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Resumo 

Que memórias existem sobre o "caso Eliza Samudio", dois anos depois? Nossa investigação 
é feita com base nos pressupostos teóricos acerca da Memória Social e Análise de Discurso, 
a partir de reportagens veiculadas pelos principais telejornais do país. O trabalho inicia a 
discussão sobre o papel do telejornalismo como construtor dessas memórias, já que 
observamos uma tendência ao apagamento da voz de Eliza Samudio e, em contrapartida, a 
propagação do discurso de inocência do ex-goleiro Bruno. A escolha pelo noticiário em TV 
se dá em razão do alcance do veículo, que, ainda na atualidade, é comprovadamente o mais 
massivo.           
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Apresentação 

Um crime mais do que bárbaro, mais do hediondo, mais do que torpe. Para narrá-lo 

faltam palavras capazes de dimensionar a extensão de sua crueldade. Uma jovem, mãe de 

um bebê de quatro meses, é sequestrada, mantida em cárcere privado, asfixiada até a morte, 

esquartejada, tem os ossos concretados e sua carne, ainda fresca, é jogada aos cães.  

Não é um episódio literário, descrito pelos melhores ficcionistas do romance 

policial. Mas, sim, o depoimento de uma testemunha ocular do crime, que chegou à imensa 

maioria dos lares brasileiros, revestido do atributo de notícia, cujo horror parece perder 

significação diante da fama de seu protagonista.  

Consideramos oportuno trazer ao Congresso de Comunicação mais importante do 

país - que este ano tem o Esporte como eixo temático – a discussão sobre o papel do 

telejornalismo na construção dos discursos e da memória, sobre um crime de grande 

repercussão nacional, envolvendo um jogador de futebol, campeão brasileiro, que no auge 

da carreira trocou a camisa n. 01, pelo uniforme de presidiário.  

                                                 
1 Trabalho apresentado ao GP de Telejornalismo no XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 
– Fortaleza, CE de 03 a 07 de setembro de 2012.  
2 Fafate Costa é Jornalista (UFJF), Mestre em Linguística Aplicada (UNITAU), Doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Memória Social (PPGMS) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, na Linha 
Memória e Linguagem, com pesquisa sobre a construção de memória(s) do Rio de Janeiro em telejornais de rede nacional, 
sob orientação da Profa. Dra Evelyn Goyannes Dill Orrico. E-mail: fafate@uol.com.br  
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Apesar da acusação de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de 

cadáver, Bruno Fernandes das Dores de Souza permanece em evidência na mídia, ao longo 

destes dois anos, menos como principal mentor de uma trama macabra, e mais - até hoje - 

como “o goleiro” da maior torcida do futebol do país.  

Dentro da perspectiva teórica de nossa pesquisa, no campo da Memória e 

Linguagem, assim queremos olhar o "Caso Eliza Samudio":  

 

- Em memória, revisitando os conceitos de "memória individual e coletiva" de Maurice 

Halbwachs, em diálogo com a noção de "memória seletiva", um fenômeno construído, de 

Michael Pollak;  

 

- Em linguagem, propondo uma análise dos "acontecimentos discursivos", que se situam 

entre uma atualidade e uma memória, nas reportagens telejornalísticas, observando efeitos 

de sentidos sugeridos pelas "formações discursivas", de acordo com o pensamento de 

Michel Pêcheux. 

  

Memória: discursos de lembrar ou de esquecer?  

Do que nos lembramos? E como lembramos? No vasto campo dos estudos da 

memória, os conceitos teóricos ao longo do último século ganharam contornos 

interdisciplinares que transitam pela história, psicanálise, sociologia, pela linguagem, 

oferecendo caminhos [quase] sem fronteiras e apontando direções possíveis.  

E como o percurso de um artigo deve ir do início ao fim, numa trajetória não tão 

extensa, escolhemos uma destas direções para falar de Memória Coletiva e Individual, 

seguindo o mapa de navegação do pensamento seminal de Halbwachs (em publicação 

póstuma, no ano de 1950), para quem a memória individual existe, mas sempre 

sincronizada ao contexto social. Apesar de reconhecermos o caráter funcionalista da obra 

do autor, dado o momento histórico de sua produção, o qual já sabemos superado, queremos 

recuperar, no entanto, o vigor e a atualidade de ideias centrais nas formulações de 

Halbwachs.  

Interessa-nos pensar aqui, que a lembrança se materializa na linguagem e, já nas 

primeiras linhas de "A Memória Coletiva", o sociólogo francês abre este caminho quando 

afirma: "recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também para completar o 

que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma informação, embora muitas 
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circunstâncias a ele relativas permaneçam obscuras para nós" (HALBWACHS, 2006, p. 

29).     

