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artista conhecida como a “Rainha dos Baixinhos”. 
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A idéia central deste trabalho surgiu durante a pesquisa teórica para a minha dissertação 

do mestrado sobre as narrativas das revistas de celebridades, quando me deparei com o 

conceito criado pelo historiador americano Daniel J. Boortsin, o “pseudo-evento”, 

definido como a “synthetic novelty”3 que inunda diariamente a experiência do sujeito 

contemporâneo (1980, p. 9) e consiste na produção de notícias intencionalmente 

ilusórias para prover a demanda cada vez maior de informações sobre o mundo. Porque 

esta necessidade cada vez maior é apontada por Boorstin como uma particularidade do 

homem moderno: a expectativa extravagante de receber grandes volumes de novidades 

do que está acontecendo do mundo. Assim, no passado, quando um leitor se deparava 

com um jornal tedioso, diria que o mundo estava chato. Hoje, o leitor já acha  o jornal 

chato.  

This change in our attitude toward “news” is not merely a basic fact 
about the history of American newspapers. It is a symptom of a 
revolutionary change in our attitude toward what happens in the 
world, how much of it is new, and surprising, and important. Toward 
how life can be enlivened, toward our power and the power of those 
who inform and educate and guide us, to provide synthetic happenings 
to make up for the lack of spontaneous events. Demanding more than 
the world can give us, we require that something be fabricated to 
make up for the world´s deficiency. This is only one example of our 
demand for illusions 4. (p. 9) 

 
E, justamente pelo o mundo não ter a quantidade de eventos reais tão interessantes para 

prover a necessidade dos meios dos meios de comunicação que surgiu o pseudo-evento. 

Este pseudo-evento possui algumas características especiais, que esmiuçaremos mais 

tarde: não é espontâneo, é plantado primariamente para ser reportado, a relação com a 

realidade é ambígua e tenta ser uma profecia auto-realizada. Assim, o próprio papel do 

produtor de notícias precisou se adaptar a este novo conceito. 

The successful reporter is one who can find a story, even if there is no 
earthquake or assassination or civil war. If he cannot find a story, then 
he must make one – by the questions he asks of public figures, by the 
surprising human interest he unfolds from some commonplace event, 
or by “the news behind the news.” If all this fails, then he must give us 

                                                 
3 Inovação sintética. (tradução da autora) 
4 Esta mudança de nossa atitude em relação às “notícias” não é meramente um fato básico sobre a história 
dos jornais americanos. É um sintoma de uma mudança revolucionária na nossa atitude em relação ao que 
acontece no mundo, quanto disto é notícia, e surpreendente, e importante. Em relação a como a vida pode 
ser animada em relação ao nosso poder e o poder daqueles que nos informam, educam e guiam, para 
prover de acontecimentos sintéticos para compensar a falta de eventos espontâneos. Exigindo mais do que 
o mundo pode nos dar, solicitamos que algo seja fabricado para compensar a deficiência do mundo. Este é 
um exemplo de nossa exigência por ilusões. (tradução da autora) 
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a “think piece” – an embroidering of well-know facts, or a speculation 
about starting things to come5 (p. 8). 

 
Por mais paradoxal que possa parecer quando se trata de analisar um meio de 

comunicação extremamente paradoxal como uma revista e que, supostamente, deveria 

conter, como qualquer manual de redação pressupõe desde a segunda metade do século 

passado, o relato objetivo, claro e conciso de fatos reais, a definição de pseudo-notícias 

se encaixa com perfeição na maior parte do material impresso que pesquisei para minha 

pesquisa: textos das revistas Amiga e Contigo, entre os anos de 1986 e 1992, que diziam 

respeito à personagem central do meu projeto, Maria da Graça Xuxa Meneghel. O 

período foi escolhido por ter sido a época de maior sucesso da apresentadora infantil, 

durante a exibição do programa Xou da Xuxa, na Rede Globo. 

Para entender melhor o lugar da revista no panorama dos meios de comunicação de 

massa, é preciso lembrar que ela é dos veículos mais populares da sociedade 

contemporânea. Tem um papel privilegiado onde é simultaneamente um produto, um 

negócio, uma marca, um objeto, um conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo e 

entretenimento, como afirma Marília Scalzo (2003). Com um grande diferencial para 

outro produto popular impresso, o jornal: a revista necessariamente precisa ter um foco 

num leitor bastante específico.  

Scalzo (2003) informa que, no Brasil, a primeira revista publicada que se tem notícia é 

As Variedades ou Ensaios de Literatura, lançada em Salvador em 1812. O jornalismo 

de variedades começa com A Marmota na Corte, em 1849, onde já se abusava dos 

textos mais curtos, com humor e fartamente ilustrados.  Em 1928, nasce O Cruzeiro, 

criada por Assis Chateaubriand e que viria a se tornar um fenômeno editorial. Nas 

décadas de 50 e 60, surgem as fotonovelas, que popularizam todo um segmento de 

títulos, entre eles Capricho e Contigo. Com a popularização da televisão, estas revistas 

precisaram procurar uma nova linha editorial e passaram a falar sobre o mundo mágico 

da telinha, muito especialmente do meio artístico. 

