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notas introdUtórias

“Dona Marisa corta cabelo e barba do ex-presidente Lula. Na tarde de hoje 

(16) o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva raspou a barba e o cabelo, ante-

cipando a queda causada pela quimioterapia usada em seu tratamento contra 

o câncer da laringe. Dona Marisa Letícia cortou cabelo e fez a barba do ex-

-presidente” (Instituto Lula, 16.11.2011). 

Numa mensagem de tamanho próximo às veiculadas pelo twitter,  

o Instituto Lula (IL), anuncia pelo seu site, emblemático momento do pro-

cesso de midiatização da enfermidade do ex-presidente Lula. Mensagem 

acompanhada por imagens feitas pelo seu fotógrafo oficial não é apenas 

um mero registro de um acontecimento relacionado com a rotina do re-

cém-tratamento iniciado pelo ex-presidente. Mais que isso, é uma com-

plexa operação que visa a construir, nos moldes midiáticos, a antecipação 

dos efeitos da quimioterapia a que se submete o ex- presidente. Sua barba 

e cabelo são raspados, segundo cena pública, na qual Lula e sua mulher 

são coadjuvantes de um ato de midiatização realizado por uma instituição 

política. O acontecimento não é uma operação feita pelo âmbito jornalís-
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tico, mas regras  daquele tipo de  discurso são apropriadas pelo IL. Seu 

principal efeito de sentido é mostrar que os  acontecimentos escapam  às 

mediações, até então organizadas por “falas intermediárias”, como as do 

campo midiático.  Uma das hipóteses aqui propostas é a de que através 

desta estratégia de midiatização de enfermidade de Lula o campo político 

desloca para sua competência a vocação mediadora intrínseca às práticas 

jornalísticas, enquanto “elo de contato” entre as instituições e os atores 

sociais. Esta complexa intervenção que o campo político faz em termos 

midiáticos, sobre o corpo do presidente, envolve também operações de  

diferentes práticas sociais no contexto da midiatização, enquanto um  

“novo entorno que se chama tecnocomunicativo”. (MARTÍN-BARBERO, 

2009b, p. 19) Dialogamos com os conceitos inspiradores deste livro, se-

gundo preocupação que enfatiza  que os  acontecimentos são tecidos hoje 

no contexto da midiatização no qual as mediações, enquanto praticas so-

ciais, são afetadas por uma nova arquitetura comunicacional.

Enquanto práticas diversas, ao serem atravessadas por lógicas comu-

nicacionais, as mediações encontram “seus modelos de comunicação em 

meios e nas tecnologias massivas”. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 31)  

É neste contexto, também definido por bios midiático (SODRÉ, 2006)  que 

as práticas sociais, como é o caso da política, se deixam penetrar e afe-

tar “pela materialidade significante de que está feita a interação social”. 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 36) 

O acontecimento mediado na “sociedade dos meios”

Recorremos a um elemento contextual, em termos comparativos para en-

tender a estratégia em estudo, trazendo a publicização da doença e morte 

do ex-presidente Tancredo Neves (FAUSTO NETO, 1988a), que ocorre no 

contexto da “sociedade dos meios”. Fazendo um rápido paralelo entre a 

noticiabilidade daquele acontecimento sobre doença e morte do ex-presi-

dente Tancredo Neves e a enfermidade de Lula, observa-se que no primei-

ro caso o acontecimento envolveu práticas (mediações) de vários campos 
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estando, porém, subordinadas  àquelas de natureza midiática.  Couberam 

às práticas e “peritos” midiáticos, especialmente as jornalísticas, desenvol-

ve a “tarefa explicativa” de fazer chegar o caso à sociedade. A ênfase neste 

tipo de mediação caracterizou-se através da performance de um porta-voz, 

ao mediar por relatos, ao longo de 40 dias, sobre a doença de Tancredo Ne-

ves; fazia a “ponte” entre o mundo médico e a sociedade, segundo relatos 

destinados, de modo mais imediato, para as mídias. Sua atividade discur-

siva teve um grande papel, considerando a situação do presidente. Vários 

discursos surgem sobre ele, vindos dos vários campos sociais, que tratam 

de transformá-lo em vários objetos. Mas todos eles se afunilam para a 

mediação do porta-voz. Seus relatos se constituíam na única manifestação 

por onde o acontecimento escoava para a sociedade. A única exceção foi o 

momento no qual o médico oficial de Tancredo ocupa o lugar do porta voz 

com intuito de oferecer alguma novidade aos repetidos relatos do porta 

voz oficial. Mas isso ocorreu sem prejuízo da lógica da estrutura sobre 

a qual se assentava o “lugar de fala” do porta voz. Sabe-se que tal lugar 

foi instituído pelo campo político, mas cujo ritual – que se edifica sob as 

heranças jornalísticas – permaneceu aprisionando discursos outros que 

poderiam produzir sentidos distintos acerca deste caso, como foi o caso 

da performance médica. Para que o porta voz se constitua em mediação, 

recebe delegação de um outro campo para representá-lo discursivamente.  

Mas, tal mediação-delegada se faz, em meio a riscos, na medida em que 

há situações nas quais ele não pode sustentar a palavra que lhe foi incum-

bida. (FAUSTO NETO, 1988b) O caso acima descrito é uma atividade de 

mediação típica da “sociedade dos meios” na qual os mídias, suas opera-

ções e seus experts, aparecem como instância INTERMEDIÁRIA entre as 

diferentes práticas dos outros campos sociais.  Nela, os meios “constituem 

numa espécie de espelho donde a sociedade industrial se reflete e pela 

qual se comunica. O essencial deste imaginário é que marca uma fronteira 

entre uma ordem que é do “real” da sociedade (sua ordem que é da repre-

sentação, da reprodução e que progressivamente se ocupou dos meios”. 
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(VERÓN, 2004, p. 14) O acontecimento assim funciona sobre lógica que 

repousa nas “mediações dos meios”. (MARTIN-BARBERO 2009a. p. 153).