O telejornal é, por excelência, um conjunto de informações alicerçadas pelos 

testemunhos - diretos ou indiretos, mas, invariavelmente, fatos nos são reportados pela 

heterogeneidade discursiva. Testemunhos estes, que são “autorizados” por uma série de 

regras do fazer jornalístico, como a seleção prévia dos entrevistados, seu tempo de fala e a 

posição que ocupam na edição da reportagem3.  

Além disso, por suas próprias características de gênero e formato4, o telejornal 

limitado no tempo e espaço, deixa lacunas, ou obscuridades, nos termos de Halbwachs; e 

promove apagamentos nos termos da Análise de Discurso, vertente francesa. 

Por isso, a pergunta: o que lembramos a respeito, ou como lembramos o “caso Eliza 

Samudio”? Que memórias foram e são construídas socialmente nas reportagens dos 

principais telejornais do país? Ainda para Halbwachs, o funcionamento da memória 

individual não é possível sem palavras e ideias, "que o indivíduo não inventou, mas toma 

emprestado de seu ambiente” (2006, p. 72). Podemos associar esta premissa aos já-ditos, 

aos pré-construídos, da AD.  

Para Pêcheux, o lugar do analista de discursos é o de enfrentar o desconforto de 

investigar os campos do descritível e do interpretável, num acontecimento entre uma 

atualidade e uma memória.   

Esta fronteira entre os dois espaços é tanto mais difícil de 
determinar na medida em que existe toda uma zona intermediária de 
processos discursivos (derivando do jurídico, do administrativo e 
das convenções da vida cotidiana) que oscilam em torno dela. Já 
nesta região discursiva intermediária, as propriedades lógicas dos 
objetos deixam de funcionar: os objetos têm e não têm esta ou 
aquela propriedade, os acontecimentos têm ou não têm lugar, 
segundos as construções discursivas nas quais se encontram 
inscritos os enunciados que sustentam esses objetos e 
acontecimentos. (PÊCHEUX, 2002, p. 52). 
 

É de Halbwachs, a formulação de que à medida que nos afastamos dos 

acontecimentos, “temos o hábito de recordá-los sob a forma de conjuntos, sobre os quais às 

vezes se destacam alguns dentre eles, que abrangem muitos outros elementos – sem que 

                                                 
3 Para outras informações, consultar os estudos sobre newsmaking em WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de 
massa. São Paulo: Martins Fontes, 2003. A obra traz uma ampla pesquisa sobre os meios de comunicação e a construção 
da realidade, sendo leitura recomendada aos estudantes e pesquisadores de jornalismo.  
4 Sobre as categorias dos programas em TV, indicamos a leitura de SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e formatos 
na televisão brasileira. São Paulo: Summus, 2004.  
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possamos distinguir um do outro nem jamais enumerá-los por completo” (HALBWACHS, 

2006, p. 92). Aos acontecimentos que não se destacam em nossas lembranças, está 

reservado o esquecimento. E por que não pensar, ainda, que os elementos que interferem 

nesta rememoração, podem ter provocado [intencionalmente?] o apagamento de parte da 

memória?  

Mas quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória individual ou 

coletiva? A esta pergunta buscava responder o sociólogo austríaco Michael Pollak, em sua 

série de entrevistas com mulheres que sobreviveram ao massacre dos judeus, em campos de 

concentração de Auschwitz-Birkenau5. Parte de sua pesquisa foi comentada em “Memória e 

Identidade Social”, tema da palestra que proferiu em 1987, durante sua visita ao Brasil. O 

teórico postulou que nossa memória é seletiva, “é um fenômeno construído [...] o que a 

memória individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um 

verdadeiro trabalho de organização” (POLLAK, 1992, p. 203-4). E mais além:   

a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 
tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um 
fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de 
coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si 
(POLLAK, 1992, p.204).  

 

Não perdendo de vista o foco de nossa análise dos discursos veiculados nas 

reportagens de TV, sobre o “caso Eliza Samudio”, observamos que para Pollak, a 

reinterpretação permanente do passado exige uma credibilidade que depende da coerência 

dos discursos sucessivos.  

Nossa proposta é, pois, investigar os acontecimentos discursivos que se operam 

dentro dos acontecimentos jornalísticos (seleção de fatos do cotidiano que viram notícia), 

produzindo um conjunto de recordações fragmentadas – que vão compor memórias 

individuais e coletivas sobre o referido crime. “Tendo em vista dois pressupostos básicos - a 

reconstituição integral da memória é impossível e a memória é seletiva -, a memória se 

manifesta por intermédio da obra humana (OLIVEIRA e ORRICO, 2005, p. 85).  

