do jornal sobre 

o tema em 2009:  

1) por mais que o jornal traga à 

memória outras obras de Euclides e, principalmente, os escritos amazônicos, graças à 

viagem da equipe do Estado ao Alto Purus, no início de 2009, o escritor é lembrado 

como “o autor de Os Sertões”, ou seja, o carro-chefe do centenário de morte de 

Euclides continua sendo esta obra;  

2) o jornal, mais do que em qualquer outro momento, é autorreferencial. Ele não 

apenas explicita que Euclides foi correspondente do Estado e republica suas 

reportagens, mas organiza eventos para debater o tema e publica um caderno especial 

para cobrir o fato que ele mesmo promoveu;  

3) a atualidade que se quer mostrar ao discutir a obra de Euclides não é tanto a de 

problemáticas contemporâneas (como a reforma agrária ou a pobreza do nordeste), 

mas o desvendamento do “próprio país”, questão atemporal e, supostamente, de 

interesse público contínuo para todo e qualquer cidadão brasileiro.  

Por fim, diante de todos os textos (de 2009) lidos sobre o tema, concluímos também 

que, nos cem anos da morte de Euclides, este acontecimento centenário é trazido à memória 

muito menos que a produção e a obra do autor. Por exemplo, na matéria “Obra de Euclides 

ganha debate em Frankfurt: maior evento literário do mundo teve ontem à tarde um encontro 

analítico em torno do centenário de morte do cultuado autor brasileiro de Os Sertões”, de 15 

de outubro (p. D7), o assunto da morte apenas aparece na contextualização do evento – “no 

centenário de sua morte, um encontro na Feira de Livros de Frankfurt” – e em uma citação 

que também parece explicar a própria escolha do jornal em abordar mais a obra que a morte 

de Euclides: “hoje, é lamentável que o fim da vida de Euclides seja mais conhecido pelos 

brasileiros do que sua obra”. Esta posição é diferente, contudo, da assumida em 2002, quando 

a polêmica da vida e morte do escritor foi bem explorada no Estado. 
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FIGURA 40. Euclides em novo layout. 
FONTE: O E.S.P., 07/08/2009, p. D14                                            

FIGURA 39. Freyre e Euclides 
ilustrados. FONTE: O E.S.P., 
19/07/2009, p. D3 

6.2.4.2 Rememoração: a efeméride em novo layout  

 

 O primeiro enunciado rememorativo que destacamos, de 2009, é intitulado “Freyre, 

Euclides e o Brasil” (ANEXO P4), do quadro “Sinopse”, de 19 de julho (p. D3), assinado por 

Daniel Piza. Euclides só aparece aí a partir do quarto parágrafo e, diferentemente dos textos 

que temos lido até aqui, ele não vem para ser elogiado. O enunciador, deixando de lado a 

posição centenária do jornal em relação a Euclides, acusa a dominante “visão telúrica [...] que 

quer fazer dele um ‘advogado dos sertanejos’, pura e simplesmente, pondo de canto sua visão 

determinista de progresso, suas contradições, seus dilemas em relação ao Brasil” e recusa a 

tese de Freyre sobre Euclides: “Freyre fez dele um precursor de sua obra, como se Os Sertões 

se resumisse a um encantamento pelo ‘Brasil profundo’, sertanejo, rural. Não”. Afirma que a 

obra não é apenas um livro de denúncias, que Euclides divide o mundo em raças fortes e 

fracas e o máximo de elogio que chega a fazer é: “Euclides era mais contraditório, complexo 

– uma mescla intensa e genial de idealista e fatalista”.  

Deste enunciado, contudo, não é apenas o 

diferente posicionamento em relação a Euclides que nos 

chama a atenção. Mais uma vez, a internet é 

apresentada como lugar de continuação e diálogo sobre 

o que o jornal aborda. Neste caso, junto ao nome do 

autor, seus endereços de e-mail, blog e site.  

Vemos aí que, em 2009, o layout do jornal é 

outro: mais limpo, colorido e com ilustrações mais bem 

elaboradas (pelo uso de novos recursos gráficos) – a 

exemplo do desenho dos perfis de Gilberto Freyre e 

Euclides contrapostos (FIGURA 39), bem como da 

imagem (FIGURA 40) que ilustra o enunciado 

“Euclides da Cunha: um iluminado”, de 7 de agosto 

(p. D14). Esses artigos se diferenciam dos anteriores 

também pelo quadro (no qual se localizam) mais ou 

menos fixo do Caderno 2 e pelo destaque do nome e 

da foto do autor no alto da página – o que mais uma 

vez nos faz pensar na transposição de formatos de outros meios para o jornal. No fim do 

século XIX, os articulistas usavam pseudônimos ou eram anônimos; no século XX, a 

assinatura dos artigos passou a ser obrigatória; e no XXI, mais que isso, começou a atrair a 
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FIGURA 41. Biografia de 
Dilermando. FONTE: O E.S.P., 
25/11/2009, p. D12 

leitura por si, pela fama que os jornalistas-escritores começaram a ganhar por seus blogs ou 

sites pessoais, que parecem aqui transpostos para a página do impresso.  

Encontramos também, em 2009, matérias que lembram autor e obra pelo anúncio de 

novas produções culturais: “Euclides da Cunha, com rigor e leveza: o autor de Os Sertões é 

analisado em 16 textos de Walnice Nogueira Galvão” – 27 de setembro (p. D4); “O 

Conselheiro revive no vigor de seus manuscritos: após estudar textos do líder dos canudenses, 

pesquisador da PUC-SP contesta a visão sobre ele apresentada em Os Sertões” – 25 de 

outubro (p. D7); “Euclides, dos poemas à ciência: saem a reedição da Obra Completa, a 

Poesia Reunida e dois volumes que estudam o autor” – 13 de dezembro (p. D7).  

Nesta última matéria, temos mais do que um simples anúncio de lançamentos sobre o 

tema. O enunciado justifica a noticiabilidade da história, ancorando-se na memória obrigada: 

“se as efemérides servem para alguma coisa, é para não deixar a memória dos grandes autores 

se apagar num país amnésico e tentar lançar luz sobre o que fizeram e reparar esquecimentos 

ou injustiças”. 

Finalmente, comprovamos a relevância dada ao tema e certa mudança na forma de 

lidar com ele, quando lemos, pela primeira vez no jornal, em 25 de novembro (p. D12), a 

resenha de um livro biográfico elaborado sob a perspectiva de Dilermando: sob o chapéu 

“Literatura Polêmica”, o título “No ano de Euclides, voz a 

seu rival: autora reconta trajetória de Dilermando, 

responsável pela morte do escritor” (ANEXO Q4). No corpo 

do texto, a voz da própria autora da biografia anuncia a 

versão polêmica: “um livro que conta a saga de Dilermando 

ao longo de 40 anos para se defender da acusação de 

assassino. ‘Ele passou a vida tentando dizer que matou para 

não morrer. Embora também fosse vítima de toda essa 

tragédia, não conseguiu limpar sua honra’”. Rememoração 

para quem conhece a história e revelação para quem só 

conhecia o mito.  

Nas fotografias (FIGURA 41) que ilustram a matéria, 

a cor indica a temporalidade: a única foto colorida é a da 

autora do livro; as outras duas representam o passado, em 

preto e branco – mesmo a que mostra a cena do duelo na 

minissérie Desejo (1990), da Rede Globo; e a terceira é um 

retrato de Ana de Assis – “longe de ser uma beldade”, ironiza a legenda, frente ao imaginário 
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FIGURA 42. “Biografias ameaçadas”. 
FONTE: O E.S.P., 21/12/2009, p. D1 

possivelmente construído de que, por ter um amante de dezesseis anos mais jovem, a mulher 

de Euclides era tão bonita quanto Vera Fischer, que a interpreta na minissérie da Globo.   