Ao contrário de outros segmentos na área editorial, a cobertura da vida das 

“celebridades” parece não sofrer os efeitos da crise econômica e a cada dia surgem 

novas publicações que visam atrair o público interessado na intimidade dos outros. No 

                                                 
5 O repórter bem sucedido é aquele que consegue encontrar uma história, mesmo se não existir um 
terremoto, um assassinato ou uma guerra civil. Se ele não consegue encontrar uma história, então ele deve 
produzir uma – pelas questões que formula às figuras públicas, pelo surpreendente interesse humano que 
ele revela de algum evento lugar-comum, ou pela “notícia por trás da notícia.” Se tudo isto falhar, então 
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lançamento do plano Real, uma série de novos títulos foi lançada e o setor de revistas 

populares da Editora Abril, da qual fazem parte a Contigo e Ana Maria, vendeu mais de 

50 milhões de exemplares naquele ano. E, a despeito da retração do mercado no Brasil, 

a tiragem não sofre uma diminuição considerável no número de exemplares impressos, 

assim como os anunciantes não deixam de comprar seu espaço nas páginas de revistas 

como Contigo, Caras, Quem, Tititi ou Conta Mais. Como bem lembra Maria Celeste 

Mira (1997, p. 107), enquanto as revistas, em geral, têm de 3 a 4 leitores por exemplar, 

as que falam de fofoca possuem entre 7 e 8. E Xuxa é uma das grandes estrelas deste 

tipo de publicação desde o início de sua carreira. “Entre os editores, reza a lenda que o 

mais vendável (numa revista) é o tradicional fundo branco, logotipo vermelho e... ‘uma 

fotografia da Xuxa’”, conta Scalzo (2003, p. 64). 

Voltando especificamente para as revistas Amiga e Contigo foram, ambas foram nas 

décadas de 70 a 90, rivais na preferência do público. No recorte de tempo escolhido 

para a minha pesquisa, de 1986 a 1992, ambas privilegiavam a cobertura dos programas 

de televisão, muito especialmente as novelas do horário nobre. Deste modo, quase 

sempre, a capa era com personagens da novela das oito da Rede Globo, geralmente o 

programa de maior audiência da televisão brasileira. As duas revistas se dividiam, 

basicamente, em matérias, assinadas ou não por repórteres, e colunas, quase sempre 

assinadas pelos jornalistas mais importantes da redação, como Giba Um (Contigo), ou 

por nomes bem conhecidos do público, estrelas da telinha como Chacrinha (Amiga). A 

grande exceção é a coluna “Mexericos da Candinha”, da Amiga, cuja autora é uma 

personagem criada ficticiamente para permitir a publicação de notinhas mais maldosas. 

Na verdade, quem escrevia a coluna era uma editora, responsável por coletar notinhas 

fornecida por todos os repórteres. 

Como uma das características que veremos mais tarde, ao retomarmos a análise do 

pseudo-evento, a revista Amiga usava, sem nenhum pejo, o nome dos artistas para atrair 

o público com os acontecimentos da trama do folhetim das oito. Assim, era comum ler 

que “Betty Faria transa com José Mayer” na capa. Só quem comprasse a revista e lesse 

a matéria dentro veria que o texto falava do relacionamento de seus personagens, 

respectivamente Tieta e Osnar, na novela das oito, Tieta. Os personagens presentes na 

Amiga eram apenas as celebridades do meio artístico: atores, cantores e modelos. Como 

toda revista voltada para o público feminino, tinha seções de receitas culinárias, moda, 

                                                                                                                                               
ele deve nos dar uma “matéria opinativa” – um adorno de fatos bem conhecidos, ou uma especulação 
sobre novas coisas que deverão ocorrer. (tradução da autora) 
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beleza e saúde, mas sempre ligado a um nome conhecido do grande público (ainda que, 

na maior parte das vezes, artistas iniciantes). 

Já a Contigo seguia uma linha de cobertura de celebridades em geral, abrangendo a 

política, o esporte e a “realeza” (nobre ou milionária). Apesar da ênfase nas novelas, 

suas matérias sempre repercutiam os acontecimentos semanais do Brasil, como a 

criação de planos econômicos, a eleição presidencial, o resultado do jogo da seleção ou 

o casamento de uma princesa. Como a concorrente, a revista tinha seções específicas 

para agradar ao público feminino. Mas muito mais abrangentes e sem nenhuma 

conotação obrigatória com estrelas ou candidatas a estrelas: culinária, moda, economia 

doméstica, beleza, saúde, psicologia, trabalhos manuais e até uma famosa página de 

contatos sentimentais (responsável por inúmeros casamentos e namoros, segundo 

propaganda incluída na revista). 