 

O telejornalismo como construtor de memórias  

Ao partilharmos da visão da nova história, que considera “novos arquivos”, na 

sociedade contemporânea, os registros orais e audiovisuais, entendemos o telejornalismo 

                                                 
5 Auschwitz-Birkenau, região ao sul da Polônia - ocupada pelas tropas nazistas durante a II Guerra Mundial - , onde foram 
instalados dezenas de campos de concentração,símbolos do holocausto.   
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como um construtor de memórias. Le Goff insere os jornalistas, ao lado dos antropólogos e 

historiadores, na categoria de “profissionais científicos da memória” (LE GOFF, 2012, p. 

457).  

Uma reportagem de ‘O Globo’ em maio de 2006 revela: os brasileiros acreditam 

mais na imprensa do que no governo6. Sem querer promover juízos de valor acerca da 

política nacional, podemos tomar este dado como um indicativo de poder, um sinal de que a 

mídia goza de credibilidade suficiente junto ao público, para que seu discurso se reproduza 

sob a chancela da “verdade”, típica dos discursos científicos. Portanto, estamos falando de 

"profissionais científicos" proferindo discursos memoráveis.  

O analista de discursos vai se debruçar sobre a relação destes discursos (e de todos 

os discursos que se propuser a estudar) com as suas condições de produção, o que gera 

determinados efeitos de sentidos e não outros. Sentidos que podem ser depreendidos das 

formações discursivas que, 

numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada 
numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 
determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma 
arenga, um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um 
programa, etc) (PÊCHEUX, 1997, p. 160). [grifos do original]   

 

Pêcheux resume sua tese dizendo que "as palavras, expressões, proposições mudam 

de sentido de acordo com as posições sustentadas por aqueles que as empregam" (1997, p. 

160).  É o que vamos observar mais adiante.   

Embora não restem dúvidas de que a pretensa objetividade jornalística é 

inalcançável, tal noção advém da ideia de que há um mundo que pode ser apreendido e 

narrado em fatos noticiosos. A função de reportar os acontecimentos, muitas vezes em 

tempo real, atribui ao jornalismo algumas prerrogativas de que a neutralidade seja possível. 

Em nossas pesquisas anteriores (OLIVEIRA, 2006), já estudávamos o ethos7 que emana da 

profissão, observada aqui, em especial, no campo do telejornalismo.   

                                                 
6 Jornal O Globo, edição de 31 de maio de 2006. Reportagem intitulada “Mídia é mais confiável que governo”, sobre 
pesquisa realizada pelo Instituto GlobeScan, a pedido da Rede BBC de Londres e Agência Reuters. A pesquisa “Trust in 
the Media” ouviu 10.230 pessoas em dez países: Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Egito, Alemanha, Índia, Indonésia, 
Nigéria, Rússia e Coréia do Sul. No Brasil, 45% dos entrevistados declararam confiar mais na imprensa do que no 
governo.  
7 Estamos tratando aqui da noção de ethos em análise do discurso, que é a imagem prévia que o auditório pode ter do 
orador. A imagem discursiva de si é, assim, ancorada em estereótipos, um arsenal de representações coletivas que 
determinam, parcialmente, a apresentação de si e sua eficácia em uma determinada cultura. CHARAUDEAU, Patrick; 
MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: Contexto, 2004.   
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Assim, podemos entender que a proximidade pretendida entre telejornal e público 

venha a demarcar um território, produzindo vínculos e memórias sociais. Iluska Coutinho, 

em sua análise sobre o jornalismo praticado por uma emissora do interior de Minas Gerais, 

fala que “as relações de identidade cultural e social seriam reforçadas por meio da 

programação telejornalística de caráter local” (COUTINHO, 2008, p. 97). Por analogia, 

estamos propondo transpor esta “territorialidade local” para a “torcida do Flamengo”, ao 

analisarmos as notícias envolvendo o ex-goleiro Bruno Fernandes.  

A torcida de 40 milhões de brasileiros é comumente tratada por “nação 

flamenguista”. Logo, o goleiro do time (na ocasião das denúncias contra ele, Bruno era 

também o capitão da equipe) estabelece relações de identidade cultural e social com uma 

‘nação’ inteira de torcedores. Uma memória comum a um grupo, que automaticamente o 

diferencia de outros, contribui para a formulação de sentimentos de pertencimento e 

identidades sócio-culturais. No entendimento de Pollak (1989), não é por coerção que isso 

se dá, mas sim, por uma adesão afetiva ao grupo.   

Neste caso específico, a identificação coletiva é mediada pela televisão que 

transmite semanalmente os jogos do campeonato brasileiro de futebol. Mas em geral, a 

noção de pertencimento pode ser percebida também no caso dos ídolos do cinema e da 

música, por exemplo, com seus fãs. É comum que pessoas públicas de grande sucesso em 

sua área de atuação, especialmente na cultura de massas, sejam consideradas diferentes dos 

demais mortais; é como se possuíssem uma aura de mito em torno de sua figura, 

praticamente blindando-as, na opinião pública, de eventuais erros e desacertos humanos que 

venham a cometer. Não são raras as vezes em que estes seres, objetos de veneração, quando 

caem em contradição à imagem que possuem, sejam publicamente perdoados – afinal, não é 

fácil derrubar a intensa admiração [cega?] dos idólatras.   