Um mês depois, a biografia de Dilermando volta ao Caderno 2, de 21 de dezembro de 

2009, agora com uma grande chamada na capa. Entre as fotos de Euclides e Dilermando (os 

dois de perfil, como se estivessem frente a frente), o anúncio: “Ameaça de censura a livro de 

Mary Del Priore sobre assassinato de Euclides da Cunha pelo tenente Dilermando de Assis 

reacende drama dos biógrafos” (p. D1). Em 

destaque, com fonte vermelha, as palavras 

“censura”, “assassinato” e “reacende”, assim 

como o adjetivo “ameaçadas” do título 

“Biografias ameaçadas”, quebram a monotonia do 

texto e buscam chamar a atenção do leitor não 

apenas para o livro ameaçado de censura, mas 

também para a singularidade e a teatralidade do 

fato encenado pelos dois personagens das fotos 

(FIGURA 42).  

Na página D3 (ANEXO R4), a mesma foto da escritora e o título “Trabalho de 

pesquisador sob censura”. O texto focaliza a censura sofrida pelos biógrafos, por ameaça de 

processos judiciais impetrados pelos parentes dos biografados – como é o caso da biografia de 

Dilermando. O enunciador aproveita para citar a “censura sofrida há 143 dias pelo Estado, 

proibido por liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de publicar dados da Polícia 

Federal acerca de negócios do empresário Fernando Sarney” – conseguindo assim, mais uma 

vez, um pretexto no próprio enunciado para se autorreferenciar. 

 

6.2.4.3 Inventário: a atualidade de Euclides, a vitimização do sertanejo e as 

transformações do sertão imutável 

 

 Na data centenária da morte de Euclides, 15 de agosto de 2009, o jornal dedica a ele 

um espaço geralmente preenchido pelo comentário de um dos principais fatos do dia, o 

editorial (ANEXO S4). O acontecimento histórico ocupa o lugar reservado para a atualidade 

e, já nisso, se atualiza. No título “Mataram Euclides de novo”, o “mataram” é, obviamente, 

uma metáfora e, como tal, toca no patrimônio da memória coletiva para dar sentido ao 

enunciado; e o “de novo” remete a algum fato recente. 
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FIGURA 44. Chamada sobre o sertão. FONTE: O E.S.P., 
25/10/2009, capa 

FIGURA 43.  
Caricatura de 
Euclides. FONTE: O 
E.S.P., 15/08/2009, 
p. A2 

Quanto ao corpo do texto, como os demais artigos que temos visto, este rememora, 

comemora, é autorreferencial e inventaria. Chamando Euclides de “grande precursor do 

ambientalismo no Brasil”, o enunciador aproxima o autor dos nossos problemas atuais. Evoca 

sua obra literária e histórica, para considerar suas complexas ligações com o presente: “a 

releitura de Os Sertões, nos dias de hoje, nos mostra alguns diagnósticos de assustadora 

atualidade. Euclides combatia com contundência os desmatamentos [...]. Trazia, ele, então, o 

que hoje seria um dado desconcertante”; “então Euclides escreveu, numa frase tristemente 

premonitória: ‘Imaginem-se os resultados de semelhante processo aplicado, sem variantes, no 

decorrer de séculos” (grifos nossos). Por fim, critica a representação da minissérie Desejo, 

supostamente assistida pelo leitor: “a tragédia passional [...] contracenada por personagens 

medíocres, insignificantes [de] um desastroso seriado de televisão que resumiria sua vida a 

uma história policial”; “Euclides passou a ser o corno que quando deixou 

de ser manso foi matar e morreu”. A linguagem quase conversacional do 

enunciador e o uso da primeira pessoa fazem com que seu 

posicionamento seja cúmplice e aproximado, como quem quer fazer um 

alerta ao leitor. 

Para completar a relevância e a atualidade dadas ao tema na 

privilegiada segunda página do jornal, é também de Euclides da Cunha a 

caricatura do quadro “Sinais particulares”, que geralmente parodia as 

feições de políticos ou personalidades do tempo presente (FIGURA 43). 

Temos outro caso de inventário na edição de 25 de outubro. Na 

parte superior da capa (FIGURA 44), destaca-se uma foto em preto e branco, de um 

sertanejo186 sorrindo, que, por não ter indícios claros do tempo presente, poderia ser vista 

como uma cena do passado. Ancoramo-

la, contudo, na atualidade, bem como no 

plano estético, pela indicação verbal que 

se segue: “Cultura – O sertão é cenário 

de um dos bons filmes da Mostra de S.P. 

[...]. E é tema do livro do fotógrafo 

Araquém Alcântara, que captou em 

Canudos imagens como a deste 

sertanejo”.  

                                                 
186 Possivelmente, o ator Jofre Soares, que atuou em filmes sobre o sertão, como Vidas secas e O cangaceiro. 
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FIGURA 45. Fotos do sertão, por Araquém 
Alcântara. FONTE: O E.S.P., 25/10/2009, p. D6 

Na primeira página do Caderno 2, o texto “Novas veredas do grande sertão” 

(intertextualidade com o título da obra de Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas) apenas 

traz Canudos associada a uma frase atribuída a Antônio Conselheiro: “o beato de Canudos 

disse ‘O sertão vai virar praia e a praia vai virar sertão’”. Na página D6 (ANEXO T4), porém, 

a relação com o tema centenário já é trazida no título e no subtítulo da matéria: “As trilhas de 

Euclides revisitadas: o fotógrafo Araquém Alcântara prepara livro que registra mudanças na 

paisagem de Canudos”.  

Abaixo, uma foto de uma pessoa 

montada em um jumento, com um cachorro 

atrás, atravessando uma região desértica (que 

nos lembra as dunas do Saara); e mais duas 

fotos menores: de um cavaleiro destacado entre 

borrões indefinidos (que sugerem velocidade) e 

de vários vaqueiros sentados (FIGURA 45). A 

legenda explica as imagens, remetendo-as a Os 

sertões: “Antes de tudo, um forte – Araquém 

clicou a desertificação do agreste (no alto) e a 

velocidade com que os cavaleiros correm dos 

sertões (ao centro), acossados entre a tradição e 

a cultura da urbe (acima)” (grifo nosso).  As 

imagens parecem querer mostrar a realidade 

atual do sertão e o corpo do texto, com base na 

fala do fotógrafo, inventaria as transformações ocorridas naquele cenário – como vemos no 

trecho em que, mais uma vez, a frase clichê atribuída a Conselheiro é lembrada: “o sertão não 

virou mar, mas está em vias de se transformar num imenso deserto em função da dinâmica 

cultural que tem aproximado cada vez mais a erosão de suas terras à aridez que consome a 

urbe”. Mais adiante, o enunciador compara o fotógrafo com seu eterno ícone, Euclides:  

 

Decidido a registrar as transformações do cenário onde se deu a tragédia de 
Canudos, contada por Euclides da Cunha no clássico Os Sertões (1902), cujo 
ponto de partida está numa série de reportagens escrita para o Estado. [...] 
Ficou impressionado com o que viu, quase tanto como Euclides, que 
identificou a origem da tragédia sertaneja na questão da terra – da violência 
do latifúndio ao forçado êxodo a que estão condenados muitos milhares de 
brasileiros, isolados pela seca, pela ignorância e pela indiferença da 
civilização urbana.  
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Além de resgatar a herança de Euclides, aproximando-a tanto do jornal quanto do 

fotógrafo, o enunciador volta a identificar a “tragédia sertaneja” com a questão da terra e os 

sertanejos com o isolamento, a seca, a ignorância e a indiferença – como eternas vítimas da 

realidade que os cerca e dos estímulos externos. Sobre estes, lemos: 

 

Hoje, os vaqueiros usam motocicletas para conduzir o gado. Vilarejos 
próximos das cidades estão contaminados por signos de consumo, poluindo 
platibandas com cartazes publicitários. Sucumbiram, enfim, à uniformização 
cultural imposta pelo progresso, que exige que todos falem a mesma língua 
e tenham o mesmo comportamento (grifos nossos). 

  

Contudo, conclui, “o espírito de Conselheiro ainda ronda por lá” – pela imutabilidade 

de certos elementos culturais, como a religiosidade e a incompreensível “linguagem dos 

sertanejos isolados”. Estes, portanto, ora vítimas do atraso, ora vítimas da modernidade, 

continuam sendo mostrados no jornal como “o outro”, mesmo cento e doze anos depois. 