Xuxa foi uma estrela na cobertura das duas revistas durante a época de exibição do Xou. 

A primeira revista a dar grandes espaços em suas páginas foi a Amiga. Por uma boa 

razão econômica. A revista era publicada pela editora Bloch, do mesmo grupo 

empresarial da Rede Manchete, primeira emissora onde Xuxa apresentou um programa 

infantil: o Clube da Criança. Quando a estrela assinou contrato com a Rede Globo e 

estreou, em junho de 1986, foi parar numa espécie de lista negra informal da editora 

Bloch. Seu nome quase não era mencionado até ela se tornar um fenômeno de 

audiência. O sucesso estrondoso como apresentadora e a pressão dos leitores fizeram 

com que ela voltasse para as páginas das revistas Bloch, basicamente em notinhas das 

colunas. A primeira capa pós-Globo só foi publicada em dezembro de 1987. Já a 

Contigo que só dava espaço para Xuxa no seu romance com Pelé, foi a primeira das 

duas revistas a perceber o fenômeno de comunicação chamado Maria da Graça 

Meneghel. Em abril de 1986, antes mesmo da estréia do Xou, já estampava as crises dos 

bastidores do programa na capa. E, em novembro do mesmo ano, uma nova capa 

mostrava como Xuxa estava vendendo mais discos que o recordista Roberto Carlos. 

Foi nesta época que o potencial de venda de uma capa que estampava Xuxa, como 

Scalzo (2003) já havia apontado, foi percebido pelas editoras Bloch e Azul (subsidiária  

do grupo Abril). Então, durante seis anos, as duas revistas, Amiga e Contigo, 

estamparam o nome da apresentadora em suas capas, sempre com a garantia de boas 

vendas. Afinal, desde o início de sua carreira, a jovem Maria da Graça estava 

acostumada com as primeiras páginas. Modelo fotográfica desde a adolescência, o  

corpo perfeito da beldade de cabelos loiros e olhos azuis (descendente de europeus do 
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sul do país) estampou a capa de mais de 80 revistas, principalmente as da Editora Bloch, 

vestida, sumariamente ou não, ou nua. Isto apenas entre os anos de 1980 e 1981. Além 

disso, foi eleita Garota Pantera no início dos anos 80, um concurso famoso entre as 

candidatas a estrelas da época, por lançar celebridades instantâneas (e efêmeras) em 

todo o país. Respaldada pelo romance com uma das figuras mais populares do panteão 

das estrelas internacionais, Edson Pelé Arantes do Nascimento, Xuxa tornou-se a mais 

famosa top model, ao lado da então melhor amiga Luiza Brunet, do Brasil. 

O fato ainda é mais relevante se lembrarmos que foi justamente na década de 80 do 

século passado que as profissionais das passarelas e dos ensaios fotográficos atingiram o 

status de superestrelas, como as vedetes cinematográficas e as rainhas de beleza do 

passado. Nomes como os das top models Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda 

Evangelista, Kate Moss e Naomi Campbell tornaram-se o pólo identificador de crianças, 

adultos e adolescentes para um ideal de corpo, e objeto de adoração de fãs em todo o 

globo. Assim, o início da carreira de Xuxa já é marcado pelo papel de modelo. Com 

todo o duplo sentido implicado. A aparência saudável, a beleza, a juventude, a 

sexualidade infantilizada e o carisma inegável a tornaram um produto de consumo 

perfeito para a sociedade contemporânea. 

Por isto, torna-se necessário rememorar o programa Xou da Xuxa, afinal ele já saiu da 

programação há quase 13 anos. Segundo o Dicionário da TV Globo Volume 1 (2003): 