Que quadro temos, portanto, ao noticiar fatos relacionado aos ídolos, nos telejornais 

nacionais? O telejornal é um gênero jornalístico que alcança audiência massiva, cuja 

definição editorial roga para si a capacidade de selecionar os “mais importantes” fatos do 

dia.  

No dia 26 de junho de 2010 um destes fatos foi a investigação da polícia mineira 

sobre o "desaparecimento de Eliza Samudio, estudante de 25 anos, ex-namorada do goleiro 

Bruno do Flamengo".  
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A voz de Eliza, in memoriam  

O que sabemos de Eliza Silva Samudio? Na primeira reportagem sobre o caso, 

veiculada no Jornal Nacional da Rede Globo, a 26 de junho de 2010, ela era uma estudante, 

de 25 anos, ex-namorada do então goleiro Bruno, do Flamengo. No mesmo dia, no Jornal 

da Record, também de âmbito nacional, Eliza foi tratada por "mãe de um filho de Bruno". 

 

 [apresentador TV Globo] - Aqui no Brasil, a polícia de Minas Gerais investiga 
o desaparecimento da estudante Eliza Samudio, ex-namorada do goleiro Bruno do 
Flamengo. A delegada que investiga o caso, informou hoje, que ele e mais dois amigos 
são considerados suspeitos de participação no caso.8  

 

[apresentador TV Record] - O goleiro do Flamengo, Bruno, é suspeito no caso 
do desaparecimento da mãe de um filho dele, Eliza Samudio. A polícia suspeita que a 
mulher tenha sido morta no sítio de Bruno, em Contagem, região metropolitana de 
Belo Horizonte.  

[apresentadora TV Record] - Eliza está desaparecida há 22 dias e o bebê dela 
foi encontrado com a atual mulher do jogador.9       

 

Mas não demorou muito para que estas e outras emissoras de TV alterassem a 

expressão "ex-namorada" para "ex-amante", e as funções "estudante" e "mãe" fossem 

substituídas por "modelo" ou "ex-modelo". Pode-se depreender certos preconceitos sociais 

nestes termos que são os pré-construídos, aos quais nos referimos anteriormente, e que, 

portanto, evocam efeitos de sentidos, provocam e instalam memórias.   

O "caso Eliza Samudio" só ganhou visibilidade nacional a partir da investigação da 

polícia de Minas Gerais, que recebeu denúncia anônima de que Bruno teria mantido uma 

mulher e um bebê em cárcere, em seu sítio na região metropolitana de Belo Horizonte, e 

que a jovem teria sido morta.    

Mas oito meses antes do seu "desaparecimento" - expressão até hoje empregada nos 

telejornais, apesar da justiça já ter acatado a denúncia do Ministério Público nos termos de 

homicídio triplamente qualificado - Eliza Samudio quis falar, tentou emergir de uma 

posição sem credibilidade que lhe era imputada pelo "social". Grávida de cinco meses, a 

jovem registrou queixa na Delegacia da Mulher, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, dia 13 

de outubro de 2009, dizendo ter sido agredida pelo jogador, obrigada a tomar substâncias 

abortivas e, ainda, que Bruno Fernandes a ameaçara de morte!  

                                                 
8 Reportagem 'Jornal Nacional', da TV Globo, edição de 26 de junho de 2010.  
9 Reportagem 'Jornal da Record', da TV Record, edição de 26 de junho de 2010.  
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Que lugar de descrédito é este? Lugar evocado pela expressão "Maria chuteira", por 

exemplo, que pelo senso comum emoldura as mulheres que se relacionam com jogadores de 

futebol. Em agosto de 2009, foi este o termo usado por uma repórter do 'Jornal Extra', ao 

entrevistar a paranaense Eliza Samudio que,  naquela ocasião, anunciava esperar um filho 

de Bruno. 

 

[repórter Jornal Extra] - Mas já deu para ver que você vive no meio de 
jogadores, né, você falou que já se relacionou com alguns, o quê que você acha, assim, 
que jogador de futebol tem de interessante? / Me fala das suas aventuras na Europa... / 
O quê que você acha do termo "Maria chuteira", que as pessoas dizem que, né, menina 
que 'tá sempre com jogador de futebol, o quê que 'cê acha disso? 10      

       

A repórter não afirma que Eliza é uma "Maria chuteira", ela pede a sua opinião 

sobre o termo, mas a pergunta foi formulada após a constatação, na voz da própria 

jornalista, de que Eliza "vive no meio de jogadores". 

