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Resumo:

Este artigo busca trabalhar a sequência de crimes e seus desdobramentos conhecidos

como “Caso Bruno” e a forma com que Eliza Samúdio aparece nas mídias analisadas no

projeto “Narrativas de um Problema Cotidiano: o testemunho jornalístico e a violência de

gênero”. Trabalhamos a forma com que as informações nas matérias hoje encontradas sobre

o  caso  são  construídas  para  dar  visibilidade  ao  goleiro  e  manter  a  vítima  oculta,  a

construção de Bruno como celebridade em contrapartida ao ocultamento de Eliza e como as

presenças dos dois personagens têm como plano de fundo uma tolerância social cronica dos

crimes contra a mulher.
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Este artigo parte do projeto “Narrativas de um Problema Cotidiano: o testemunho

jornalístico e a violência de gênero”.  O projeto ainda em andamento é financiado pelo

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Uma das etapas

do  projeto  foi  o  acompanhamento  cotidiano  da  cobertura  de  crimes  contra  a  mulher,

particularmente em situações de proximidade, em diferentes grupos de mídias, tanto locais

quando nacionais. Acompanhamos 9 mídias: Os jornais impressos Super Notícia e Estado

de Mina, os telejornais Jornal Nacional e Jornal da Alterosa 2ª Edição e Balanço Geral, os

portais de notícias Uol, G1 e Uai e o radiojornal Jornal da Itatiaia 1ª Edição.

Durante essa coleta, nos chamou atenção um caso que aparecia nas mídias com uma

certa frequência. O chamado “Caso Bruno”, nome dado pelos jornais à sequência de crimes

pelos quais Bruno Fernandes foi condenado como mandante e seus desdobramentos, ainda

habita  os  noticiários.  Das  nove  mídias  acompanhadas,  todas  apresentaram,  em  algum
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momento, matérias ligadas ao caso ou a algum dos envolvidos. Uma das características que

mais nos chamou a atenção no material coletado é a problemática presença da vítima. Eliza

Samúdio não aparece com destaque em nenhuma das matérias encontradas, e, em algumas

sequer é citada. As matérias deixam sempre Eliza implícita na notícia em contraposição à

celebridade do assassino.

Em outubro de 2009 aparecem as primeiras matérias do que viria a ser o caso. Vários

jornais e programas de televisão noticiam a denúncia de uma modelo contra o então goleiro

de um dos maiores times de futebol do país na polícia do Rio de Janeiro. Segundo essas

matérias, Eliza Samudio teria sido sequestrada por Bruno Fernandes e dois amigos no Rio

de Janeiro, agredida, intimidada com uma arma e obrigada a tomar remédios abortivos.

Nenhuma medida legal foi tomada e Eliza, que já entrava com um processo na justiça para

conseguir ajuda financeira durante a gravidez e o reconhecimento da paternidade de seu

filho por Bruno,  não conseguiu proteção legal.  Em junho de 2010 A policia de Minas

Gerais  recebe denúncias anônimas de que Eliza teria sido agredida,  morta e seu corpo

ocultado.  No  mesmo período,  o  carro  do  Goleiro  é  apreendido  por  problemas  com a

documentação, após perícia, sangue humano é encontrado. A partir destes acontecimentos

aparecem inúmeras notícias aparecem na mídia. Os jornais divulgam principalmente novas

descobertas da polícia sobre ameaças prévias do goleiro à Eliza, nomes de envolvidos, e

detalhes  dos crimes,  a  maioria  incriminando Bruno.  Assim começa a  grande  cobertura

midiática do chamado “Caso Bruno”, em algumas mídias informativas, acompanhado quase

diariamente. Aconteceram investigações, acusações, polêmicas com advogados, ameaças,

julgamentos e confissões e a mídia acompanhava de perto cada novo acontecimento. Bruno

Fernandes foi condenado, como mandante dos crimes, a 22 anos e três meses de prisão. Na

sentença de Bruno Fernandes, dada pela juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues é possível

perceber como o crime foi entendido pela justiça.

Assim  Elisa foi  sequestrada no Rio de Janeiro e trazida cativa para o sítio  em
Esmeraldas, onde ficou por quase uma semana esperando a operacionalização de
sua morte.  O desenrolar  do crime de  homicídio conta com detalhes  sórdidos  e
demonstração de absoluta impiedade. A culpabilidade é pelos mesmos motivos,
igualmente acentuada em relação ao crime de sequestro tendo como vítima a criança
Bruno Samúdio, sendo igualmente intensa e reprovável  em relação ao crime de
ocultação de cadáver. O réu Bruno Fernandes acreditou que consumindo com o
corpo,  a  impunidade  seria  certa.  (MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE
MINAS GERAIS, 2013)
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A  juíza  reconhece  não  só  o  crime,  mas  sua  complexa  operacionalização,  frio

planejamento  e  impiedade,  tornando  oficial  tudo  aquilo  que  as  mídias  informativas

apresentavam aos poucos como novidades. Bruno é oficialmente o assassino de Eliza.  