O acontecimento no contexto da “sociedade em midiatização” 

A publicização da enfermidade de Lula acontece numa outra ambiência 

comunicacional, na qual tecnologias se convertem em meios, afetando 

não só a organização social, mas práticas dos diferentes campos. Trata-

-se de uma mudança no próprio “entorno comunicativo” na medida em 

que a cultura, lógicas e operações de mídias se disseminam por todas as 

práticas sociais, ainda que de modos específicos. Este contexto chamado 

de midiatização é aquele no qual o funcionamento das instituições e de 

suas práticas são diretamente afetadas pela presença dos meios e de suas 

lógicas e operações. 

Isso ocorre através de processos de afetações – técnicas, sociais, dis-

cursivas – que se impõem a todos os campos sociais, gerando vários efei-

tos, dentre eles, transformações nas estruturas e práticas de mediação, 

produzindo transformações que misturam diferentes práticas sociais, ou 

então fazem com que elas se apropriem de lógicas e operações de midi-

áticas, cujas transversalidades repercutem nas interações sociais.  Uma 

vez que, todas as práticas – institucionais e individuais – estão atraves-

sadas por efeitos das configurações desta nova ambiência, significa dizer 

que o acontecimento depende cada vez menos de uma “decisão sobera-

na” de um campo e de sua respectiva atividade de mediação.  Conforme 

propósito deste artigo, a midiatização enfraquece a natureza de algumas 

estruturas de mediação que ficam á deriva desta nova complexidade.  

O acontecimento resulta menos de uma decisão soberana do ambiente jor-

nalístico porque é permeado por transações que envolvem o deslocamento 

das instituições e dos atores sociais na medida em que estes passam a 

ser “produtores” e gestores de um novo tipo de trabalho de produção de 

sentidos. O que nossa análise pretende mostrar é que com a midiatização 

da enfermidade do presidente Lula a instância da mediação se se comple-
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xifica, pois diferentemente da configuração intermediária  de até então – 

como a do porta-voz – está envolva numa teia de nós e de relações.  

A decisão sobre a antecipação dos “efeitos da quimioterapia”, por es-

tratégias discursivas, é tomada no âmbito que escapam das rotinas pro-

dutivas jornalísticas, embora seja permeada por lógicas midiáticas, na 

medida em que sobre parte destas, se assenta a estratégia adotada pelo 

Instituto Lula. Mas o acontecimento não fica a deriva, nem tão pouco é 

disseminado pela força de uma mediação, como a do porta voz. Sua cons-

trução  se submete a uma outra lógica: contrariar as “rotinas” enfrentadas 

pelas pessoas submetidas a tais terapêuticas. Ao invés de se esperar “pela 

ocorrência do acontecimento” (o registro da queda do cabelo e da barba, 

ocasionada pelos efeitos da medicação), “cria-se” o momento de sua mani-

festação. Produz-se a emergência do próprio corpo – significante segundo 

lógicas de natureza midiática. Este ato implica numa atividade que é feita 

a partir de uma modalidade de mediação de fundo mais complexo, e que 

não é acionada unilateralmente por estratégias apenas, de um determina-

do campo social, como por exemplo, a jornalística. Tal mediação não desa-

parece, mas seu poder de decisão sobre a sua existência e noticiabilidade 

do caso, é deslocado. Pertence ao campo político a possibilidade de gerir o 

acontecimento pelo fato do dominar as competências e lógicas midiáticas 

relacionadas com a midiatização da enfermidade de Lula. A mediação tem 

sua importância deslocada do âmbito de transmissão propriamente dita, 

para o da organização da estratégia e do seu discurso. É nele que as práti-

cas – política e comunicacional – se contatam e se contaminam.     

Destacadas observações que sinalizam alguns níveis de articulação 

destes conceitos, enfatizamos que as estratégias de midiatização de um 

acontecimento sem dúvida que se constituem tendo como pano de fun-

do a existência dos meios. Porém, ressalvamos que as mídias, através do 

seu campo profissional, não são mais a instância que engendraria, com 

exclusividade, processos de produção e de mediação dos acontecimentos. 

As afetações dos processos de midiatização fazem com que produtores e 
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receptores de discursos se desloquem para novos contextos difusamente 

definidos como de mediações.  estes podem ser definidos como “zonas 

de interpenetração” (VERON, 2009),  OU POR  “processos interacionais 

de referência” (BRAGA, 2006), ou ainda de uma de intermedialidade; 

(MARTÍN-BARBERO, 2009a),  cujas  dinâmicas se impõem à gestação 

do acontecimento. Este novo quadro tecno-comunicativo-cultural tem re-

lações diretas com as características do objeto aqui estudado, uma vez que 

sua singularidade contém condensações e especificidades da midiatização. 