É esta visão do "termo usado para mulheres que se projetam à sombra dos 

jogadores"11 que foi parar nos autos de um processo. Em 19 de outubro de 2009, seis dias 

após ter registrado queixa contra Bruno, a justiça negou o pedido de proteção, que Eliza 

Samudio havia formalizado. O parecer final relata que a vítima não teria direito aos 

benefícios da Lei Maria da Penha.  

 

“(...) Considerando que a vítima informa que apenas “ficou” com o agressor, 
com ele não mantendo qualquer tipo de relação afetiva, familiar ou doméstica, não 
pode a virago, sob pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha, socorrer-se 
das medidas protetivas e tentar “punir” o agressor com o agravamento da pena (...)”12 

 

Em defesa de Eliza, havia apenas seu próprio testemunho. Na porta da delegacia, ela 

gravou uma entrevista em vídeo para o 'Jornal Extra'. E ali, anunciou sua morte trágica, 

revelando que seu algoz falava de um lugar de certeza na impunidade.  

 

[Eliza Samudio] - Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim: 'ah você não 
queria se aparecer, você foi no jornal, rindo, falando que você ficou com isso e com 

                                                 
10 Transcrição literal dos modos de fala. O vídeo está disponível no site do Jornal Extra online em: 
http://extra.globo.com/casos-de-policia/caso-bruno-eliza-se-orgulhava-de-ter-beijado-ate-cristiano-ronaldo-370031.html 
11 Reportagem publicada pelo 'Jornal Extra' online em 30 de junho de 2010, após a repercussão do envolvimento de Bruno 
com o desaparecimento da jovem. O jornal recupera a notícia da entrevista de Eliza em agosto de 2009. Siga o mesmo link 
da nota anterior.   
12 Aspas do original. Decisão proferida pela MM. Juíza Titular do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, Dra. Ana Paula Delduque Migueis Laviola de Freitas, a fls. 12 dos autos nº 2009.203.040967-0. TJRJ.  
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aquilo?' Me deu dois bofetões enormes na cara. Aí, ele pegou e ficou rodando, rodando, 
rodando e falou assim: 'ah não sei se eu te mato, não sei o quê que eu faço'.  Aí eu falei 
assim: se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele pegou e falou: 
'mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar não vão descobrir que fui eu'. 

[Eliza Samudio] - Aí agora ele falou assim: 'é, eu sou pior do que você pensa, 
eu sou frio e calculista'. Ele falou assim: 'esperei a poeira baixar e vim atrás de você, 
você não vai ter esse filho porque eu não quero'.  

[Eliza Samudio] - Medo não tenho porque agora, qualquer coisa que acontecer 
comigo, por causa que, é ele. Se eu cair, tropeçar, alguém quebrar um fio de cabelo 
meu, vai ser ele. Porque ele falou: 'se você for na delegacia registrar queixa contra mim 
eu vou atrás de você, vou atrás de suas amigas, vou matar todas as suas amigas'.13 

 

O que nos chama a atenção ao voltarmos os olhos para este caso, dois anos depois, é 

que em todas as reportagens telejornalísticas a partir de junho de 2010, em qualquer canal, a 

"voz" de Eliza é resgatada deste mesmo vídeo gravado pelo 'Extra'. Ou seja, não existem 

entrevistas com a jovem, nos arquivos das emissoras de TV - o que significa dizer que, em 

2009, quando Eliza registrou a queixa, denunciou as agressões, disse que foi forçada a 

ingerir substâncias para abortar e sofreu as ameaças de morte, a moça não foi, sequer, 

ouvida pela televisão. 

 

A voz de Bruno: em audiências processuais e midiáticas   

Em nossa análise, consideramos que o apagamento de Eliza Samudio está de volta, 

nos dias atuais. Vamos, então fazer um breve retrospecto. Houve, sim, um primeiro 

momento de cobertura telejornalística, em que os noticiários deram ênfase ao crime 

bárbaro, a partir dos depoimentos de uma testemunha descrevendo, em detalhes, a 

crueldade da ação.       

 

  [apresentadora TV Globo] - O depoimento de um menor participante do crime, 
obtido com exclusividade pela TV Globo, traz uma versão estarrecedora para o 
desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno. Ela teria sido 
esquartejada e seu corpo entregue a cães para ser devorado. 14  

 

[repórter em off TV Gazeta] - O adolescente disse que depois de sufocar Eliza, 
"Neném" passou carregando um saco e seguiu em direção a um canil. Parte do corpo da 
jovem teria sido atirada aos cães, outra parte teria sido concretada no terreno da casa. 15  