O livro anunciado sobre as fotografias de Araquém, após quase dois meses, é lançado 

e resenhado na matéria de 15 de dezembro (p. D10), “O agreste, do monumental à poeira” 

(ANEXO U4). Nesta, o depoimento do fotógrafo mantém a leitura do sertanejo como vítima 

da miséria, do misticismo e das transformações do sertão:  

 

‘Fui atrás do sertão primordial e encontrei uma terra calcinada, avessa à 
prosperidade, invadida pelo lixo urbano, onde a miséria ainda reina’, 
observa o fotógrafo, que não encontrou pelo caminho o herói épico do 
Grande Sertão, mas um sertanejo abatido, entregue ao delírio místico, que 
mantém com muito esforço suas tradições (grifos nossos). 

 

Porém, o enunciador do jornal, que lembra Canudos apenas no pé da matéria, não 

problematiza as alterações no cenário sertanejo e, pelo contrário, fecha o texto enfatizando 

outra vez o sentido de imutabilidade do sertão: “mais de um século depois, as imagens que 

Araquém Alcântara registra de Canudos, na Bahia, onde se deu o conflito entre republicanos e 

os crentes guiados por Antônio Conselheiro, atestam que nada mudou lá”. 

 

6.2.4.4 Autorreferencialidade: a organização de atividades rememorativas e seu anúncio 

no jornal  

 

 O jornal, de abril a agosto de 2009, repete a prática de republicar textos de Euclides, 

mas não apenas os do Diário de uma Expedição. Sempre nas últimas páginas do Caderno 2, 

são introduzidos pelo título “Euclides no Estadão” e a frase “No centenário da morte de 
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FIGURA 46. “Euclides no Estadão”. FONTE: O E.S.P., 
16/08/2009, p. D14 

Euclides da Cunha, esta seção trará até agosto artigos publicados por ele neste jornal”. Ao 

lado, uma foto de busto de Walnice Nogueira Galvão, seu nome e a descrição “professora de 

teoria literária e literatura comparada da USP”. Abaixo, a data do original, o título, o artigo e a 

imagem da edição do Estado no dia da publicação, com destaque em amarelo para a coluna 

com o texto de Euclides. Após a reprodução deste, as marcas O Ano de Euclides e 

estadão.com.br, seguidas pela frase imperativa “Leia a íntegra do artigo no site” e o endereço 

virtual. Por fim, no rodapé, um breve comentário da professora, contextualizando o artigo.  

De julho a agosto, encontramos sete textos: “Canudos (Diário de uma expedição)”, de 

25 de outubro de 1897 – em 5 de julho (p. D12); “Excerto de um livro inédito”, de 19 de 

janeiro de 1898 – em 12 de julho (p. D14); “Fazedores de deserto”, de 22 de outubro de 1901 

– em 19 de julho (p.D12); “Um velho problema”, de 1º de maio de 1904 – em 26 de julho (p. 

D12); “Entre o Madeira e o Javari”, de 29 de maio de 1904 – em 2 de agosto (p. D14); 

“Castro Alves e o seu tempo”, de 3 de dezembro de 1907 – em 9 de agosto (p. D14); e “O 

valor de um símbolo”, de 16 de agosto de 1909 – em 16 de agosto (p. D14).  

Este último (FIGURA 46) chama-nos especial atenção, por ter sido publicado 

exatamente um dia depois da morte do autor-articulista, mas aborda uma de suas experiências 

na comissão exploradora ao Alto Purus dois anos antes. No comentário de Walnice Galvão, 

intitulado “No último artigo, os percalços amazônicos”, a lembrança do 15 de agosto de 1909 

e a constante referência ao Estado: 

“o jornal, que o considerava prata da 

casa, prestou-lhe homenagem”; “ao 

longo do século que decorreria a 

seguir, de muitas maneiras o Estado 

honraria a memória daquele que era 

um dos seus, procedendo a análise e 

solicitando testemunhos”; “volta e 

meia, o jornal divulgaria artigos de 

Euclides. Assinalam-se 

comemorações mais amplas, com 

estudos de intelectuais de peso e 

figuras públicas, especialmente nos 

jubileus de 25, 50, 75 e 100 anos”. 

Outras formas de autorreferencialidade: anunciar (no quadro “O ano de Euclides no 

Estado”) o que já foi publicado em 2009 sobre o autor, bem como as futuras atividades do 
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FIGURA 47. Poemas de Euclides. FONTE: O E.S.P., 
23/08/2009, p. H8 

jornal – “No próximo domingo, o Estado publica um caderno especial dedicado à cobertura 

do colóquio Euclides da Cunha 360º” (ANEXO O4), em 16 de agosto (p. D6) – e organizar 

eventos sobre o tema, para posterior publicação de sua cobertura (como já demonstramos 

anteriormente).  

Oito páginas (coloridas, todas) compõem o caderno especial sobre o colóquio 

promovido pelo Estado, “Euclides da Cunha 360º - a Obra e o Legado de um Intérprete do 

Brasil”, de 23 de agosto. A primeira matéria (p. H2), “Euclides da Cunha: um escritor nascido 

nas páginas do jornal” (ANEXO V4), enfatiza que “Euclides tinha em alta conta o seu vínculo 

com o jornal” e rememora trechos de matérias do Estado, de meados a final do século XX, 

para comprovar que “nunca se parou de falar e escrever sobre Os Sertões”. Aí, o jornal tanto 

traça um cronograma da vida de Euclides (em um quadro, no meio da página), como um 

cronograma de suas próprias publicações 

memorialistas sobre autor, obra e tema de 

Canudos187. Assim, o locutor se 

autorreferencia não apenas pelo acento dado 

à suas atividades e seu campo (já bastante 

explicado aqui), mas pela rememoração de 

rememorações por ele antes realizadas. 

 Na página seguinte (p. H3), além do 

texto que apresenta o que foi o colóquio 

realizado no dia 14 anterior, intitulado “O 

Brasil reconstruído a partir de seus 

contrastes e confrontos”, encontramos a 

transcrição de uma das palestras realizadas. 

Nas páginas de H4 à H7, são reproduzidas 

as demais falas dos participantes do evento, 

sempre ilustradas por fotografias dos 

palestrantes e antecedidas pelo destaque de 

uma de suas frases.  

A última página do caderno 

(FIGURA 47) é reservada à publicação de 

                                                 
187 Entre as edições citadas nesta matéria, apenas duas não foram por nós pesquisadas: o Suplemento Literário de 

22 de janeiro de 1966 (centenário de nascimento de Euclides) e o de 21 de maio de 1972 (70 anos de Os 
sertões). 
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cinco poemas de Euclides, tendo por título “Poemas de amor, sonho e guerra” e subtítulo 

“Quase ignorada, obra poética de Euclides da Cunha é reunida em livro e renova os estudos 

sobre o autor”. Aí, reproduções de fotos, páginas e postais com escritas de Euclides 

aproximam dele o leitor contemporâneo, que se vê diante da cenografia de um diário, o que 

produz um efeito de intimidade com o autor.  

Assim encerramos nosso percurso de leituras, descrições e análises do discurso do 

jornal O Estado de S. Paulo ao longo de mais de cem anos. Se usamos, contudo, a palavra 

“discurso” no singular, de forma alguma é para significar unicidade. Vimos que o jornal, ao 

longo do tempo, vem transformando não apenas a estrutura de seus textos, mas também a 

forma como trata seu conteúdo. A Guerra de Canudos foi lida como um acontecimento 

necessário em 1897, suas ações começaram a ser revistas no início do século XX e silenciadas 

logo depois. Após décadas sem criticar os absurdos cometidos no sertão nordestino, o jornal 

volta timidamente a falar de Canudos, nos anos quarenta e cinquenta, para contextualizar a 

trajetória do autor de Os sertões. Este, nunca esquecido, transformou-se numa efeméride 

paradigmática do jornal. Afinal, falar de Euclides era abordar a atuação do periódico em um 

dos maiores conflitos civis do Brasil, apesar de nunca ter sido feita uma clara autocrítica do 

posicionamento do Estado naquele momento. 