Programa infantil de auditório apresentado por Xuxa Meneghel, 
exibido durante a semana das 8h às 12h20 e aos sábados a partir das 
9h. Cerca de 200 crianças participavam das gravações. O programa 
era dividido em nove blocos de segunda a sexta e em sete blocos no 
sábado; todos gravados no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. 
Personagens como as Paquitas, o Dengue (Palhaço Muriçoca) e o 
Praga (Armando Moraes) auxiliavam a apresentadora na organização 
e na animação do auditório... O primeiro cenário do Xou da Xuxa foi... 
concebido de modo que as crianças pudessem brincar por todo o 
espaço do programa... Para o primeiro programa de Xuxa na TV 
Globo, foi desenvolvida uma abertura que abordava o universo infantil 
unindo animação e elementos reais. Da cartola da apresentadora saíam 
diversos brinquedos e objetos, como aviões, pirulitos, pastas de dente 
e bonecas, que ganhavam vida e se misturavam com as crianças... O 
figurino da apresentadora, criado por Sandra Bandeira e equipe, era 
uma atração à parte: em cada programa, Xuxa aparecia com um 
modelo diferente do anterior... Apesar de estar sempre mudando o 
visual, a marca registrada de Xuxa nos primeiros anos foram as 
minissaias, as botas e as ombreiras... O programa tornou-se campeão 
de audiência e fez da apresentadora o ídolo infantil do país. Xuxa 
passou a ser chamada de “Rainha dos Baixinhos” (baixinho era a 
forma como ela se referia às crianças) e tornou-se mania nacional com 
seu bordão “beijinho, beijinho e tchau tchau”. Foram lançados 
diversos produtos com a marca da apresentadora, como bonecas, 
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roupas e acessórios, e as crianças de diferentes níveis sociais 
começaram a ser vestir igual à Xuxa... O Xou da Xuxa terminou em 31 
de dezembro de 1992, com a apresentação do programa número 2.000. 
(731-735). 

 

Xuxa estreou em junho de 1986. No final do ano, seu programa já era fenômeno de 

audiência, recebia diariamente uma média de 10 mil cartas de espectadores e todos os 

produtos com seu nome eram lucro na certa. Por isto não foi surpresa quando a Som 

Livre, a gravadora do grupo Globo, lançou o disco Xou da Xuxa (1986). Foram 

vendidas mais de 2 milhões de cópias, o que a faz desbancar outra majestade do show 

business brasileiro, o rei Roberto Carlos. Claro que para derrubar um rei, seria preciso 

ter um título de nobreza à altura: Xuxa virou a “Rainha dos Baixinhos” (modo como se 

referia ao seu público infantil).  

Tanto sucesso na telinha – e fora dela – foram obviamente percebidos pela mídia. Muito 

especialmente as revistas de celebridades como a Amiga e a Contigo. Como uma das 

personagens mais importantes do star system nacional, Xuxa passou a ter as benesses 

numa redação de todas as grandes estrelas: criação de pauta semanal (com direito a 

matéria de destaque ou capa), concentrada basicamente no binômio vida pessoal e 

sucesso profissional, e uma repórter designada exclusivamente para escrever sobre ela. 

No caso das duas revistas, as mais famosas setoristas de Xuxa, que escreveram sobre ela 

durante anos, foram Marly Schall (Amiga) e Luzia Salles (Contigo). 

A tarefa de tornar-se especialista em Xuxa nunca foi, por sinal, das mais simples. Difícil 

de ser contatada pessoalmente logo que começou sua ascensão ao estrelato, a artista 

falava geralmente através de sua diretora/empresária, Marlene Mattos, e sua assessoria 

de imprensa, comandada pela jornalista Mônica Muniz. Talvez por esta característica de 

uma divulgação parcial e oficiosa, desde o início do seu estrondoso sucesso, em 1986, 

Xuxa sempre precisou lidar com boatos e inverdades sobre sua vida publicada 

diariamente na mídia. O que não desmerece em nada a cobertura jornalística sobre sua 

trajetória ao longo dos anos de sucesso. Na realidade, mostra um dado muito importante 

da cobertura dos ricos e famosos em todo o mundo, nunca foi tão importante esta 

máxima do jornalismo: “quando a lenda se torna fato, publique-se a lenda”6. 

O que nós traz de volta ao conceito criado por Boorstin. Como não acontecem todas as 

semanas eventos reais e significativos na vida de uma celebridade que dêem conta da 

                                                 
6 “When the legend becomes fact, print the legend”, frase contida no filme The man who shot Liberty 
Valance (O homem que matou o facínora), dirigido por John Ford em 1962. 
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demanda do leitor e admirador e muito menos forneçam material suficiente para 

repórteres e colunistas dependem dos pseudo-eventos para a produção de textos. E as 

quatro características deste pseudo-evento podem ser facilmente encontradas. Em 

primeiro lugar, não é espontâneo, ocorre porque alguém planejou, plantou ou incitou. 

Tipicamente é uma entrevista.  