Este novo quadro faz com que processos interacionais, orquestrados por 

“mediadores institucionais”, se vejam atravessados por novas formas de 

“articulação de contatos” que enfraquecem as possibilidades do “poder di-

zer” unilateral de estruturas enunciativas centradas nas lógicas “fala inter-

mediária”. Particularmente, a midiatização da enfermidade do presidente 

Lula está associada ao aparecimento de novas interações ensejadas por 

este  entorno no qual surgem novas “estruturas e construções enunciati-

vas”.  O acontecimento aqui descrito mostra por suas marcas enunciativas 

que Lula é também um elo importante no interior desta estratégia, na qual 

é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. Sujeito que colabora com a estraté-

gia e que é por sua atividade transformado em um “objeto dinamizado”, 

segundo as operações discursivas. Em estudos outros que mostram a re-

lação de Lula com a comunicação e as linguagens, mostra-se como se dá o 

trabalho de produção dos seus discursos, enquanto ato de contato com a 

sociedade. Intervinha nos textos seja na preparação junto com assessores, 

ou abandona, muitas vezes, discursos no momento mesmo em que profe-

ria a sua alocução. É possível afirmar que Lula é um elo estratégico deste 

dispositivo que prepara sentidos para que outras discursividades deles se 

apropriem. Mas, seu trabalho se faz no âmbito de uma rede de lingua-

gens, onde coenunciações operam.  Mais do que enfatizar na figura do ex-

-presidente a importância de um mediador, enquanto um porta voz, seus 

discursos produzidos no contexto da “sociedade em midiatização” eram 

apanhados como fragmentos, de uma rede interdiscursiva.  Esta reflexão 
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pretende mostrar que os fundamentos da estratégia de midiatização da 

enfermidade de Lula estão associados uma nova concepção de mediação 

que se assenta nas lógicas de meios, e não nos meios propriamente ditos.

tecendo o acontecimento

Os últimos 45 dias (outubro e novembro) nos quais Lula enfrentou o trata-

mento contra o câncer na laringe são marcados por operações midiáticas 

que apontam para a existência de uma nova lógica por meio da qual se en-

gendra o acontecimento. Pelo menos, duas estratégias já tinham sido des-

feridas neste período, que trazem a marca da interferência do “estilo co-

municacional” ex-presidente: as instruções por ele passadas aos médicos, 

no sentido de que não faria nenhuma restrição ao anúncio de nenhum 

aspecto de sua doença; e, a midiatização do trabalho de comunicação ins-

titucional, particularmente as imagens do fotógrafo do Instituto Cidada-

nia (IC),1 Ricardo Stuckert. Estas são, divulgadas inicialmente, no site, en-

quanto as primeiras marcas da “eclosão do câncer” e do seu processo de 

circulação, segundo operações feitas por diversas instituições midiáticas e 

das redes sociais. As fotografias mostram, pela primeira vez, Lula na con-

dição de paciente, deitado em leito hospitalar, recuperando-se da primeira 

sessão de quimioterapia e recebendo as visitas da presidente Dilma, den-

tre outras pessoas.  Estes dois registros ocuparam a mídia, enquanto re-

ceptora dos materiais fornecidos pelo site do Instituto Lula. As mídias em 

suas primeiras matérias sobre o caso elogiam o comportamento do presi-

dente ao autorizar transparência total na divulgação de sua enfermidade, 

mas criticaram, de modo velado, a presença de um dispositivo-mediador, 

o fotógrafo oficial que se ocupou de produzir as primeiras imagens sobre 

a internação de Lula, “roubando” a tarefa que era, naturalmente espera-

da para ser feita, diretamente, pelos próprios meios de comunicação. As 

matérias de capa das revistas semanais se ocupam do assunto e chamam 

1 Site que registra as atividades do ex-presidente Lula <http://www.institutolula.org/>.
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atenção em seus títulos, para este aspecto:  “Os bastidores da luta de Lula 

contra o câncer” (Veja, 01.11.2009). E, na mesma linha, em um dos seus 

subtítulos da chamada principal de capa, Isto É destaca “A comoção po-

pular e os bastidores da luta do ex-presidente contra o câncer” (Isto É, 

9.11.2011). Ao apontar os “bastidores da luta” enfatizam a singularidade 

das próprias estratégias midiáticas, cujas operações enunciativas cuidam 

de um aspecto da cobertura – os “bastidores” – os quais somente pode-

riam ser mostrados e/ou descritos pela mediação jornalística em si.

Uma terceira e complexa veiculação de imagens de Lula se constitui no 

objeto deste artigo e tem relações com as duas estratégias acima destaca-

das. Nas últimas semanas de novembro, novas imagens de Lula (Imagens 

1, 2 e 3)2 são feitas pelo fotógrafo oficial. Captam momento de uma espécie 

de “cena familiar”, mas engendrada segundo lógicas de visibilidade, para 

que sejam compartilhadas pelos que estão na ambiência da midiatização. 

Lula “deixa-se fotografar” ao lado)  de sua mulher, que aí está não para 

compor a “pose” da foto, mas para ser igualmente mostrada (Imagem 2). 

Debruçada sobre a cabeça de Lula, faz a barba do marido (Imagem 1), 

vestindo camisa de manga longa com a logomarca da Campanha Contra 

o Câncer de Mama. Este ato chama atenção para algo que se faz em pú-

blico, no qual o fotógrafo não desempenha apenas um “ato testemunhal”. 

Capta um ato que produz outros sentidos, revestidos de uma função sim-

bólica, pois de certa forma diz respeito ao poder da mulher em desfazer, 

ali, perante multidões, e, sob as expensas de um sorriso de cumplicidade 

emitido pelo próprio Lula, a barba enquanto símbolo que compôs o “corpo 

significante” do líder e político, pelo menos ao longo de 40 anos de sua 

existência (Imagem 3).