Cem anos se passaram e, com a nova onda memorialista que atingiu o jornalismo, 

nenhum centenário envolvendo Canudos foi esquecido. Comemorou-se a fundação do arraial, 

o início da guerra, o fim, a publicação de Os Sertões e a morte de Euclides. Nos intervalos, a 

seca e os novos lançamentos sobre o tema eram noticiados, quase sempre lembrando a 

proximidade de alguma comemoração. O jornal rememorou, comemorou, inventariou, revelou 

e foi bastante autorreferencial. Muitas vezes, todas ou várias dessas formas de resgatar 

Canudos eram associadas: revelação no título (ou o anúncio de uma matéria nada reveladora, 

construída no título como se fosse revelação), rememoração nos primeiros parágrafos, 

autorreferencialidade e/ ou comemoração no desenvolvimento e inventário no pé da página. 

Em determinados períodos, porém, a revelação e o inventário se destacaram (centenário da 

guerra); em outros, quase não encontramos revelações públicas e a comemoração e a 

autorreferencialidade dominaram as matérias (centenário de Os Sertões e da morte de 

Euclides). A rememoração, contudo, foi a grande base do conjunto de textos observado, 

mesmo na suposta presentista contemporaneidade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo 
único em toda a história, resistiu até ao 
esgotamento completo. [...] Forremo-nos à tarefa de 
descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos 
fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre 
profundamente emocionante e trágica; mas cerramo-la 
vacilante e sem brilhos(CUNHA, 2002, p. 778).  

 

 

Traçamos até aqui um percurso teórico, metodológico e analítico que visou conduzir-

nos a uma maior compreensão do discurso jornalístico sobre o acontecimento histórico e, 

particularcamente, sobre a Guerra de Canudos – desde a sua cobertura, no fim do século XIX, 

até os nossos dias. A pergunta subjacente a todo o trabalho pode ser assim resumida: como é 

construído o acontecimento nas páginas do jornal? Ou, mais especificamente: como Canudos 

foi (re)produzida no discurso de O Estado de S. Paulo, ao longo dos anos? Pensando o 

jornalismo de meados a fim do século XX e início do XXI, questionamo-nos ainda: em meio 

ao contexto supostamente presentista da modernidade, como o jornal tem celebrado o 

passado? Como o sentido de tempo é estruturado e os supostos saberes e expectativas do 

leitor são partilhados em enunciados jornalísticos balizados no acontecimento histórico? 

Para realizar tal investigação, primeiramente, precisávamos esclarecer o sentido de 

acontecimento e, em seguida, traçar as condições de produção do jornalismo moderno que 

mais interessavam à nossa pesquisa – o que foi feito, respectivamente, nos dois primeiros 

capítulos. No terceiro, visto que trabalhávamos com um acontecimento histórico, resgatamos 

a reflexão sobre a memória e o esquecimento. A partir daí, pudemos pensar noções 

referenciais e montar operadores de análise para direcionar nosso estudo sobre o discurso 

jornalístico. Esta foi a primeira parte do trabalho, intitulada “Acontecimento, jornalismo e 

discurso: base teórico-metodológica”.  

Na segunda parte, “A Guerra de Canudos e O Estado de S. Paulo: análise”, composta 

pelos dois últimos capítulos, testamos as hipóteses e aplicamos a metodologia de análise 

anteriormente apresentada. O corpus analisado no quinto capítulo foi formado por textos de O 

Estado de S. Paulo, publicados durante a guerra (1896 e 1897), no período de lançamento de 

Os sertões (1902) e no mês da morte de Euclides da Cunha (1909). Para o último capítulo, 

selecionamos enunciados deste mesmo jornal, de datas supostamente comemorativas dos 

séculos XX e XXI, mas demos ênfase aos centenários. As principais conclusões do caminho 
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traçado nas páginas precedentes serão expostas logo a seguir. 

O acontecimento configurado como informação jornalística é intrinsecamente 

contraditório, na medida em que representa um momento de bifurcação, ou seja, é capaz de 

transformar estruturas e provocar mudanças sociais e históricas (como todo acontecimento), 

mas, ao mesmo tempo, seu caráter de ruptura é simplificado e enquadrado pelos media. O 

inexplicável ganha contornos de inteligibilidade, o incompreensível é elucidado e, por isso, o 

acontecimento parece metamorfoseado.  

Frente à neutralização da imprevisibilidade e da indeterminação da ocorrência pelo 

enunciado, alguns autores questionam a autenticidade do dito “acontecimento 

mediático”/“jornalístico” e a legitimidade da experiência por ele produzida, conforme vimos 

no Capítulo 2. Contudo, defendemos que a enunciação jornalística constitui, sim, um lugar de 

experiência social para o público, ainda que esta seja diferente da experiência testemunhal ou 

pessoal. Uma guerra, por exemplo, por seu potencial urgente de afetar as estruturas sociais e 

mudar a conjuntura política e histórica, ao ser mediatizada, não deixa de proporcionar uma 

experiência real ao público que por ela se sinta concernido – e mais: uma experiência ligada 

não apenas ao momento do acontecer, mas possível de perdurar para além do tempo e do 

espaço, pelo registro circular dos media, disponível para quem tenha acesso aos meios 

técnicos necessários. 

Além disso, é importante ter em mente que as tentativas de ordenar o acontecimento, 

quando encarcerado nos limites do texto, são próprias à sociedade mediatizada – como 

observamos no Capítulo 3. O acontecer não tem sentido sem a intervenção do sujeito 

interpretante e, como qualquer fenômeno, o acontecimento é portador de dimensões 

semióticas impossíveis de ignorar.  

A abertura de significados, a continuidade, a imprevisibilidade, a singularidade, enfim, 

as características que diferenciam o acontecimento do fato (expostas no fim do Capítulo 2) 

são articuladas no território da linguagem e produzidas como efeitos de sentido. Assim, o 

acontecimento (social, histórico ou jornalístico), que só pode ser conhecido e compartilhado 

por meio do discurso, transforma-se naquilo que o expressa – sobre o que tratamos no 

Capítulo 4 deste trabalho. Enfim, é no discurso que o acontecimento se constrói enquanto 

evento singular, que simboliza o rompimento com o passado ou com o sistema dominante e 

que afeta nosso horizonte de expectativa, indicando um novo espaço de experiência; e é no 

discurso que o acontecimento tem seus sentidos naturalizados ou mudados ao longo do tempo, 

com a entrada de novos atores sociais no debate e o tensionamento de seus sentidos.  

O discurso jornalístico sobre a Guerra de Canudos é exemplar de como o 
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acontecimento é continuamente recontextualizado e ressignificado. Por isso, refletir a respeito 

dele ajuda a entender os contextos que o cercam e a sociedade leitora que sobre ele se projeta, 

bem como o funcionamento dos media, responsáveis pela construção de saberes e pelo 

reforço de memórias coletivas. 

Vimos, no Capítulo 5, que, durante a Guerra de Canudos, O Estado de S. Paulo 

inicialmente a associou à República ameaçada, para justificar a necessidade de uma ação 

bélica contra os sertanejos. Estes, adjetivados de “fanáticos”, “bandidos”, “inimigos”, eram 

sempre contrapostos aos republicanos, em um discurso do “eles” (o outro) versus “nós” 

(enunciadores e coenunciadores do jornal). Em seguida, Canudos foi vinculada à República 

vitoriosa e triunfante, pelo fim da guerra, e, aí, o discurso evidenciava o “nós” sobre “eles”. 

Por fim, após a guerra, a Republica começou a aparecer como envergonhada, pelo “nós sem 

eles”, quando começaram a surgir indícios da injustiça de tal conflito fratricida. O jornal, 

contudo, não deu mais relevância ao assunto e preferiu silenciar.  