As novas investidas de Xuxa 
Compra de apartamento em Nova York 
Construção da Xuxolândia  
Assistência aos baixinhos carentes 
... A irrequieta Xuxa, num momento de megalomania, teria comprado 
nada menos que uma ilha. Ao módico preço de 124 milhões de 
cruzados7! A tal ilha, localizada na costa de Vitória, no Espírito Santo, 
tem a extensão de 14 mil hectares, praia particular, uma mansão com 
grande salão de festas e até um lago com cisnes... Mas Xuxa, embora 
admite que tenha chegado a conversar com o dono da paradisíaca Ilha 
das Baleias, José Carlos Rodrigues Netto, conta que desistiu da 
compra definitivamente. É que diz. 
– Estou procurando um lugar para construir a minha Xuxolândia, um 
local para os “baixinhos” se divertirem, – diz a loirinha – mas a Ilha 
das Baleias não era o ideal, mesmo porque fica longe. Além do mais, 
antes da Xuxolândia, quero investir na Fundação Xuxa Meneghel, que 
dará assistência aos “baixinhos” carentes. Essa é a minha prioridade. 
Não haveria porque fazer a Xuxolândia antes... 
Xuxa... fechou negócio para adquirir um amplo apartamento na ilha 
mais famosa do mundo: a de Manhattan, em Nova York, nos EUA. O 
“apê” fica no 28º andar de um edifício luxuoso, com uma bela vista 
para o rio Hudson. 
– Foi amor à primeira vista – suspira Xuxa... – O apartamento é lindo 
e pretendo decorá-lo com pouca mobília e muitas plantas... 
– Televisão, na verdade, não dá dinheiro, por melhor que seja o 
contrato – diz ela. – Dá apenas prestígio. Por isso o que mais pesará na 
minha decisão serão as condições de trabalho oferecidas... 
- Não vou repetir em 88 o que fiz em 87 – afirma categórica. – Quero 
um programa diferente e, se eu ficar na Globo, ela terá que cumprir o 
que promete. Tudo o que exijo é respeito para o meu trabalho. E, na 
Globo, isso nem sempre tem acontecido... Não pretendo ficar me 
repetindo todos os dias. Para eles (“baixinhos”), programa da Xuxa, 
esteja neste ou naquele canal, vai ser sempre a curtição de todas as 
manhãs. (Contigo, número 645, páginas 26-27, 01/02/1988) 

 

A segunda característica do pseudo-evento é ser plantado primariamente (sem sempre 

exclusivamente) para o propósito imediato de ser reportado ou reproduzido. O cerne da 

questão não é mais o fato do acontecimento ser real, mas de ser o noticiável.  

Exclusivo 
Michael Jackson quer vir ao Brasil conhecer o sucesso de Xuxa 

                                                 
7 Um valor de aproximadamente US$ 1.258.883, pois, em fevereiro de 1988, Cz$ 98,50 valia US$ 1. 
Indexando a inflação do período, o valor em 31 de dezembro de 2005 é de US$ 2.042.663. 
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Xuxa está ganhando um fã internacional muito especial: Michael 
Jackson anda tão entusiasmado com a nossa Rainha dos Baixinhos, 
que está até disposto a vir ao Brasil para conhecê-la e talvez fazer duas 
ou três apresentações. Quem garante isto é o empresário João Flávio 
Lemos de Moraes, que acaba de chegar de Los Angeles... (Amiga, 
número 971, página 10, 26/12/1988) 
 

Michael Jackson realmente esteve no Brasil, mas muitos anos depois desta matéria ter 

sido publicada. Mas não fez shows e muito menos quis ver Xuxa. Realmente, teve um 

encontro com a apresentadora, bem antes de sua vinda ao Brasil, nos Estados Unidos, 

mais precisamente no seu rancho Neverland, quando concedeu uma entrevista para o 

programa dela. Obviamente foi uma notícia que interessou unicamente ao empresário 

João Flávio de Moraes, que pode criar a chamada barriga (notícia falsa) no jargão 

jornalístico para conseguir seus cinco minutos de fama. 

Na terceira característica do pseudo-evento, temos uma relação com a realidade 

subjacente ambígua. Cujos benefícios aumentam largamente desta ambigüidade. 

Entre dois amores 
John-John Kennedy e Carlos Menem disputam o coração de Xuxa 
O filho de J.F.K. e o mandatário argentino estão na lista de 
convidados (muito especiais) que ocuparão o camarote da Rainha dos 
Baixinhos no Sambódromo. Vai dar samba... 
... A Rainha dos Baixinhos bem que tenta disfarçar quando fala no 
herdeiro dos Kennedy. E até insiste naquele velho papo de “somos 
apenas bons amigos”. Mas os suspiros profundos e os olhares perdidos 
entregam que há mais do que amizade no ar. Ela mesma não resiste: 
Ele é perfeito. Um cavalheiro. Elegante e agradável – confessa, com 
timidez. (Contigo, número 858, páginas 26-27, 27/02/1992) 

 
Na realidade, a história foi bem diferente daquela mencionada na matéria assinada por 

Luzia Salles. Nenhum dos dois candidatos ao “coração de Xuxa” foi um pretendente 

real da apresentadora. Filho do ex-presidente John Kennedy, considerado o príncipe 

encantado da América durante décadas, John-John, que teve um encontro profissional 

com Xuxa transformado pela assessoria da estrela brasileira num jantar romântico, fez 

questão de desmentir publicamente qualquer tipo de relacionamento com a 

apresentadora. Já o presidente argentino, Carlos Menem, nunca negou sua admiração 

pela beleza de Xuxa. Mas nunca passou disto. E nem John-John e nem Menem 

estiveram no camarote da apresentadora no Sambódromo. Mas foi uma história que só 

beneficiou a revista, que seguramente com a chamada de capa, “Xuxa vive um romance 

de conto de fadas com filho de John Kennedy”, e a imagem da apresentadora, sempre 

vista como a princesa na eterna busca de um homem especial para ser pai de seus filhos. 