2 O Instituto Cidadania anuncia a autorização de reprodução livre das imagens no site. Disponíveis em 
http://www.institutolula.org/2011/11/dona-marisa-corta-cabelo-e-barba-do-ex-presidente-lula/
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A leitura destas manifestações destaca novas operações de midiatiza-

ção da enfermidade do presidente Lula, cujos discursos ingressam num 

processo de circulação, a partir de uma atividade tecnodiscursiva posta 

em prática pelo próprio dispositivo que funciona, pelo menos no seu pri-

meiro momento, independente da mediação dos próprios meios. Trata-se 

do modelo por meio do qual, registros da enfermidade do ex-presidente 

são midiatizados, segundo estratégia na qual o próprio presidente está 

implicado. Porém, que se distancia de um modelo de mediação, típico da 

“sociedade dos meios”, conforme falamos em item anterior.

o acontecimento nas mãos das Fontes  
e/oU de oUtros camPos sociais

Entender este caso, sugere mais uma observação contextual já no âm-

bito da própria “sociedade em vias de midiatização”. Visa recuperar in-

formações sobre estratégias desenvolvidas por outros campos sociais 

(não midiáticos), e que se assentam no deslocamento da atividade de 

atenção em seus títulos, para este aspecto:  “Os bastidores da luta de Lula 

contra o câncer” (Veja, 01.11.2009). E, na mesma linha, em um dos seus 

subtítulos da chamada principal de capa, Isto É destaca “A comoção po-

pular e os bastidores da luta do ex-presidente contra o câncer” (Isto É, 

9.11.2011). Ao apontar os “bastidores da luta” enfatizam a singularidade 

das próprias estratégias midiáticas, cujas operações enunciativas cuidam 

de um aspecto da cobertura – os “bastidores” – os quais somente pode-

riam ser mostrados e/ou descritos pela mediação jornalística em si.

Uma terceira e complexa veiculação de imagens de Lula se constitui no 

objeto deste artigo e tem relações com as duas estratégias acima destaca-

das. Nas últimas semanas de novembro, novas imagens de Lula (Imagens 

1, 2 e 3)2 são feitas pelo fotógrafo oficial. Captam momento de uma espécie 

de “cena familiar”, mas engendrada segundo lógicas de visibilidade, para 

que sejam compartilhadas pelos que estão na ambiência da midiatização. 

Lula “deixa-se fotografar” ao lado)  de sua mulher, que aí está não para 

compor a “pose” da foto, mas para ser igualmente mostrada (Imagem 2). 

Debruçada sobre a cabeça de Lula, faz a barba do marido (Imagem 1), 

vestindo camisa de manga longa com a logomarca da Campanha Contra 

o Câncer de Mama. Este ato chama atenção para algo que se faz em pú-

blico, no qual o fotógrafo não desempenha apenas um “ato testemunhal”. 

Capta um ato que produz outros sentidos, revestidos de uma função sim-

bólica, pois de certa forma diz respeito ao poder da mulher em desfazer, 

ali, perante multidões, e, sob as expensas de um sorriso de cumplicidade 

emitido pelo próprio Lula, a barba enquanto símbolo que compôs o “corpo 

significante” do líder e político, pelo menos ao longo de 40 anos de sua 

existência (Imagem 3).

2 O Instituto Cidadania anuncia a autorização de reprodução livre das imagens no site. Disponíveis em 
http://www.institutolula.org/2011/11/dona-marisa-corta-cabelo-e-barba-do-ex-presidente-lula/
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produção do acontecimento para além das próprias fronteiras do cam-

po midiático. Recorremos a dois exemplos para destacar que o proces-

so de midiatização da enfermidade de Lula envolve alguns aspectos de 

casos precedentes, na medida em que os mesmos reúnem elementos 

que sinalizam as estratégias de como outros campos sociais e seus ato-

res, se apropriam de lógicas e operações de mídias. No primeiro caso, 

a facção criminosa Primeiro Comando do Crime (PCC) sequestra jor-

nalista e técnicos da Rede Globo, em SP, como forma de  pressionar 

aquela emissora para  divulgar  manifesto no qual denuncia as condi-

ções carcerárias do país. Desde o planejamento do sequestro até a lei-

tura do “manifesto”, por um membro encapuzado desta facção  na TV 

GLOBO, a estratégia esteve permeada por lógicas de mídias. Destaca-

-se, parcialmente, o momento no qual os jornalistas sequestrados são 

transformados em “consultores” da facção, ao serem por ela obrigados 

a analisar o teor do manifesto, antes mesmo da sua divulgação. Visava o 

PCC veicular esta mensagem no Fantástico, mas a divulgação foi anteci-

pada, para o sábado de véspera, sendo exibida durante outro programa. 

(FAUSTO NETO, 2006) O segundo caso,  trata-se de  ação organizada 

por um delegado da Polícia Federal. Tendo sido afastado do inquérito 

para apurar a apreensão de dinheiro nas mãos de simpatizantes do PT, 

em SP, o delegado resolveu midiatizar imagens do dinheiro apreendido 

pela polícia, através de várias operações de cunho midiático. Fotografa 

o dinheiro em lotes de notas por ele organizados; reproduz as imagens 

em disquetes; convida jornalistas de algumas mídias, especialmente as 

televisivas e representantes de grandes jornais, para uma reunião de 

cunho reservado, ocasião em que entrega os disquetes com as imagens. 

Ao mesmo tempo lhes impõe as condições de divulgação: em primeiro 

lugar não revelar ser ele o autor da operação, e em segundo lugar, pede 

a eles para que as imagens sejam exibidas nos noticiários televisivos de 

mais impacto, ou então, numa edição de jornal com mais veiculação. Os 

jornalistas seguem a risca as orientações do “delegado editor” e, no afã 
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de mostrar as primeiras imagens do dinheiro apreendido, não questio-

nam em nenhum momento a natureza da ação do policial. Valorizam  

mais a disponibilidade do referido material do que as condições através 

das quais foi obtido. (FAUSTO NETO, 2007)

Além das duas estratégias serem permeadas pelo domínio de ope-

rações e de lógicas de mídia – por parte do comando criminal e pelo 

perito delegado – os procedimentos de sua realização se fazem através 

de uma instância mediadora, que é a “entrada em cena” dos jornalis-

tas, no que pese as diferentes condições nas quais tal mediação ocorre. 