Quatro anos depois do ocorrido, é possível notar que o foco das matérias que ainda

aparecem  sofreu  uma  grande  mudança.  As  mídias  que  antes  falavam  de  sequestro,

assassinato ou ocultação de cadáver agora apresentam assuntos bem restritos. Um tema que

que aparece nas notícias é o julgamento dos últimos envolvidos, que aconteceu enquanto

fazíamos a coleta, embora não tenha sido o assunto mais presente. A grande maioria das

matérias encontradas trata de tentativas de transferência de penitenciárias por advogados de

Bruno.  O  goleiro  tentou  ser  transferido  para  duas  penitenciarias  diferentes,  ambas  em

cidades onde ele negociava contratos com times de futebol. A primeira tentativa foi  da

penitenciaria de segurança máxima Nelson Hungria onde ele está, em Contagem na grande

Belo Horizonte, para a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado em Nova Lima,

também na grande Belo Horizonte, onde negociava voltar aos campos pelo Villa Nova, time

da cidade. Num segundo momento tentava ser sua transferência para o presídio de Montes

Claros,  onde tentava um contrato com o time que leva o nome da cidade.  O foco das

notícias deixa de girar em torno de um crime de gênero,  de um assassinato, e passa se

concentrar na celebridade que se torna a figura do Bruno.

A revista Placar, da editora Abril, Edição de abril de 2014, traz em sua capa um dos

exemplos mais claros da mudança de foco das matérias sobre o caso. Bruno aparece na capa

da revista, lugar tradicionalmente ocupado por importantes jogadores, técnicos e ídolos do

futebol. Ao contrário do que se possa imaginar, ele não é retratado de maneira negativa, a

revista segue todos os padrões que normalmente constroem as figuras heroicas em suas

capas. 

3



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014

Bruno aparece na capa da revista com um olhar sério, cabeça erguida e acima de uma

citação sua: “Me deixem jogar”.  Mesmo já condenado como mandante da sequência de

crimes, na revista Bruno é retratado como um herói injustiçado. Aos olhos de alguém que

desconheça o caso, é fácil que pareça que Bruno tenha sido realmente uma vítima de uma

injustiça. O jogador, na capa da revista esportiva, pode ser entendido como tendo sofrido o

trauma de ter perdido a mulher e de ter sido impedido de jogar.

A luz e a escuridão

Eliza, que no começo é a “acusadora” de um crime, se torna vítima de um maníaco.

No início, a intriga do caso, e logo o assunto central das mídias, era em o sumiço de Eliza,

da busca por ela ou pelo seu corpo e do envolvimento de Bruno no acontecimento. Anos

depois,  em  2013,  Bruno  é  o  principal  personagem  da  trama  e  o  centro  das  atenções

enquanto Eliza volta a “desaparecer”. As matérias que tratam de alguma forma do ex-

jogador  agora  já  não  falam  de  crime,  de  julgamento  ou  de  condenação.  Falam  de

transferências, contratos com times e as últimas novidades sobre a vida do goleiro e seus

familiares. A imagem de Bruno se descola dos crimes e ele começa a aparecer cada vez
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mais como o antigo Bruno. Grande jogador, famoso e importante, que merece que a mídia

acompanhe sua vida.

Para entender o processo de desaparecimento de Eliza em relação ao goleiro, me

aproprio do conceito de imagem promovida trabalhado por Mouillaud. De acordo com o

autor, promover uma imagem ou uma informação é destacar do real uma superfície, um

simulacro, que vem à frente com relação a um mundo sem imagens (MOUILLAUD, 2002).

A mídia destacando algum recorte da sociedade e assim cria um simulacro desta. Uma vez

que uma imagem promovida é sempre um fragmento, é impossível a existência de um “todo

informativo” (MOUILLAUD, 2002) e para iluminar fatos e criar uma notícia é inevitável

que sempre uma parte da informação seja deixada na escuridão (MOUILLAUD, 2002). Ao

exercer  o  papel  de manter  seu  público  informado sobre  os últimos acontecimentos,  as

mídias acabam por dar visibilidade à Bruno, que participa de novos acontecimentos que a

Eliza que, afinal, está morta. Ao desatacar a figura do goleiro dentro do caso, é mantido na

escuridão todo o caráter de gênero do crime e aos poucos o próprio crime.