A última característica do pseudo-evento é seu caráter de profecia auto-realizada. 
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Xuxa 
“Tenho medo de não ter ninguém na velhice. Nem o público nem os 
meus amigos” 
Enquanto sonha, obsessivamente, com a maternidade, inaugura seu 
novo apartamento em Buenos Aires – um tríplex ao lado da 
embaixada norte-americana, pelo qual pagou US$ 75 mil por dez 
meses de aluguel –, Xuxa se queixa da solidão. Também, pela 
primeira vez, revela detalhes desconhecidos de seus romances com 
Pelé e Ayrton Senna e a crise dos 30 anos, quando deixa de ser a Xuxa 
famosa e querida por todos. 
... Xuxa – [Medo] Disse que é da solidão. É o que penso e ando 
sentindo. 
... – ... Com o tempo, a minha família se separou. Uma separação 
completa. 
... – Pelo contrário, é uma realidade. Nós, os artistas, temos muitos 
amigos. Tenho algumas pessoas que gostam muito da Xuxa. De 
outras, eu gosto muito. Mas, amiga de verdade, só tenho a Marlene, 
que é uma pessoa que troca de humor muito facilmente. Num 
momento, ela diz que me ama e no outro que me odeia. 
... – ... Como não sei se irei encontrar o homem da minha vida, talvez 
fique sozinha para sempre. 
... – Não quero sofrer decepções. Não quero ser obrigada a reconhecer 
que a maioria das pessoas vive para usar as outras pessoas. E não 
quero ser usada. 
... – ... O mais importante é ter um pedacinho de mim, que é um filho. 
... – Já pensei nesse assunto muitas vezes [produção independente]. A 
Marlene me disse que não seria bom e conveniente, por diversos 
motivos. Um deles é o meu público. Falo muito da família nos meus 
programas. 
... – ... Tornar o meu sonho realidade através da inseminação artificial 
seria trair o meu público e todos que acreditam em mim... (Amiga, 
número 1156, páginas 14-15, 30/06/1992) 

 
Todas estas questões que Xuxa apontou, com o medo da solidão e a vontade de ter um 

filho, transformaram-se no mote de seu discurso até o nascimento de sua filha Sasha, em 

1997. Durante muitos meses antes de apresentar o namorado Luciano Szafir ao seu 

público, a apresentadora fez uma verdadeira campanha junto aos seus espectadores em 

prol de uma inseminação artificial. Como os fãs reclamaram da possibilidade de uma 

produção independente, Xuxa só conseguiu engravidar quando apareceu com um belo 

“príncipe” ao lado. O temor de ser abandonada por seu público ao envelhecer continua 

fazendo parte das narrativas da estrela até hoje. 

Mas estas não são as únicas matérias ou notinhas de colunas que usam pseudo-eventos 

na cobertura de Xuxa entre 1986 e 1992. Em quase a totalidade dos textos analisados se 

utiliza o artifício dos pseudo-eventos para a produção maciça de noticiário sobre a 

Rainha dos Baixinhos. A tal ponto que mesmo quando um evento real e significativo 

acontece, sua importância fica diminuída pela existência de outros tantos textos formado 
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por pseudo-eventos. É o caso da suposta tentativa de seqüestro de Xuxa em 7 de agosto 

de 1991.  

Os fatos são os seguintes: dois irmãos, Douglas Loricchio, 18 anos, e Alberto, de 21, 

foram interceptados por policiais perto do teatro Fênix, no Jardim Botânico (Rio), onde 

era gravado o Xou da Xuxa. Os dois estavam num Chevette que customizaram com 

armas de modo a transformá-lo numa espécie de tanque de guerra, e tinham como 

objetivo, segundo o inquérito da polícia carioca, de raptar Xuxa e uma das suas 

Paquitas, Letícia Spiller (na época com 17 anos). Houve troca de tiros entre os PMs e os 

rapazes. Douglas morreu com um tiro na cabeça (dependendo da versão no carro ou na 

chegada ao hospital Miguel Couto) e Alberto sofreu um suspeito ataque cardíaco fatal 

no hospital do Complexo Penitenciário de Frei Caneca, no Estácio, no dia 12.  