Mesmo que formuladas por agente de campos sociais não midiáticos, 

seus atores se valeram dos jornalistas uma vez que a mediação por ele 

proporcionada, tanto num como no outro caso, potencializa as possi-

bilidades e a efetivação da circulação das mensagens. A rigor, podem 

ser consideradas estratégias híbridas, uma vez foram esboçadas fora do 

campo propriamente dito das mídias, mas cujo processo de visibilida-

de, implicou em se levar em conta certas condições no âmbito de uma 

“zona de interpenetração”, através de relações que envolveram especia-

listas do campo midiático jornalístico e os atores sociais (agentes dos 

campos criminal e policial). 

terceiro caso: comPleXiFicando o modelo

Na estratégia da midiatização da enfermidade do ex-presidente, vê-se 

algumas convergências com os modelos descritos, mas também aspec-

tos que os distinguem. Convergências no sentido de que ela é também 

permeada por lógicas de mídias, mas diferente na medida em que o pro-

cesso de midiatização passa por outros “circuitos e fluxos de circulação”, 

conforme atesta a descrição do modelo, abaixo, segundo sua representa-

ção diagramática.
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MÍDIAS

VELHAS

NOVAS RECEPTORES

RECEPTORES

CENA INSTITUTO LULA
FOTÓGRAFO

E
1

R > E
2

R > E
3

Figura 1 – Modelo midiatização imagem Lula.

O modelo acima, referente à midiatização dos três registros sobre a 

enfermidade de Lula, particularmente, a exibição das fotos na qual se des-

faz do cabelo e barba, reúne, de modo sucinto, as seguintes características: 

a) A estratégia é constituída nas margens do campo midiático, pelo menos 

por quatro zonas que se contatam: (a) o dispositivo institucional-técnico 

(Instituto Lula); (b) as mídias que se desdobram em velhas e novas; (c) 

os receptores que se bifurcam entre os receptores (de velhas e novas 

mídias; os receptores do site do Instituto Lula; e (d) os receptores que 

se bifurcam em novos coletivos (redes sociais, por exemplo), ao mescla-

rem suas estratégias, cujos efeitos e destinos, não se sabe, a priori; 

b) O dispositivo técnico-institucional produz e dissemina discursos, con-

comitantemente para as mídias (velhas e novas) e para os receptores 

do seu site, criando, através de plataformas de circulação, três zonas 

de contatos: com as mídias; com os receptores de velhas e novas mí-

dias; e com os receptores que interagem diretamente com o site;  

c) As mídias, de receptores das mensagens captadas junto e postas em 

circulação pelo dispositivo técnico-institucional, transformam-se em 
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produtoras de mensagens enviadas, seja ao próprio site bem ou aos 

receptores; 

d) Os receptores saem desta condição e se transformam em emissores de 

novas mensagens, ingressando em outro processo de circulação que é 

dinamizado por novas possibilidades de interações entre usuários de 

novas e velhas mídias, formando, a seu turno, novos atores. 

O dispositivo técnico-institucional é o principal operador, a partir de 

lógicas de midiatização da estratégia, na medida em que sua autoiniciativa 

caracteriza-se por ações que visam afetar as instâncias midiáticas e a dos re-

ceptores. Sua lógica, enquanto fonte redimensionada por estas novas con-

figurações, não é a de prever veiculação do acontecimento segundo auxílio 

de outras mediações, – segundo mostramos nos exemplos anteriores, que 

eram concebidas no contexto da “sociedade dos meios”. No caso em análi-

se, o dispositivo técnico-institucional elege o acontecimento; é quem orga-

niza as operações e as possibilidades primeiras de sua inteligibilidade, me-

canismo que reduz a força das instâncias mediadoras (as mídias, de modo 

geral). Por conta da atividade dos “elos em  relação”, ao  invés da estratégia 

apenas acessar os meios, instala novas possibilidades de interação entre o 

dispositivo e a mídias e entre estas e os receptores, descontraindo a hiper-

trofia que até então marcava o fluxo de circuitos que caracterizava a relação 

das fontes com os meios e, destes com receptores. O dispositivo funciona 

com autonomia, mas significa dizer também que opera no contexto de in-

terações e de contatos com as outras instâncias (mídias, receptores etc).  Tal 

protocolo seria impensável no contexto da “sociedade dos meios” uma vez 

que o modelo comunicacional ali existente se caracterizava por uma forte 

centralidade e protagônica atividade dos meios em si.

o disPositivo PreParando sentidos...

Duas das três situações evocadas, dizem respeito ao status de imagens 

que são capturadas por um dispositivo, segundo determinadas operações. 
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Já na primeira, explicita-se o dedo do ator – o ex-presidente – que orien-

ta os peritos (médicos) do campo que dele cuidam para, se constituindo 

num “elo de contato” entre ele e a sociedade, anunciar a sua enfermidade, 

sem nenhuma restrição, fato este que é confirmado nas próprias entre-

vistas pelos médicos. As duas outras, que envolvem a produção de ima-

gens, fogem aos três tipos usuais de registros fotográficos: a foto-artística; 

a foto-reportagem; e foto-amadora (VERÓN, 1994), uma vez que não são 

imagens que se destinam a galeria, nem tão pouco capturadas de um real, 

usualmente recuperadas por repórteres fotográficos, e nem ainda, uma 

foto amadora, produzida sob encomenda, ou por caso. Pertencem a um 

novo tipo de matriz de discursividades, cujas condições de produção estão 

relacionadas com a existência de um dispositivo que não está vinculado a 

instituições midiáticas, no sentido restrito, mas que é afetado pelas lógicas 

e pela cultura dos meios em processualidades na sociedade em midiati-

zação. As imagens não são apenas registros cedidos por um serviço espe-

cial de comunicação. Nascem e circulam no seio de outro tipo de prática 

social, cuja instituição que as produz elege um dispositivo operacional, 

atravessado por protocolos de midiatização, para desenvolver estratégias a 

partir de lógicas e postulados próprios em relação ao universo dos meios. 