 

A celebridade

Paula  Simões  em  “Celebridades  na  sociedade  midiatizada:  em  busca  de  uma

abordagem relacional” retoma o sociólogo britânico Chris Rojek na tentativa de elucidar os

significados de “Celebridade” e nos ajuda a compreender essa dinâmica. Segundo ela o

termo, em sua raiz, possui conotações tanto de “fama” quanto de “estar aglomerado” e tem

uma conexão com o termo em latim “celere”, significando “veloz”. Essas raízes deixam

claro uma relação onde uma pessoa é identificada como possuidora de uma singularidade,

uma distinção do individuo perante os demais. Para analisar a forma com que Bruno se

torna uma celebridade encontramos no texto de uma base na classificação de Chris Rojek

tal  como  recuperada  por  Paula  Simões.  A  autora  trata  os  conceitos  de  celebridades

conferidas, adquiridas e atribuídas. Celebridades conferidas serias as reconhecidas por uma

caraterista  inata,  de  linhagem,  como  príncipes,  ou  parentes  de  pessoas  socialmente

importantes  enquanto  as celebridades  adquiridas  seriam as que se destacam por  algum

talento especial  ou único.  As celebridades atribuídas por outro lado, dependem de uma

força externa para habitar a esfera pública, normalmente pela mídia:

Entretanto,  o  pesquisador  ressalta  que  “a  celebridade  adquirida  não  é
exclusivamente uma questão de talento ou habilidade especial. Em alguns casos, ela
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resulta  da  concentrada  representação  de  um indivíduo  como  digno de  nota  ou
excepcional por intermediários culturais. Quando é assim, é celebridade atribuída”
(ROJEK, 2008, p. 20). As celebridades atribuídas, assim, emergem neste contexto
contemporâneo e são, em grande medida, construções midiáticas. (SIMÕES, 2013,
p.109)

Bruno  seria  assim  uma  celebridade  com  uma  dinâmica  um  tanto  diferente  das

normalmente  encontradas.  Era  anteriormente  reconhecido  por  um papel  social,  era  um

importante jogador de um dos maiores clubes de futebol do país. Depois dos ocorridos em

2009 passou a aparecer como parte de uma intriga, uma controvérsia com a ex-namorada.

Em 2010 apareceu em todos os jornais como um suspeito, um provável assassino, forçando

uma mudança repentina no modo como ele é tratado e reconhecido. Com anos passados e a

trama resolvida, sua explosão de reconhecimento continua repercutindo nos jornais. Mesmo

sem muito  motivo  aparente,  Bruno  é  uma celebridade  e  merece  um espaço no  jornal.

Percebemos que embora sempre aparecendo na mídia,  Bruno aparece de formas muito

diferentes a cada novo momento, antes, durante ou após a controvérsia.

Embora as relações que configuram a celebridade sejam muito mais complexas que

este primeiro apontamento, é possível observar algumas tendências no caminho pelo qual

passou a fama de Bruno. Inicialmente Bruno, um grande jogador de um grande clube, é

facilmente percebido como uma celebridade adquirida. Um homem que conseguiu, por sua

habilidade,  passar  por  todas  as  dificuldades  e  se  tornar  um ídolo  do  futebol.  Posição

geralmente  próxima a  uma posição  de heroísmo,  referência  para  crianças  e  adultos.  É

importante ressaltar, porém, que o futebol é o esporte mais praticado no Brasil e de longe o

mais representado na mídia em geral.  Um jogador  de futebol  já recebe no Brasil  uma

concentrada representação midiática, criando assim celebridades muito mais atribuídas que

adquiridas. Com os acontecimentos de 2009/2010 a mídia se aproxima mais de Bruno. A

aproximação,  porém,  é  uma  aproximação  cuidadosa,  embasada  em  curiosidade  e

investigações sobre os acontecidos. Bruno está sob os holofotes da mídia, mas agora menos

venerado  e  mais  “vigiado”.  Agora,  é  ainda  mais  claro  o  caráter  de  atribuição.  Nesse

momento a intriga já se encerra e as notícias que surgem nos jornais parecem restos de um

período de superexposição. Bruno é ainda mais que antes uma celebridade midiática. As

notícias sobre  Bruno  se esvaziam em notícias sobre  vida privada.  Sua busca por  uma

transferência de presídio ou por um contrato com algum time. Bruno se torna mais uma

destas celebridades que servem para povoar o cenário da visibilidade, mas sem nenhuma

ligação com os crimes ou a condenação.
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Tolerância social e invisibilidade

Bruno se fixa uma celebridade em torno do assassinato,  Eliza é  empurrada para

escuridão, mas isso não se configura apena como o desenvolvimento comum da cobertura

de um crime. Par entender melhor o que aconteceu com as duas principais personagens da

trama no desenvolvimento do caso, e, principalmente, por que aconteceu, precisamos de um

olhar mais amplo. Uma análise do contexto social traz à tona outras características do caso.