Este é o caso clássico de um grande e impactante evento real. O que qualquer jornalista 

sonha em encontrar diariamente. Mas no caso das revistas Amiga e Contigo, o tema foi 

banalizado para a criação de outros pseudo-eventos. Na Amiga, a reportagem de Marly 

Schall transformou a violência contra a apresentadora num medo generalizado dos 

artistas e na fuga para a Argentina, e, na Contigo, em matéria assinada por Luzia Salles 

e Rosani Alves, Xuxa tornou-se uma espécie de mártir contra a violência. 

Seqüestro de Xuxa apavora os artistas 
A recente tentativa de seqüestro de Xuxa e de sua Paquita Letícia, que 
resultou em morte, e a decisão da apresentadora de ir morar na 
Argentina, deixou artistas mais inseguros (apesar de alguns terem um 
verdadeiro pelotão de seguranças). 
Xuxa é, no meio artístico, talvez a mais bem sucedida: ela faz sucesso 
como apresentadora, empresária e cantora, aqui ou no exterior. Por 
isto, até seja alvo dos marginais e tenha sofrido duas ameaças de 
seqüestro. A primeira foi em setembro do ano passado, mas o plano 
foi descoberto antes de ser concretizado, com a prisão de Jorge Brilho, 
em Minas. Na época, Xuxa ficou assustada, evitando falar no 
assunto... Xuxa dedica sua vida às crianças e não merecia esse susto 
pela segunda vez. Temporariamente, pensa em ficar na Argentina, 
“para esfriar a cabeça”, diz Marlene Mattos, amiga da apresentadora e 
produtora do Xou, que supervisiona diretamente o esquema de 
segurança de Xuxa. (Amiga, número 1111, páginas 8-11, 30/08/1991) 

 
Mesmo assustada, Xuxa compra briga contra o crime organizado 
“Se me seqüestrarem, não paguem o resgate” 
Com lágrimas nos olhos, ela fez uma espécie de apelo aos baixinhos. 
Pediu que a ajudassem na empreitada em busca de um mundo melhor. 
Nos bastidores, o susto, a decepção, a mágoa, a fragilidade vieram à 
tona, Mas ela recuperou a confiança ao falar sobre o pedido que fez. 
– Se me seqüestrarem, não paguem o resgate. Não negociem. Porque 
se um dia eu for privada violentamente da minha liberdade, mesmo 
que me salvem, jamais serei a mesma. Prefiro não voltar a continuar 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 12 

vivendo sem acreditar no ser humano. (Contigo, número 831, páginas 
30-31, 22/08/1991) 

  
A suposta tentativa de seqüestro, já que nenhum dos rapazes sobreviveu para contar a 

história – Alberto morreu na madrugada do dia onde faria seu primeiro depoimento – e 

a família Loricchio sempre negou a existência de uma idolatria dos dois por Xuxa ou 

Letícia, acabou transtornando a vida da apresentadora. Xuxa entrou em depressão e 

resolveu abandonar o Brasil e ir morar de vez na Argentina. O público não se 

conformou e fez campanha. Inclusive com o apoio da mídia. Mais uma enxurrada de 

pseudo-eventos foram publicados nas revistas, com a criação de uma verdadeira novela 

dramática para comover os leitores e os baixinhos. 

Num gesto comovente, os astros se transformam em porta-vozes de 
milhões de baixinhos que não querem perder sua musa para outro país 
Ídolos da garotada imploram para Xuxa ficar no Brasil 
Amargura, tristeza, decepção. Nas suas últimas entrevistas, Xuxa 
deixou bem claro o quanto a violência, a falta de amparo às crianças, a 
pobreza e a corrupção tinham feito sua alma adoecer. A tal ponto que 
estava disposta a procurar outras terras, outro país, onde pudesse viver 
para sempre (Contigo, nº 837, página 24-25, 03/10/1991). 

 
Deu resultado. 

A Rainha diz ao povo que fica 
A frase que D. Pedro I proclamou está prestes a entrar pela segunda 
vez na história do país. Agora na voz da Rainha dos Baixinhos 
(Contigo, nº 837, página 25, 03/10/1991). 
 

A criação de novos fatos a partir de outros é outro ponto crucial apontado por Boorstin: 

pseudo-eventos geram outros pseudo-eventos em progressão geométrica. Isto é causado 

parcialmente porque cada tipo de pseudo-evento (tendo sido planejado) tende a se tornar 

ritualizado, com seus próprios protocolo e rigidez. Assim que cada tipo de pseudo-

evento adquire esta rigidez, a pressão faz com que se produzam outras formas de 

pseudo-eventos, derivativas, que são mais fluídas, mais tantalizantes e mais 

interessantemente ambíguas. Ou seja, um moto contínuo de notícias em número cada 

vez maior para satisfazer o consumidor. Não interessando a relevância ou veracidade 

delas. 