Euclides da Cunha, correspondente de O Estado de S. Paulo, resumindo o 

acontecimento de Canudos à carga simbólica contida na metáfora da “Nossa Vendeia”, seguiu 

o mesmo esquema do jornal e, como os demais correspondentes de guerra, bipolarizou o 

acontecimento (discurso “nós” e “eles”), mantendo-se a favor das versões oficiais. Apenas no 

fim da campanha ele pareceu revisar suas ideias sobre o conflito.  

Na sua correspondência, publicada em 1897 pelo Estado, destacam-se quatro 

principais expectativas do leitor, supostas pelo enunciador: a de obtenção de novos 

conhecimentos sobre a região; a de aquisição de novas informações sobre o acontecimento; a 

de familiaridade com o tema e a de confirmação das hipóteses correntes. Nas duas primeiras, 

que aparecem, sobretudo, nos textos iniciais (quando Euclides deslocava-se, até sua chegada a 

Canudos), o posicionamento do enunciador é didático e distanciado, concentrando-se em 

apresentar algo novo; mas, nas segundas (quando se demorava em algum lugar, já sem 

notícias dos fatos, e após conhecer de perto a realidade da guerra), seu posicionamento passa a 

ser cúmplice e aproximado – suas anteriores lições sobre a região e o conflito dão lugar à 

confirmação de conjeturas, mas também a incertezas e dúvidas explícitas. Ao reforçar 

hipóteses e apresentar novas informações, mesmo no fim do século XIX, a cobertura do 

acontecimento  já respondia às duas funções, que, segundo Mouillaud (2002d, p. 107), são as 

principais de um jornal: “a evocação (e o reforço) de um paradigma e a produção de uma 

diferença”. 

Vestígios do coenunciador e, principalmente, do enunciador brotam no discurso 

jornalístico do final do século XIX, quando a utilização de dêiticos parece muito mais intensa 



289 
 

que na contemporaneidade. O uso da primeira pessoa (tanto do singular quanto do plural) e os 

índices temporais e espaciais da situação de enunciação oferecem ferramentas para a 

construção do ethos do enunciador, ora como mestre, ora como cúmplice. Principalmente, 

quando o posicionamento é pedagógico, o enunciador não poupa também o uso da 

intertextualidade, mas sem citar, na maioria das vezes, a fonte ou a referência do dito – como 

hoje o jornalista é obrigado a fazer.  

Outra modalidade que ganhou relevo na análise da produção jornalística de O Estado 

de S. Paulo em 1897 é a autorreferencialidade – ainda que diferente da autorreferencialidade 

observada no jornalismo contemporâneo. Além de noticiar o conflito, descrever o cenário e 

dar satisfações sobre o batalhão de São Paulo, o jornal de 1897 partilhava com o leitor seu 

próprio processo de produção textual. O tratamento discursivo também permitia que os 

periódicos se correferenciassem, fazendo com que grande parte do material publicado pelo 

Estado, durante a guerra, tivesse sido recortada de outros periódicos; mas o jornal não deixava 

de se autorreferenciar, quando o enunciador se presentificava e explicava o funcionamento de 

tal sistema informativo. 

Finalmente, no que se refere à análise realizada no Capítulo 5, não poderíamos deixar 

de pontuar a estrutura temporal do acontecimento no discurso jornalístico do fim do século 

XIX. Produzir um efeito de atualidade já era importante para tornar as notícias de 1897 

relevantes à leitura, mas tal efeito era menos ligado à instantaneidade ou à simultaneidade (tão 

importantes para o jornalismo moderno) que à revelação pública (ainda que de uma 

ocorrência antiga). Em tempos de telégrafo, as notícias mais atuais de Canudos datavam do 

dia anterior e eram fragmentadas. Os longos textos, ricos em detalhes e comentários, eram 

enviados por carta e, portanto, publicados mais de uma semana ou quase um mês após terem 

se passado os fatos ali narrados. Ainda assim, mantinham o interesse público, pelas revelações 

neles contidas. Logo, a atualidade e a fragmentação (principalmente dos telegramas) já se 

impunham como características do jornalismo do fim do século XIX, mesmo que sob outras 

perspectivas – numa imprensa descomprometida com a imparcialidade e a objetividade, 

quando o texto poderia parecer um ensaio político ou um escrito literário. 

No discurso jornalístico do século XIX, o distanciamento temporal entre enunciador e 

leitor é menos apagado que no jornalismo moderno – quando os interlocutores parecem 

partilhar do mesmo “agora”. Como vimos no Capítulo 3, o presentismo é o termo da 

modernidade. Porém, o fato de o discurso moderno colocar ênfase no presente não significa 

negar a memória. Por um lado, o atual se constrói na relação com o arcaico e é neste que as 

raízes daquele estão fundamentadas; por outro, a memória é sempre integrada ao novo e o 



290 
 

nosso olhar para o passado é viciado pelo presente, mobilizado por ele e em função dele. Daí 

pensarmos a noção agostiniana de triplo presente188 como balizadora para a compreensão da 

construção do acontecimento jornalístico, tanto no fim do século XIX, quanto nos séculos XX 

e XXI.  

Pelas análises realizadas no Capítulo 6, percebemos, no jornalismo moderno, ora uma 

maior valorização do presente, ora um intenso resgate do passado. Apesar disso, poderíamos 

afirmar que, em geral, a grande diferença entre o presentismo e o triplo presente está no fato 

de o primeiro ser fundamentalmente usado na elaboração da notícia e o segundo, na 

construção do acontecimento. Expliquemos: apesar de as notícias cotidianas suporem saberes 

históricos e expectativas de futuro, elas são essencialmente fincadas no presente; e os 

acontecimentos, por mais que sejam reportados a partir de valores atuais do leitor e do 

enunciador, necessitam ser contextualizados, mobilizar a memória e refletir sobre o futuro 

para a complexa produção de sentido requerida por eles.  

Muitos autores ignoram o triplo presente e defendem a tese da desvalorização da 

memória, como consequência da temporalidade imediatista dos novos media e da efemeridade 

própria das relações sociais na contemporaneidade. Entretanto, ao compararmos o jornal de 

meados e o do fim do século XX (até o início do XXI), comprovamos o momento 

memorialista que caracteriza o periodismo dos nossos dias – como foi observado no Capítulo 

6 deste trabalho. Demonstramos aí que os meios de comunicação contemporâneos intervêm 

na lembrança do passado, apresentando-se como promotores de memória. Aliás, as muitas 

releituras e revisões da história pela imprensa nos fazem admitir na sociedade atual certa 

“vontade de memória”, que resulta também na existência de lugares materiais, funcionais ou 

simbólicos de memória. O jornal, nesse contexto, se não se constitui exatamente como um 

lugar de memória, ao menos pode ser visto como um espaço de significados pedagógicos 

sobre o passado. As tentativas de explicação da história pelos media, contudo, só são ativadas 

quando a racionalização sobre o que aconteceu é justificada como ainda necessária. 

Conforme Mouillaud (2002c), para que um acontecimento ganhe notoriedade nos 

arquivos sociais dos meios de comunicação e não seja esquecido, ele não tem apenas que 

permitir ver, mas também não ver. Ou seja, quanto menos um acontecimento é suscetível de 

ser conhecido, mais ele possui valor informativo. Qualquer que seja a sua natureza, ele estará 

sempre incompleto; e quanto mais recuado de esclarecimentos parecer, mais produzirá um 

“excesso de falas destinadas a dissimular sua ausência” (MOUILLAUD, 2002c, p. 82). 

                                                 
188 Presente do presente (o agora), presente do passado (o pensamento do passado no presente), e presente do 

futuro (a projeção do futuro no presente). 
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Apresentado pelo discurso jornalístico como um acontecimento traumático, Canudos é um 

passado que não passa. Mesmo que em sua irrupção ele tenha sido interpretado pela imprensa, 

só quando visto como histórico, começa a ser domesticado. É aí que a memória resgatada pela 

narrativa jornalística estrutura a inteligibilidade do acontecimento, posicionando-o em certos 

contextos e, a partir de então, produzindo também leituras sobre o presente e o futuro.  