                                                 
13 A transcrição literal respeita a fala de Eliza Samudio. O vídeo na íntegra pode ser acessado em 
http://extra2.globo.com/geral/casodepolicia/video/2009/14954/ 
14 Reportagem do 'Jornal da Globo', Rede Globo de Televisão,  edição de 08 de julho de 2010, pode ser acessada pelo link  
http://www.youtube.com/watch?v=6QUfACoXOVA&feature=related 
15 Reportagem do 'Jornal da Gazeta', Rede Gazeta, edição de 08 de julho de 2010, pode ser acessada pelo link 
http://www.youtube.com/watch?v=qF26YhEVBzU 
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Marcos temporais do próprio percurso jurídico do caso nortearam a ênfase na  

cobertura televisiva:  

a) A partir de 26 de junho e primeiras semanas de julho de 2010, durante a abertura 

do inquérito policial em Minas, oitiva dos envolvidos e decreto de prisão dos suspeitos. No 

domingo 07 de julho, as revistas eletrônicas de maior repercussão nacional, o 'Fantástico', 

da TV Globo, e o 'Domingo Espetacular', da TV Record, dedicaram-se ao "caso Bruno" -  

os telejornais optam por destacar o nome do jogador mais do que o da vítima, posto ser 

estratégia de alcançar imediata atenção do telespectador.   

b) Em outubro de 2010, durante as audiências, Bruno e os outros acusados, 

sustentavam a versão de que Eliza estava viva.  

c) Em dezembro de 2010 o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condena Bruno 

Fernandes pelos crimes de  cárcere privado, constrangimento ilegal e lesão corporal contra 

Eliza Samudio - denúncias que a jovem fez em outubro do ano anterior. Pena: quatro anos e 

seis meses de prisão. Ainda em dezembro, a justiça de Minas Gerais pronuncia que Bruno 

irá a júri popular por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e sem dar 

chance de defesa à vítima), sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver.  Luiz 

Henrique Romão, o amigo de Bruno conhecido como Macarrão, e o primo do jogador, 

Sérgio Rosa Salles, responderão pelos mesmos crimes. Marcos Aparecido dos Santos, o 

Bola, é acusado de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.          

d) Em junho de 2011, exatamente um ano após o "desaparecimento" de Eliza 

Samudio, Bruno Fernandes é convocado a prestar esclarecimentos à Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sobre duas denúncias: a compra de 

um habeas corpus por um milhão e quinhentos mil reais; e a denúncia de que o delegado 

responsável pelo caso teria cobrado de Bruno dois milhões de reais por sua liberdade.  

e) E a partir de janeiro de 2012 até junho, quando o caso completou dois anos, uma 

série de estratégias do novo advogado de defesa de Bruno Fernandes mantém o ex-goleiro 

na mídia, enfatizando sua inocência com pedidos de habeas corpus, novas declarações 

sobre o caso, proposição do reconhecimento da paternidade do filho e a perspectiva de 

voltar a jogar num grande clube, tão logo ganhe a liberdade.  

Antes, porém, de analisarmos as notícias mais recentes, é importante destacar os 

discursos que ganharam repercussão midiática em junho de 2011.  
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           [Bruno Fernandes / ex-goleiro do Flamengo16] - Eu quero sair daquela Nélson 
Hungria de cabeça erguida. Eu quero sair, porque eu não devo absolutamente nada. Eu 
quero sair dali pra dar continuidade à minha carreira e cuidar dos meus entes queridos. 
(...) Como eu não devo nada e dois milhões pra mim, nas condições que eu, que eu  me 
encontrava eu conseguiria isso, no estalar dos dedos, mas não é assim que se resolve as 
coisas. A justiça tem que ser feita.17   

 

As declarações de inocência, do homem que será julgado por homicídio triplamente 

qualificado, tiveram eco nos principais telejornais do país. 

  

[narração do repórter] - Na seção hoje da Assembleia, Bruno se sentou a poucos 
metros da noiva Ingrid Calheiros. Chorou e afirmou que não teve nada a ver com o 
desaparecimento de Eliza Samudio.     

[Bruno / jogador de futebol] - O que eu posso dizer, que a senhorita Eliza, ela 
saiu da minha casa viva. Ela foi muito bem tratada, e em momento algum ficou em 
cárceres privado como disseram, em momento algum ela esteve num quarto amarrada, 
em momento algum ela foi espancada pelo meus colegas. Então quero deixar bem 
claro: essas pessoas que 'tão sendo acusadas de um fato que não ocorreu, na minha 
presença não ocorreu.18   

 

 Estes dois recortes aqui pontuados, exibidos no 'Jornal da Record' e no 'Jornal 

Nacional', respectivamente, são exemplos de formação discursiva que demonstram, sem 

equívocos, que Bruno Fernandes sabe fazer parte de um jogo, sabe utilizar-se do veículo de 

comunicação para produzir determinados sentidos, conforme Oliveira e Orrico: 

 

o sujeito não deve mais ser tomado como aquele que, 
autonomamente, dá forma àquilo que diz. Ele está necessariamente 
enredado nas teias das formações ideológicas e discursivas que 
determinam seu discurso em suas diferentes manifestações: o que é 
dito, como é dito e quando é dito. O contexto em que o sujeito se 
expressa é determinante, pois é nele que podemos detectar, em ação, 
os elementos de tais formações. Por fim, os elementos discursivos 
que o sujeito tem a seu dispor para produzir seu discurso são 
determinantes (embora não sejam os únicos) na articulação dos 
sentidos (OLIVEIRA e ORRICO, 2005, p.80).  