É  importante  ter  claro  que  o  crime  se  trata  de  um  crime  de  gênero.  Eliza  morreu,

primeiramente, por ser mulher. Wânia Pasinato trabalha esse tipo de crime em “‘femicidios’

e as mortes de mulheres no Brasil”.

De acordo com a literatura consultada, Russel e Radford utilizaram essa expressão
para designar os assassinatos de mulheres que teriam sido provocados pelo fato de
serem mulheres. Com essa primeira aproximação sobre o significado dessas mortes,
as autoras salientam que as mortes classificadas como femicídio resultariam de uma
discriminação baseada no gênero,  não sendo identificadas conexões com outros
marcadores de diferença tais como raça/etnia ou geração. Ainda segundo as mesmas
autoras, outra característica que define femicídio é não ser um fato isolado na vida
das mulheres vitimizadas, mas apresentar-se como o ponto final em um continuum
de terror, que inclui abusos verbais e físicos e uma extensa gama de manifestações
de violência e privações a que as mulheres são submetidas ao longo de suas vidas.
Sempre que esses abusos resultam na morte da mulher, eles devem ser reconhecidos
como femicídio. (PASINATO , 2011, p. 219-246)

A violência contra a mulher se encarna de várias formas na sociedade. Violências

simbólicas, humilhações, ameaças, tortura psicológica, por exemplo o uso de crianças para

atingir as mães, violência física, tortura, e por fim o assassinato. Bruno foi condenado por

todas essas formas de violência.  O assassinato de Eliza é um exemplo que se encaixa

perfeitamente  no  conceito  como  trabalhado  por  Pasinato.  A  morte  não  foi  um

acontecimento isolado na vida da vítima. Eliza, como revelado durante as investigações, já

tinha sofrido ameaças  de Bruno,  ameaças  de morte.  Uma denúncia formal  só foi  feita

quando a violência chegou a um nível físico, de privação da liberdade e agressão. Mesmo

com a denúncia, nenhuma providência foi tomada e a violência de Bruno só terminou já em

sua manifestação máxima, o assassinato de Eliza.

Uma das coisas que mais ficou clara durante as coletas para o projeto é que crimes de

gênero e violência doméstica,  mesmo sendo um problema sério  e enraizado na cultura
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brasileira não recebem nenhum tipo de destaque na mídia. Mesmo os óbitos, expressões

máximas da violência,  viram notícia  em pouquíssimos casos.  Principalmente  quando é

acompanhado  de  alguma  fato  raro,  curioso  ou  quando  cometido/sofrido  por  alguma

celebridade. É verdade, o caso estava na mídia o tempo todo. O crime era investigado. Os

jornais estavam interessados. Mas ao ver a conclusão do caso discorreu e como logo após as

câmeras ainda se voltavam para Bruno e seus assuntos pessoais percebemos que a grande

repercussão  do  caso  está  muito  mais  associada  à  construção  de  Bruno  como  uma

celebridade que ao crime. O esquecimento destes casos de violência pela mídia pode estar

assentado por um fenômeno social já percebido e já pesquisado. A tolerância social dos

crimes contra as mulheres.

“(...)  Quase  três  quintos  dos  entrevistados,  58%,  concordaram,  total  ou
parcialmente,  que  “se  as  mulheres  soubessem  se  comportar  haveria  menos
estupros”.  E  63% concordaram,  total  ou  parcialmente,  que  “casos  de  violência
dentro  de  casa  devem  ser  discutidos  somente  entre  os  membros  da  família”
Também, 89% dos entrevistados tenderam a concordar que “a roupa suja deve ser
lavada em casa” e 82% que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. Há
algo aparentemente paradoxal no fato de parte expressiva dos entrevistados tender a
concordar tanto com essas últimas sentenças quanto com a que preconiza a prisão
para o marido violento – que poderia ser vista como a intromissão da colher do
Estado  na  briga  do  casal,  com a  inexorável  consequência  de  tornar  pública  a
lavagem da roupa suja. (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.
Tolerância social à violência contra as mulheres, 2014, p. 3)

Ao contrário da maioria dos crimes acontecidos a partir da violência de gênero o

“Caso Bruno”, como já dito, teve uma repercussão nacional e foi amplamente coberto. O

que a princípio causa estranhamento pode ser entendido como uma encarnação diferente

desse  fenômeno.  O  caso foi  sim acompanhado  pela  mídia  de  perto.  Os  programas  de

televisão, jornais e portais investigaram sim em uma parceria com a polícia sobre o crime a

situação em que ele ocorrera. Mas isso quer dizer muito pouco sobre uma exposição de

violência  de gênero.  Tanto  que ainda hoje desdobramentos  do crime e acontecimentos

envolvendo o condenado repercutem e na maioria dos casos Eliza, e até mesmo o próprio

crime são jogados cada vez mais à escuridão..
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