Porém, nem sempre o jornal destinou a Canudos um excesso de falas ou buscou 

racionalizá-lo. Como vimos no início do Capítulo 6, com exceção dos momentos em que 

Canudos fora brevemente lembrado (no início e nos meados do século XX), em matérias 

sobre Os sertões e de rememoração da morte de Euclides da Cunha, o jornal se calou sobre o 

acontecido e manteve tal silêncio por cerca de noventa anos. Mesmo quando, no 

cinquentenário da guerra, estudiosos e jornalistas revisavam o conflito e, pela primeira vez, 

traziam as vozes dos vencidos para o debate, o Estado nada publicou sobre o tema. Nos 

enunciados de comemoração da obra euclidiana e da morte do seu autor (nos anos quarenta e 

cinquenta), quando os enunciadores enfatizam a atuação de Euclides como correspondente do 

Estado e aproximam sua produção dos ideais jornalísticos da modernidade, Canudos aparece 

apenas em frases isoladas e sem muito destaque nos textos, mas já é atribuído a ele o sentido 

de erro.  

Somente no fim do século XX, o Estado volta a se interessar pelo acontecimento de 

Canudos, depois de tempo suficiente para digerir o crime nacional. Especificamente, a partir 

de 1987 (noventa anos da guerra), nenhum outro momento comemorativo relacionado ao 

assunto passou em branco, nem mesmo o centenário da fundação do arraial. Os centenários 

foram ocasiões para autocríticas, releituras do passado, alegorias do presente, indicações do 

futuro e, acima de tudo, oportunidades para o jornal compartilhar com o leitor um pouco da 

sua própria história e dos processos de funcionamento do seu campo produtivo – 

autorreferencialidade.  

Vimos, em todas as fases analisadas, como O Estado de S. Paulo trabalhou com 

operações autorreferenciais, sempre visando se aproximar do leitor e se autovalorizar. No fim 

do século XIX, a autorreferencialidade se fazia por marcas da situação de enunciação e 

descrições das condições de produção daquele discurso; nos anos comemorativos do século 

XX, pela referência constante ao jornalismo e ao Euclides repórter do Estado; e, na 

contemporaneidade, a autorreferencialidade ganhou novas modalidades enunciativas: notícias 

de eventos sobre Euclides produzidos pelo próprio jornal, reproduções das páginas do Estado 

do fim do século XIX etc. De qualquer forma, em todos os momentos investigados, o debate 

sobre o tema parece sempre rondar (ou, ao menos, citar) os escritos de Euclides. 
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Aproximando-se deste, o jornal humaniza sua imagem e projeta sobre si a valorização 

atribuída à obra euclidiana. Aliás, apesar de o historiador José Calasans propor três fases de 

leituras sobre Canudos (a pré-euclidiana, a de hegemonia euclidiana e a pós-euclidiana), o 

olhar do Estado em direção ao tema continua sob hegemonia euclidiana, mesmo na 

contemporaneidade.  

No jornalismo que conhecemos hoje, a autorreferencialidade é um sinal da diminuição 

dos tradicionais distanciamento e apagamento do enunciador e, como dissemos antes, de uma 

maior aproximação com o leitor. Esta modalidade discursiva se destaca em tal contexto, pois 

a multiplicidade de ofertas mediáticas produz um conteúdo muito semelhante e a maneira 

mais eficaz de o veículo se diferenciar e alargar um vínculo com seu leitor é por meio de uma 

estratégia enunciativa própria. Mesmo porque, a especificidade do jornal em relação aos 

concorrentes se dá não no plano do conteúdo, mas no da enunciação.  

Por tudo isso, a autorreferencialidade é uma das noções por nós eleitas como 

referenciais para a análise do discurso jornalístico contemporâneo sobre o acontecimento 

histórico. Além dela, elencamos: o inventário, a revelação, a rememoração e a comemoração. 

A escolha destas cinco modalidades de dizer e resgatar o passado pela imprensa se justifica 

por sua repetição nos enunciados do Estado sobre Canudos. 

Como acabamos de ver, o discurso autorreferencial produz enunciados 

metalinguísticos e focalizam a participação do Estado na guerra. O discurso inventário busca 

associações com o presente, relacionando Canudos a outros fatos/acontecimentos ou 

indicando ensinamentos deixados (principalmente, por Euclides) para a atualidade. O de 

revelação apresenta (ou é construído como se apresentasse) novas descobertas sobre Canudos. 

O discurso rememorativo se concentra exclusivamente na lembrança do passado e o 

comemorativo se diferencia deste último por focar a celebração do aniversário do 

acontecimento (fundação de Canudos, início e fim da guerra, publicação de Os sertões ou 

morte de Euclides da Cunha) e por disponibilizar informações sobre eventos produzidos para 

a comemoração da data. 

Ao selecionar o material para a análise, observamos muitos enunciados 

rememorativos/comemorativos publicados nos últimos vinte anos sobre o acontecimento de 

1897. Uma das prováveis razões para isso está na constatação mediática de que a memória, 

apelada nas analogias históricas, é importante para a leitura associativa dos fatos.  

Acreditamos que, para não perder por completo a capacidade de espanto diante dos 

acontecimentos, por vezes, a imprensa mobiliza a história para ultrapassar os sentidos 

puramente factuais das notícias modernas e, assim, satisfazer interesses e curiosidades do 
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leitor. Afinal, conforme Charaudeau (2006, p. 60), “os acontecimentos que surgem no espaço 

público não podem ser reportados de maneira exclusivamente factual: é necessário que a 

informação seja posta em cena de maneira a interessar o maior número possível de cidadãos”.  

Indo além dos fatos cotidianos e limitados temporal e espacialmente, o jornalismo tem 

usado o passado também para determinar certas leituras do momento vivido. Não mais sob a 

urgência da atualidade, mas sob a latência do pretérito, o acontecimento pode se tornar um 

símbolo de fácil apreensão, com implicações para o presente e para o futuro. 

Canudos, alimentando o imaginário coletivo com sua atuação simbólica, tornou-se um 

evento simplificador da interpretação de determinados assuntos no presente do jornal 

moderno ou um pretexto para a abordagem de temáticas que extrapolam sua circunscrição 

espaço-temporal. Logo, retornar a Canudos não significava apenas cumprir com o valor-

notícia de celebrar o aniversário de um importante acontecimento para o país, mas, por meio 

dele, tratar de outros fatos, da atual situação social, política/histórica do Brasil etc.  

De qualquer forma, ao usar Canudos, quer como analogia ou pretexto, o jornal 

demonstra o aumento do seu interesse pelo tema – até porque, como vimos, por meio deste, 

ele se autovaloriza – e também projeta o aumento do interesse do leitor (coenunciador) pelo 

resgate do passado. 

Lembremos que, para a Análise do Discurso, o coenunciador é bem determinado e a 

ele se emprestam intenções, necessidades, interesses, identidades etc. Refletindo, 

especificamente, sobre os supostos saberes e expectativas do leitor, nos enunciados analisados 

no Capítulo 6, concluímos que os textos jornálicos (escritos por especialistas, não-jornalistas) 

requerem do leitor mais conhecimentos enciclopédicos que os jornalísticos. Os primeiros 

parecem supor uma expectativa de aprofundamento ou crítica sobre o tema, como se fossem 

escritos para coenunciadores já iniciados ou também especialistas no assunto, e mostram um 

posicionamento pedagógico do enunciador. Os segundos parecem lidar com a expectativa de 

um leitor que quer obter mais informações sobre o passado histórico do país, mas que não 

possui muita ciência do que foi o acontecimento de 1897; ou responder a uma suposta 

expectativa de conhecer a realidade da região na atualidade, para um leitor que pode ou não 

possuir saberes anteriores sobre Canudos. O posicionamento típico de tais enunciadores 

(jornalistas) é o objetivo, observado ainda em textos de jornalismo cultural ou de serviço, que 

suprem interesses próprios à sociedade de consumo e, aqui, respondem à suposta expectativa 

de o leitor obter informações sobre novos produtos culturais associados ao tema. 