 

                                                 
16 Após a barra no nome de Bruno, está indicada a forma como o entrevistado foi creditado pelo telejornal. 
17 Declarações de Bruno Fernandes em 28 de junho de 2011 à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O trecho aqui em 
destaque foi exibido em reportagem do 'Jornal da Record', da TV Record, naquela data.   
18 A transcrição é literal, respeita os modos de fala. Declarações de Bruno Fernandes em 28 de junho de 2011 à 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O trecho aqui em destaque foi exibido em reportagem do 'Jornal Nacional', da 
TV Globo, naquela data.  
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O depoimento de Bruno aos deputados mineiros durou três horas. Além de chorar e 

ser filmado em gestos de carinho com a atual noiva, o ex-goleiro voltou a sugerir que Eliza 

Samudio estava viva. 

[Bruno Fernandes /ex-goleiro do Flamengo] - Já que procuraram a mulher 
morta, do começo ao fim, até hoje, por quê que não começam a procurar ela viva?19  

 

 Agora, nas reportagens recentes, observamos uma radical mudança de conduta. Em 

março de 2012, um ano e oito meses após o crime, pela primeira vez a defesa de Bruno 

admitiu que Eliza foi assassinada.  

 

            [Rui Pimenta / advogado de Bruno] - O autor dessa obra indiscutivelmente foi o 
Macarrão. Ele planejou, ele é... perfilou e executou, concluiu, entregou na mão do Bola 
p'ro Bola matá-la. (...) O corpo não aparece porque foi p'ro forninho de pneu e sumiu 
tudo.20    
 

"Forninho de pneu"21. Eliza era uma "coisa", sem importância, cuja vida poderia ser 

desprezada, queimada, sem deixar vestígios - como fazem os criminosos mais cruéis, com 

seus inimigos. É difícil imaginar que a frieza da narrativa possa ser aplicada a uma moça de 

25 anos que deixou órfão um bebê de apenas quatro meses! Mas "a mãe" Eliza Samudio há 

muito tempo desapareceu do noticiário. Com a "queima de arquivo", qual representação 

desta vítima estava sendo literalmente apagada e, ao mesmo tempo, lembrada?  

No dia 29 de maio, o menino Bruninho é a "bola da vez" no noticiário nacional: "E o 

goleiro Bruno adiou o reconhecimento da paternidade do filho de Eliza Samudio..."22. No 

dia seguinte, Bruno Fernandes é novamente pauta telejornalística porque conseguiu 

liberdade condicional no processo ao qual foi condenado no Rio de Janeiro, e, se saísse, 

poderia voltar a jogar no Flamengo.  

 

                                                 
19 Declarações de Bruno Fernandes em 28 de junho de 2011 à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O trecho aqui em 
destaque foi exibido em reportagem do 'Jornal da Record News', da TV Record, naquela data.  
20 Entrevista de Rui Pimenta, advogado de Bruno Fernandes, ao 'Jornal da Band', em rede nacional pela Bandeirantes, 
edição de 12 de março de 2012.    
21 Queimar corpos com pneus é uma prática criminosa desenvolvida pelos traficantes para "queimar arquivos".   
22 Abertura da reportagem veiculada no dia 29 de maio de 2012, pelo noticiário matutino 'Fala Brasil', da Rede Record, 
ancorado de São Paulo e transmitido para todo o país. 
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[Rafael de Piro / vice-presidente jurídico do C.R.Flamengo] - Se ele for solto 
juridicamente é possível que ele volte. Não sei se é da vontade da presidente e do 
departamento de futebol do clube, mas seria possível.23 

 

Qual será a próxima jogada, ou a próxima notícia?  

 

 

Breves considerações  

 Há algum tempo pesquisadores em comunicação estudam a espetacularização da 

notícia, discorrem sobre as linhas editoriais dos programas populares e sobre a sedução que 

certos produtos exercem nos telespectadores. Mas somente alguns crimes ganham 

repercussão em telejornais de rede nacional, por suas características extraordinárias, 

comoção popular, ou por  envolverem protagonistas conhecidos do grande público. E 

raríssimos são os casos que permanecem por tanto tempo na mídia mantendo tamanha 

regularidade noticiosa nos telejornais.  