Não se trata de uma operação abstrata e que, portanto ignore a singula-

ridade de  outras práticas sociais. A análise mostra operações do campo 

político que são reconfiguradas por lógicas do campo das mídias, delas 

resultando complexos discursos que são também dinamizados por novas 

condições de circulação típicas deste novo entorno comunicativo. Uma 

de suas características é a de enfraquecer a atividade tecno-simbólica da 

mediação midiática profissional, dela roubando o ato de ofertar sentidos, 

em primeira mão, sobre a enfermidade do ex-presidente. 

Os registros das três operações de midiatização da enfermidade de 

Lula estão associados a um momento mais distante e que caracteriza a 

“biografia midiática” de Lula e suas relações com os meios de comunica-

ção, de caráter tecno-industrial. Ao longo de sua vida mantém, uma estra-
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tégia de “aproximação administrada” com as mídias. Recordemos, como 

exemplos, estratégias por ele desenvolvidas durante campanhas eleitorais 

e no exercício da presidência – que tinham como objetivo esquivar-se do 

foco da enunciação jornalística, ou possibilitar que ele falasse, diretamen-

te, com a sociedade, sem o concurso deste tipo de mediação institucional. 

(FAUSTO NETO, 2006b) O estabelecimento deste contato direto com a 

sociedade pode também ser ilustrado pela adesão de Lula, já na presidên-

cia, a uma série de meios (sites, colunas por ele assinadas em jornais, 

pelo programa radiofônico semanal), e também pelos próprios discursos 

que, se não dirigidos a mídia, mas desta se valia para alimentar o notici-

ário. (FAUSTO NETO, 2011) Sabe-se que  contemporaneamente, políti-

cas de comunicação praticadas pelos presidentes de alguns países latino 

americanos mostram interesses em falar a sociedade, sem a mediação da 

imprensa, enquanto “elo de contato”, valendo-se, assim, do arsenal das 

tecnologias convertidas em meios,3 proporcionadas pela midiatização. 

sentidos em circUlação: Primeiras aProPriaçÕes

Nesta análise sobre a retirada da barba e cabelo do presidente, existem 

algumas operações enunciativas que se constituem, o “ponto de partida” 

do processo de mediação e de midiatização das imagens.

O site do IL “aloja” as fotografias que, preparadas em um momento 

específico, tiveram o seu processo produtivo subordinado às injunções do 

dispositivo veiculante. Muitas delas foram capturadas, mas apenas três 

integraram o “pacote” de matéria significante não-verbal, ao lado de um 

texto, exibido na introdução deste trabalho, que na forma de um comu-

nicado, faz a ancoragem das imagens. As três fotografias documentam:  

a) o ato de raspagem da barba; b) em plano mais aberto, a nova face 

de Lula sendo mostrada por dona Marisa, destacando-se também a exis-

3 Conforme se discutiu no Simpósio Temático do CISECO - Mídia e Política: velhas questões, novos con-
flitos, que ocorreu em Salvador de 19 a 21 de agosto de 2011.
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tência de uma árvore como “testemunha contextual” do ato; e c) num 

plano mais fechado, dona Marisa, com a cabeça se debruçando ao rosto 

de Lula, num gesto de afago. Esta “tríade”, posta em circulação, não foi 

reproduzida na ordem aqui mostrada pela mídia. É “desmontada” pelos 

processos de edição dos velhos e novos meios, e as fotos são re-inseridas e 

subordinadas às novas funções como: servir como decoração de matérias; 

destacar o ato de raspagem da barba, em si; chamar atenção para o novo 

visual do presidente, em suma seguem os outros passos e motivações 

dos processos editoriais. É neste momento, que estas passam da posi-

ção receptoras para outra atividade e que se manifesta pela apropriação 

dos materiais. Os processos editoriais desmontam os sentidos em oferta 

pela estratégia do site, através de novas operações discursivas.  A rigor o 

processo de apropriação serve de “prova” para lembrar que os efeitos de 

sentidos se dão no encontro dos discursos, segundo operações que nunca 

fazem os discursos em produção e em recepção coincidir. Contudo, se 

pode dizer que os efeitos de sentidos estimados pelo trabalho discursivo 

das mídias procuram mostrar a nova imagem de Lula.  Ou, então, o ato 

no qual Lula perde um signo que o acompanhou por longo tempo. Sen-

do a tríade de fotos desfeita, o corpo fotografado de Lula, vira pedaços.  

Ou matéria significante, enquanto condição de produção a enunciação de 

novos corpos das imagens.

Na mensagem que circula nos sites das mídias, impressos, ao lado das 

imagens, observa-se que os próprios títulos, textos, legendas etc. tratam 

de destacar operadores de identificação relacionados com o status e fluxo 

do processo de midiatização do acontecimento da produção a circulação: 

“na tarde de quarta-feira, o Instituto Cidadania, do petista, divulga uma foto 

em que mostra Lula sem barba e cabelo” (Zero Hora, 16/11/2011).4 As mídias 

recuperam também, parte da estratégia do site: a mensagem em que apa-

rece, pela primeira vez a palavra antecipando explicando os motivos pelos 

4 Foi consultado o Clicrbs, site informativo da versão digital do Jornal Zero Hora.
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quais Lula se desfaz da barba e bigode, mas também explicitando a natu-

reza deste discurso (antecipatório).