O estudo da relação entre enunciador e coenunciador indica a atenção do jornal às 

práticas de vida do seu leitor. Na contemporaneidade, mesmo em textos completamente 
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voltados ao acontecimento histórico, encontramos pistas de que o Estado se dirige a um 

interlocutor habituado ao momento de convergência mediática. Disponibilizar, no pé das 

matérias, endereços on-line para o leitor continuar a leitura sobre o tema ou para ele ver os 

melhores momentos do colóquio promovido pelo Estado na TV Estadão, assim como fazer 

reformas gráficas (como a de 2004), são formas de se adaptar a um público autônomo, que só 

lê o que deseja, que tem na internet uma ferramenta constante de busca de informações e que 

é também emissor nos novos media.  

Os acelerados avanços tecnológicos desafiaram as antigas tecnologias de comunicação 

e tudo nelas, inclusive sua estrutura institucional, precisou ser repensado. Nesse contexto, os 

jornais não foram eliminados, mas precisaram se adequar para coexistir. Percebemos os 

efeitos disso no Estado, ao longo de todo o período pesquisado – pelo emprego e pela 

valorização das imagens, por exemplo, mesmo em enunciados rememorativos de um período 

com escassa tecnologia de captação de imagens. Nas matérias analisadas, vimos aumentar, 

com o tempo, o uso do recurso visual, pela disponibilidade dos meios técnicos, mas também 

como reflexo de um público cada vez mais acostumado à visualidade dos novos media. 

 No fim do século XIX, a matéria significante mais relevante dos enunciados era o 

próprio corpo do texto, porque a tecnologia ainda não permitia à imprensa explorar bem o uso 

de imagens. Nos anos cinquenta, as raras ilustrações das matérias (fotos de cenários, retratos 

de Euclides ou desenhos de Conselheiro) comunicavam a importância do tema e funcionavam 

como descrições do ambiente ou do sujeito sobre o qual o jornal se reportava. As fotos 

posadas, no fim do século XX e início do XXI, deram lugar a fotografias espontâneas (que 

captam o movimento) dos estudiosos entrevistados, pois estas dão uma maior ilusão de real e 

produzem o efeito de presente contínuo, em cujo momento a ação ainda se passa. 

As fotos de Flavio de Barros, os bustos de Euclides e os desenhos sobre a guerra são 

ainda empregados em textos rememorativos do fim do século XX e início do XXI – momento 

em que o jornal é feito para ser visto, e não apenas lido. Mas quando os repórteres do Estado 

vão a Canudos durante os centenários, novos arquivos de imagens sobre a região são criados e 

estas são usadas com maior frequência (inclusive, são muitas vezes repetidas em diferentes 

edições). Após as filmagens do longa-metragem de Sergio Rezende sobre Canudos, as fotos aí 

produzidas são também muito exploradas, mesmo em textos sem qualquer relação com o 

filme. Nestes, ficção e realidade se confundem. Os sertanejos figurantes parecem figurar 

como conselheiristas no próprio jornal e, com isso, também o efeito de identificar o passado 

no presente é produzido (e ratificado nas legendas e nos corpos dos textos). 

Em 2009, muitos desenhos e, principalmente, fotos (grandes e coloridas) acompanham 
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os textos, mas agora com claras intervenções e aperfeiçoamentos gráficos. A partir de tais 

observações, corroboramos que o discurso jornalístico busca corresponder ao tempo do leitor 

não apenas pelos ditos e pelos modos de enunciação verbal, mas pela atualização dos seus 

recursos ilustrativos e de layout. 

Sobre as representações visuais do tema estudado, gostaríamos apenas de acrescentar 

que elas não foram só quantitativa e qualitativamente significativas, mas simbolicamente 

ricas. Conselheiro foi pintado como um Cristo morto, Euclides desenhado como um criador 

quase divino e os sertanejos do presente fotografados como vestígios do passado. Enfim, 

antes irrepresentável para o jornal do início e do meio do século XX, como uma memória 

impedida, a experiência indescritível de Canudos passou a ser não apenas enunciada 

verbalmente, mas mostrada e visualmente mitificada no Estado do fim do século. 

Tal rememoração ou simbolização do passado histórico traumático teria valor 

terapêutico, como diria Walter Benjamin, mas o rompimento do silêncio resultou em outros 

abusos da memória coletiva. Ao lembrar certos aspectos associados ao tema e esquecer 

outros, o Estado faz da memória do acontecimento o que Ricoeur chama de memória 

manipulada. Sabemos que o eterno jogo de lembrar e esquecer faz parte de qualquer 

narrativa, pela impossibilidade de tudo enunciar. O importante para nós, contudo, é observar 

os efeitos de sentido produzidos por tais seleções. Por exemplo, no centenário de Os sertões, 

além do livro, o jornal também põe em relevo a conhecida “tragédia da piedade”; mas em 

2009, centenário da morte de Euclides, o jornal aborda muito mais a obra euclidiana e censura 

o sensacionalismo em torno do drama da vida e morte do autor. O silenciar os fatos polêmicos 

da biografia de Euclides, nesse momento, produz aí, como efeito de sentido, o reforço da 

projeção do jornal de que seus leitores gostam de se ver como mais maduros e sérios 

(HERNANDES, 2006, p. 74). Além disso, para não criticar a própria produção discursiva 

anterior, ele precisa ocultar o fato de o próprio Estado ter explorado a “tragédia” em 2002.  

Ainda são exemplos claros de manipulação da memória por este jornal a não admissão 

1) do mea culpa pela sua atuação durante a guerra e 2) do fato de ter rejeitado publicar Os 

sertões quando Euclides procurava quem o editasse – mesmo porque, de alguma forma, o 

livro vai de encontro com o discurso que o Estado produziu durante a guerra.  

A memória obrigada também aparece no corpus analisado, ao ser explicitado o 

imperativo de lembrar o passado da guerra, da cobertura de Euclides ou da sua obra, 

registrado em matérias de rememoração e de comemoração. Aí, o acontecimento histórico é 

imposto à memória pública pela necessidade de não esquecer.  

Entre lembranças (voluntárias ou obrigadas) e esquecimentos (parciais ou completos), 
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O Estado de S. Paulo saiu do discurso que defendia a destruição do arraial antirrepublicano e 

seguiu em direção à crítica da guerra. Conselheiro deixou de ser chamado de inimigo e passou 

a ser considerado como patriarca e líder exemplar. Também foram mudadas as versões sobre 

a quantidade de habitantes da Canudos de 1897, sua associação ao fanatismo, sua ligação com 

o debate em torno da propriedade de terras etc. Tais releituras, contudo, não foram aleatórias, 

pois, com o tempo, os trabalhos acadêmicos e outras manifestações culturais interferiram 

significativamente na interpretação do acontecimento.  

Ao longo dos mais de cem anos entre a guerra e a contemporaneidade, tendo por 

interdiscurso a produção de inúmeros livros, teses, matérias de outros media e criações 

artísticas sobre o tema, Canudos passou das páginas do caderno principal aos cadernos e 

suplementos culturais e pôde ser elocubrado por peritos no assunto, comumente lidos apenas 

em livros ou revistas científicas. Os momentos de comemoração (principalmente os 

centenários) se tornaram oportunos para o jornal oferecer ao público artigos com linguagem 

mais acadêmica e reflexões analíticas sobre o acontecimento. Contudo, as argumentações e as 

revisões aí expostas poderiam ou não se refletir depois na cobertura dos jornalistas.  

De qualquer forma, pela constante reconstrução da história de Canudos, demonstrada 

na análise do discurso do Estado, concordamos que  

 

talvez a imagem de um ‘palimpsesto’ seja a mais adequada para se pensar a 
historiografia e a memória no contexto das comemorações da Guerra de 
Canudos, na medida em que é reescrito indefinitivamente utilizando-se o 
mesmo material, mediante correções, acréscimos, revisões, num constante 
processo de reescrita (SÁ, 2006, p. 430). 

 

Apesar da imagem de ‘palimpsesto’ associar Canudos à ideia de reescrita contínua da 

história, não podemos esquecer que algumas marcas interpretativas do acontecimento e 

determinados modos de enunciá-lo praticamente não foram alterados. Os sentidos de eterno 

enigma e de mito de uma região plena de dogmas, por exemplo, não abandonam a 

tematização de Canudos no jornal. 