 No "caso Eliza Samudio", o crime envolvendo um ídolo do maior time de 

futebol brasileiro, é receita de audiência garantida. Esta é a questão que aqui nos incomoda.  

Mais uma vez, o apagamento da voz e da memória da jovem Eliza Samudio, em detrimento 

da presunção de inocência de Bruno Fernandes. Durante todo o processo jurídico, o jogador 

tentou desqualificar a vítima.  

 

“(...) que na realidade, acredita que esteja sendo vítima de uma tentativa de extorsão 
por parte da comunicante de nome Eliza, com quem jamais teve qualquer 
relacionamento afetivo que pudesse ser rotulado como namoro ou algo assim; que a 
conheceu em uma situação bastante delicada e que prefere não declinar neste momento 
para não denegrir a imagem da moça e que teve relação sexual com ela apenas uma 
vez; (...) que não a sequestrou nem a forçou a tomar qualquer tipo de remédio e que 
nada daquilo que consta no termo de declarações dela aconteceu (...)”.24  
 

 Em discurso se analisa também, e especialmente, o não dito. A argumentação de que 

Bruno não vai falar como a conheceu, para "não denegrir a imagem da moça", na verdade 

cumpre papel oposto. Já está implícita a acusação de "Maria chuteira" - para dizer o 

mínimo-, mulher sem valor, que só quer o dinheiro dos jogadores. A desqualificação de 

                                                 
23 Entrevista do vice-presidente jurídico do Flamengo, Rafael de Piro, ao telejornal RJAR de alcance estadual no Rio, dia 
10 de maio de 2012. Mas esta notícia foi replicada em dezenas de jornais eletrônicos. Como, por exemplo, no link   
http://www.cidadeverde.com/flamengo-admite-volta-do-goleiro-bruno-101837 
24 Trechos do depoimento de Bruno Fernandes, em 04 de novembro de 2009, que constam nos autos do processo nº 
2009.203.042424-5,  na 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, RJ. TJRJ.   
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gênero e de conduta, sugere que o fato de Eliza envolver-se sexualmente com jogadores de 

futebol seja uma prerrogativa de desprezo pela vida da jovem; como se o fato de Eliza 

Samudio atuar em filmes pornográficos retirasse dela, como pessoa e como mulher, o 

direito ao respeito, à dignidade à justiça.    

 Que este seja um posicionamento de defesa nos autos, é um direito do réu. Já nas 

reportagens jornalísticas, sobretudo as veiculadas pela TV, pela força de propagarem 

discursos em audiência nacional, aqui nos interessa discutir os efeitos que provocam, na 

memória social,  tais formações discursivas de tamanha visibilidade.  

 A vítima não pode mais se defender. De seus pais não há que se esperar, também, 

sua defesa, sequer da memória - a partir de declarações prestadas à imprensa, envolvendo 

abandono e abusos que Eliza teria sofrido na infância. Este viés não podemos discorrer 

aqui, em razão do espaço limitado do artigo, mas retomaremos a questão a posteriori com o 

avanço desta pesquisa. E quanto ao advogado de Eliza, suas falas são pontuais e aparecem, 

estatisticamente, em menor número de exposições do que as falas de defesa de Bruno.  

 Interessante analisar todo o caminho discursivo percorrido e ai notar sua 

intencionalidade na construção das memórias que ficarão sobre o caso. Depois de manchar 

ao máximo a imagem da morta, surgem declarações que acusam uma juíza e um delegado 

de tentativa de corrupção; aparece uma noiva carinhosa (que também não coube aqui 

aprofundar, mas Ingrid Calheiros mereceu espaço nas grandes redes de TV durante 

semanas25); Bruno cai em lágrimas, pede que a justiça seja feita, pois não vai usar os 

recursos financeiros que dispõe para comprar sua liberdade; e, finalmente, depois de 

assumir o filho de Eliza, é hora de culpar o melhor amigo Macarrão, que, por ciúmes e um 

amor homossexual26, seria o autor de toda a barbárie.  

 Não... estes dados não são o desfecho da literatura ficcional dos romances policiais, 

mas sim, capítulos diários do que de mais importante aconteceu nas escaladas do 

telejornalismo nacional.    

 
 

 

 

 

                                                 
25 Vide os programas 'Fantástico', da TV Globo em 11 e 18 de novembro de 2010. 
26 A homossexualidade de Macarrão é a nova tese de defesa de Bruno. O advogado Rui Pimenta, em entrevista ao 
telejornal 'Fala Brasil', da TV Record, dia 13 de janeiro de 2012, disse que o assassinato de Eliza Samudio: "pode ter sido 
motivado por um sentimento mais forte, de repente, até, um sentimento homossexual". A reportagem pode ser acessada 
pelo link https://www.youtube.com/watch?v=eUWXbywwFPM .  
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