Boorstin também analisa outro fenômeno da vida moderna que a invenção da imprensa 

propiciou: os meios de fabricar o reconhecimento público. De tal modo tanto de um 

lado – os espectadores de televisão, os freqüentadores de cinema, os ouvintes de rádio, e 

os leitores de jornais e revistas – como do outro – o produtor de televisão, cinema e 

rádio, o editor de jornal e revista e os redatores de anúncios – é possível dar “fama” a 
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uma pessoa. E este processo se tornou igualmente ilusório já que a fama, não verdade o 

reconhecimento público, tornou-se uma marca de grandeza. Assim, a idolatria dos 

heróis tornou-se a idolatria das celebridades. 

Por conta da carga heróica que as celebridades assumem, e que tem um papel marcante 

no contemporâneo, o autor francês Guy Débord (1994) denominou “sociedade do 

espetáculo” as novas relações sociais criadas pela midiatização de imagens. Assim, os 

meios de comunicação são fundamentais neste processo, como explica Joel Birman 

(2001, p. 105): “A mídia se destaca como instrumento fundamental para que se forje o 

polimento exaltado de si-mesmo pelo indivíduo, que se esmera então para estar sempre 

presente nos meios de comunicação de massa, em jornais ou televisão”. Uma tentação 

tão sedutora que Joseph Campbell lembra o resultado de uma pesquisa feita numa 

escola secundária do Brooklin8 que perguntava o que eles gostariam de ser. “Dois terços 

dos estudantes responderam: `uma celebridade´. Eles não tinham a noção da 

necessidade de dar a si próprio a fim de realizar alguma coisa. Só queriam ser 

conhecidos. Ter fama (1990, p. 142)”, conta.  

Boorstin define então as celebridades como “pseudo-eventos humanos”, entendendo que 

os eventos fabricados, as celebridades, tendem a eclipsar os eventos espontâneos, os 

verdadeiros heróis das sociedades. E, do mesmo modo, os pseudo eventos humanos 

produzem novos pseudo-eventos humanos em progressão geométrica. No caso de Xuxa, 

ela criou diversas celebridades no seu círculo, as mais famosas delas foram as Paquitas, 

suas ajudantes de palco. A primeira delas surgiu ainda na TV Manchete, no Clube da 

Criança, quando a produtora Marlene Mattos percebeu que Xuxa precisava de ajudantes 

de palco. Andréa Veiga ganhou o apelido por causa de um papagaio que a apresentadora 

possuía, o Paquito. Personagem do programa, o pássaro procurava uma namorada 

quando a adolescente estreou na atração. Andréa virou a Paquita, candidata a namorada 

do Paquito.  

Já na Rede Globo, Xuxa passou a dividir o palco com a Paquita Andréa, a Xiquita 

Andréa Faria, a Pituxa Louise Wisherman e a Catuxa Ana Paula Guimarães. Pituxa era 

vizinha de Xuxa e foi convidada para um teste no programa. Catuxa foi escolhida 

através da seleção de cartas enviadas de todo o Brasil. Logo, o público começou a ficar 

curioso sobre as ajudantes de palco, que na época eram denominadas, geralmente, de 

                                                 
8 Bairro de Nova York, nos Estados Unidos. 
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“xuxetes”, e o posto de Paquita tornou-se um dos mais cobiçados pelas meninas em 

todo o território nacional.  

Xuxa criou novas ajudantes, escolhidas entre candidatas mais jovens ainda que as 

originais: Paquitita, Xiquitita, Catuxita, Pituxita e Miúxa. Como no esquema do popular 

grupo da época, o Menudo, as Paquitas se aposentavam depois de algum tempo, sendo 

substituídas por novas meninas que passaram a ser escolhidas em concursos 

concorridos. E, para conquistar um lugar ao lado da Rainha, as meninas precisavam se 

parecer fisicamente com Xuxa. Nem que, para isto, tivessem que dar uma ajuda à 

natureza. Em confidência ao autor João Henrique Schiller (1994), oito das meninas: a 

Pituxita Ana Paula Almeida, a Catuxita Ana Paula Guimarães, a Xiquita Bianca Rinaldi, 

a Miúxa Cátia Paganote, a Paquitita Flávia Costa, a Catuxa Juliana Baroni, a Catuxita 

Priscila Couto e a Xiquitita Roberta Cipriani admitiram que pintaram o cabelo de louro 

para conquistar a desejada vaga de xuxete. 

Deste modo Xuxa, que conquistou com seu trabalho o epíteto de Rainha dos Baixinhos, 

poderia muito bem, em nome de suas aparições na mídia e de sua proeminência como 

celebridade nacional, ganhar outro título nobiliárquico igualmente importante: o de 

“Rainha dos pseudo-eventos”. Mas, desta vez, seus súditos não são os baixinhos. Mas 

todos os produtores e consumidores – vorazes – dos pseudo-eventos. 
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