Notamos a atuação da imprensa na construção de memórias, pela circulação de 

palavras e dizeres, também no fato de o sertão continuar sendo apresentado como retrógrado, 

como se os habitantes da região no presente experimentassem exatamente a mesma seca, a 

mesma pobreza, a mesma religiosidade, o mesmo isolamento de 1897. E o sertanejo continua 

sendo descrito como exótico – pelas histórias inusitadas a ele associadas e pela exposição de 

seus costumes como diferentes. Quando o enunciador reconhece aspectos da modernidade no 

cenário do sertão, acentua-os como grotescos ou descontextualizados em tal cultura – a 
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exemplo da enunciação que chama a atenção para a decoração de um bar sertanejo com uma 

imagem do Conselheiro e uma da cantora Madonna ou da afirmação de que “os vilarejos 

sucumbiram, enfim, à uniformização cultural imposta pelo progresso”, porque “hoje, os 

vaqueiros usam motocicletas para conduzir o gado” (grifos nossos). 

O sertanejo não apenas é o diferente em tal discurso, como a ele quase não é dada voz. 

O jornal, como uma espécie de regente do “coral” dos enunciadores de suas páginas, deixa 

ouvir as vozes estrangeiras e especializadas no sertão, mas disfarça a voz dos que vivem lá. O 

Estado diz buscar a compreensão do que foi e é Canudos, a fim de compreender o próprio 

Brasil (constituição do acontecimento como símbolo de identidade nacional), mas os modos 

como isso é feito mostram uma leitura extremamente litorânea, externa e parcial do 

acontecimento e da realidade da região hoje. 

Quando a chuva no nordeste brasileiro parece atrapalhar o trabalho dos pesquisadores 

e suas potenciais revelações, ainda que seja exposto o prejuízo da seca para os moradores, o 

posicionamento do enunciador é claramente favorável aos primeiros, fazendo-nos concluir 

que certos enquadramentos do jornal são também centenários. Se, por um lado, não mais é 

acentuado o discurso da República ameaçada, vitoriosa ou envergonhada, por outro, a 

enunciação do “nós” (jornal e leitores) e “eles” (sertanejos) parece permanecer.  

Vimos, nas superfícies dos discursos analisados, como o Estado (enquanto jornal de 

referência) busca racionalizar o acontecimento de Canudos, na contemporaneidade, 

assumindo a importância deste para o conhecimento do seu leitor. Para isso, posiciona-se 

como herdeiro da leitura final de Euclides (em Os sertões), sobre a guerra como um crime, e a 

consolida, silenciando os momentos em que seu antigo correspondente apoiara a campanha 

republicana contra os sertanejos. O jornal, assim, omite a sua própria participação na 

manipulação mediática de 1897, denunciada em Os sertões, e, paradoxalmente, constrói um 

discurso inverídico de confundir a obra euclidiana com suas reportagens. Aliás, o Estado volta 

a encenar e distorcer a verdade – o que tem implicações éticas graves para o jornalismo – ao 

afirmar que o livro foi escrito na redação do jornal e, da mesma forma, no imparcial 

tratamento das fontes. 

Assim como Euclides foi ao sertão e o sertão não mais saiu dele, o jornal fica em 

Euclides e não consegue chegar ao sertão – este, ainda o lugar do “outro”. O Estado reproduz 

a mesma postura enunciativa de estranhamento do sertão (representado como atrasado e 

desnivelado em relação ao sudeste do país) e de identificação com um público estrangeiro, no 

sentido de que se olha para aquela realidade sempre com uma perspectiva de fora.  

Mesmo quando os repórteres vão a Canudos nos centenários, voltam repetindo 
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lugares-comuns, clichês e pensamentos pré-construídos – como durante a guerra. Mas o 

sentido produzido agora é de onipresença (“nós” estamos em São Paulo e também no sertão, 

como Euclides) e onisciência (ninguém melhor que “nós”, responsáveis por mandar Euclides 

a Canudos, para fazer essa cobertura também agora). Tal olhar condicionado consegue 

celebrar a relação histórica do jornal com o leitor, sendo autorreferencial e revelando a 

partilha de visões comuns a ambos – o que é claramente percebido na análise das imagens. 

Antes de resgatar como isso acontece, é preciso dizer que as fotos dos enunciados 

analisados parecem fugir a qualquer categorização de fotografias jornalísticas. Nem pose, nem 

testemunhal, nem retórica das paixões, nem exatamente categorial (apesar de ser mais 

próximo desta), o grupo de imagens observado deixa de ser a representação de uma 

conjuntura e passa a figurar uma estrutura. A foto do sertão ou dos sertanejos, via de regra, 

não está impressa na página para articular a temporalidade do mundo à biografia de um 

indivíduo, para revelar um instante singular, um momento expressivo ou mesmo para ser 

exemplar de um contexto. O sertanejo fotografado não tem seu nome identificado na legenda 

e a imagem da seca serve como ilustração de uma composição fixa (como se dissesse: é assim 

que o sertão sempre foi e ainda é) – do que concluímos que tais fotos mostram uma 

constância, uma imutabilidade, uma estrutura ainda mitificadora.  

Principalmente pelas marcas visuais, percebemos que o jornalismo não apenas ancora 

o passado no presente, mas o presente no passado – em abordagens do acontecimento de 

Canudos como exemplar para a reflexão sobre a atualidade (tratamento da história como 

magistrae vitae) e do sertão hoje como uma eterna repetição do ontem, como se tudo nele 

fosse marcado pelo evento histórico. Em imagens como as de vaqueiros vestidos de couro, 

terra rachada e casas feitas de barro, Canudos é mostrada como imutável. Lembremos, ainda e 

mais uma vez, o uso das fotos de sertanejos figurantes do filme sobre Canudos, que 

representam, no próprio jornal, conselheiristas de uma temporalidade anulada. A negação do 

tempo, nas fotos e legendas, carrega uma interpretação determinante para a produção de 

sentido sobre o tema: jornal e leitores contemporâneos dificilmente veem dialética no sertão. 

O presente é constrangido pelo passado. É o tempo que não passa, antes de tudo, na própria 

construção de Canudos e da região pelo discurso jornalístico – que parece querer manter 

imutável também sua relação com o coenunciador. O sertão não muda, sobretudo, no olhar de 

quem vê. Sua estagnação, enfim, é fruto de uma enunciação que permite ao leitor-modelo do 

Estado, pelo discurso do “nós” e “eles”, se sentir civilizado, turista e herdeiro da literatura 

euclidiana.  

É assim, e por todas as astúcias enunciativas elencadas aqui, que o jornal se 
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autorrefencia no resgate do passado e que inventaria, revela, rememora e comemora Canudos, 

de acordo com supostos saberes e expectativas do leitor e por uma espessura temporal que 

ultrapassa o presentismo e se finca no triplo presente da narrativa.  

Foi por esse percurso de análise, que observou mudanças e permanências na 

enunciação de O Estado de S. Paulo sobre a Guerra de Canudos, ao longo de mais de cem 

anos, que o presente trabalho buscou contribuir para a compreensão da construção do 

acontecimento histórico no discurso jornalístico; e é por esse percurso que brotam, ainda, 

novas interrogações: encontraríamos as mesmas modalidades enunciativas no discurso de 

outros jornais sobre Canudos ou sobre outros eventos históricos? Como é estruturada a 

temporalidade e como são supostas as expectativas do leitor em matérias sobre o passado no 

jornalismo online? São muitas as perguntas possíveis sobre a relação entre temporalidade, 

expectativas do leitor, acontecimento e discurso jornalístico, mas elas nos levariam a novos 

olhares e trajetos, que o presente trabalho não buscou dar conta, mas que, certamente, pode 

ajudar a formular. Essas e outras questões nos conduzem, em seguida, a uma nova etapa de 

estudo, enraizada  no chão destes anos de reflexão em torno das representações da guerra de 

Canudos nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo. 
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