No processo de comediatização da mensagem realizado por diferentes 

sites e jornais, que esta palavra é chave, pois está presente num número 

muito amplo de matérias, na forma de títulos, textos, legendas etc. Porém, 

ela é retrabalhada através de diferentes construções discursivas. Numa es-

pécie de “diálogo” com o site, as primeiras páginas de jornais relevantes 

recuperam este significante, como um operador central que vai nortear o 

trabalho explicativo de suas matérias; “Em tratamento, ex-presidente ante-

cipa a provável queda do cabelo e removeu a barba que o caracterizava” (Zero 

Hora, 17/11/2011); “Lula sem barba e cabelo. Ex-presidente se antecipa aos 

efeitos da quimioterapia” (Diário Gaúcho, 17/11/2011); “Em seu apartamento, 

ao lado da mulher, o ex-presidente aparece usando só bigode, ele antecipa aos 

efeitos do tratamento com quimioterapia e pediu a Dona Marisa [...] que fizesse 

o papel de barbeiro” (Folha de São Paulo, 17/11/2011).

Nos sites dos jornais impressos se dão as seguintes operações: O ex-

-presidente Lula [...] se antecipou aos efeitos do tratamento contra o câncer na 

laringe. (Zero Hora, Clicrbs, 16/11/2011); Lula corta barba e cabelo e antecipa 

efeito colateral de químio. (Extra, 16/11/2011); Lula aparece sem barba e cabe-

lo pela primeira vez após início da químio. (Correio Brasiliense, 16/11/2011) 

Lula se antecipa e raspa barba e cabelo. (O Povo, 17/11/2011); Lula sem cabe-

lo e barba, em imagem divulgada pelo Instituto Lula, ONG do ex-presidente.  

(O IMPARCIAL, 16/11/2011)

A ação de antecipar é semantizada através de várias construções dos 

títulos e a maioria agrega algum tipo de interpretação: Anunciar a an-

tecipação sem explicar os motivos, pelos quais Lula aparece sem barba? 

(f); Ou, simplesmente anuncia a antecipação (g); associa a antecipação ao 

tratamento, de modo genérico (b); relaciona-a com químio (e); a efeitos 

colaterais, mas sem detalhá-los (e). Os exemplos (c) e (d) exploram outras 

construções, associando a raspagem do cabelo com o fim e mudança de 

uma era (“as imagens de uma década”).
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Uma operação enunciativa mais complexa (uma modalidade de “jor-

nalismo investigativo”, à seu modo), é realizada pelo portal G1/Política 

que mostra pesquisa: “Veja os diferentes visuais de Lula ao longo dos anos” 

– desde jovem sem barba, até a raspagem do cabelo e barba, 36 anos após, 

antecipando-se aos efeitos da químio. (G1/Globo, 17/11/2011).

derivaçÕes

Os processos de midiatização ensejam também a emergência de novas 

discursividades que se manifestam em “zonas de contatos”, nas quais 

mensagens possibilitam encontro entre produtores e receptores. Apre-

sentamos algumas descrições sobre o “contato” que os receptores travam 

com os discursos, em circulação (os do site do Instituto Lula, e os das 

mídias) e que se manifestam nas marcas discursivas que aparecem no 

corpo destes suportes, a partir do envio feito por receptores (leitores, in-

ternautas etc.). Recuperamos apenas três dimensões das estratégias de 

discursos em recepção, algo por demais resumido para dar conta de uma 

problemática complexa, como a da leitura da recepção, neste novo am-

biente de contatos. Sabemos que a doença de Lula, já na sua manifestação 

primeira, produziu uma onda de leituras que justificariam uma análi-

se mais específica. Assim sendo, são apresentadas marcas de operações 

enunciativas que tratam de leituras de internautas feitas apenas no âmbi-

to dos sites do IC e das mídias jornalísticas. Aborda-se, assim, três níveis 

de discursos: a) aqueles em torno do ato de mostragem (que estamos cha-

mando do trabalho discursivo de midiatização das imagens de Lula, por 

parte do dispositivo tecno-institucional); b) as (novas) imagens do corpo 

do presidente; e c) associações derivadas da midiatização destas imagens. 

É no âmbito destes registros empíricos que podem ser encontrados os 

“rastros” das mediações que se realizam pela linguagem, enquanto “ati-

vidade-mestra” de todas as mediações. Vale ressaltar, entretanto, que as 

marcas de acesso de internautas na “zona de contato” ensejadas pelo site 
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do IC são restritas, gerando as presenças de um segmento específico de 

internautas. Observa-se, ali, as manifestações de mensagens dirigidas 

por personalidades institucionais (como presidentes de repúblicas) ou 

então “celebridades” (como Zeca Pagodinho e Milton Nascimento). São, 

de modo geral, mensagens que se reportam a enfermidade de modo ge-

nérico e, não especificamente, ao episódio das imagens sobre a raspagem 

da barba e do cabelo.

Vejamos os comentários: sobre o primeiro nível – o ato de midiatiza-

ção da raspagem da barba e do cabelo – o ato é relacionado com o ima-

ginário político: “Uma vergonha usar a doença assim” (Norma, Zero Hora, 

18/11/2011). Também com estratégias de marketing: “Segundo dizem ta le-

vando R$ 1 milha (milhão) da Gilette. Agora tem a pergunta: como utilizar em 

propaganda vão ter que ter muita criatividade” (Observador Mineiro, O Estado 

de Minas,  16/11/2011). Este último comentário provoca uma segunda rea-

ção: “até na doença este cidadão quer enganar o povo, quer dizer que a mulher 

dele com um simples aparelhinho de 02 laminas raspou o cabelo a zero e tirou 

a barba. Quem for barbeiro sabe do que estou falando” (Arilson Sartorado,  

O Liberal 16/11/2011). Como estratégias de contraposição, internautas fa-

zem a Lula um “ato de desagravo”: “Cortar o cabelo ou tirar a barba, não 

quer dizer nada, pois o homem que você é, independe de barba ou cabelo, sem-

pre será um homem do povo, do nosso povo brasileiro. Abraços de um eterno 

agradecido do seu trabalho” (Marcio rego, O Povo, 17/11/2011).

No 2º nível, nas impressões dos internautas sobre os efeitos da raspa-

gem em relação às imagens do presidente, são realizados vários tipos de 

associações, como aquelas com personalidades do mundo político: “Ficou 

o Sarney sem cabelos, porém na essência é igualzinho a ele” (Andre Luis, Zero 

Hora, 16/11/2011); Ou então: “Engraçado, ele ficou a cara do ACM (Antonio 

Carlos Magalhães)” (Felipe, Zero Hora, 16/11/2011). Lançam mão da con-

tenda política: “Quando começarem as próximas campanhas eleitorais e acon-

tecerem as carreatas alguém pode gritar: joguem bolinhas de papel neste careca 

safado” (Athos Martello, G1, 23/11/2011). Ficando ainda neste território, 
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são taxativos, ao sustentar um certo discurso de oposição: “de cara limpa 

fica mais difícil mentir!” (Amaury, Zero Hora, 16/11/2011). Em contraponto 

com outras associações, aparecem mensagens de cumplicidade e também 

elogiosas: “Ficou bonito também, mas a grande beleza deste estadista está no 

seu interior” (Jalio Albuquerque, Correio Braziliense, 16/11/2011). Regis-

tram lamentação pela queda da barba, mas fazem elogios e cumprimentos 

ao presidente pelo apoio que recebe da mulher: “Fiquei triste ao ver o Lula 

sem a sua famosa barba, mas como eu sei que o poder de Deus é grande, ele vai 

se sair dessa. Uma torcedora. Parabéns por ter dona Marisa. Estou rezando por 

você.” (Genelsa, O Povo on-line, 16/11/2011). 

No 3º bloco – observa-se, mediante comentários de várias modaliza-

ções, mensagens que fazem construção transversal do caso com outros 

episódios correlatos ao tema da saúde. Elas abandonam, na sua maioria,  

o tema da raspagem da barba e do cabelo, e retomam a questão da saúde/

doença, através do ingresso de tema codeterminando-o com o caso Lula: 

De modo mais “analítico” desenvolvem avaliações comparativas: “No 

Brasil os cancerosos pobres morrem todos, pela falta de atendimento médico. 

Para que serve a constituição federal? para os ricos!” (Luiz Campos, Correio 

Braziliense, 21/11/2011). Ainda: “Quero que o Lula tenha pronta recupera-

ção. Porém, lamento muito pelo fato da grande maioria do povo brasileiro não 

ter acesso ao mesmo nível de tratamento. Infelizmente se for depender da rede 

pública para uma doença tão agressiva o resultado vai ser a morte” (Marcos 

Perez, Correio Braziliense, 21/11/2011). Interpelam o presidente, a exem-

plo do que fizeram quando divulgadas as primeiras notícias de que Lula 

estava sendo tratado em hospital de alta qualidade: “Meu prezado Lula, 

por que o senhor não recorreu a um hospital do SUS? (Daniel Silva, Correio 

Braziliense, 21/11/2011). Em um tom mais interrogativo, mas de modo 

reverencial, questionam: “Só uma pergunta: O Sr. Ex Presidente Lula vai 

fazer seu tratamento pelo SUS?” (Susana, Zero Hora, 16/11/2011). Falam 

ao presidente encaminhando-o proposições: “Torço pelo ser humano LULA 

mas assim como ele pregava a igualdade entre os brasileiros ele deveria fazer o 
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tratamento pelo SUS e saber o que o povo brasileiro de fato sente na pele” (Luiz 

Fernando, Zero Hora, 16/11/2011). 

Há comentários nos quais o internauta se solidariza e conforta o presi-

dente: relatam casos de pessoas que contraíram a enfermidade – familia-

res ou amigos – sugerem também tratamento ao presidente e manifestam 

carinho e apoio ao seu tratamento: 

Queria levar até você lula, me permita esse tratamento, mas é que o tenho como 
amigo, não com a imponência de presidente, meus votos de plena cura e dizer 
que passamos por esse mesmo problema. Meu marido João Carlos Passini, teve 
câncer de corda vocal, fez 2 cirurgias por vídeo, que em nada resultaram, até que 
foi realizada a tradicional com corte cirúrgico, e isso já fazem uns bons 6 anos. 
Ele tem a voz restrita, mas fala e se comunica bem. ficou curado,então, quero le-
var esse depoimento, para dizer que tem cura, e a pessoa embora tenha restrições, 
tem vida normal. que deus esteja sempre junto a você e sua família. Tenha fé, só 
muita fé. Ela é a razão de tudo. Estou torcendo por você. Meu marido também 
fez radio e foram 33 sessões. Mas tudo passa. Força amigo. Fique com Deus. Um 
abraço.  (Maria Bernadete Castro Passini - O Povo Online, 16/11/2011)  

Politizam o tema comparando os que tratam o câncer em condições 

diferentes e denunciando o modo de morrer dos pobres: “Os pobres mor-

rem sem assistência médica, pela sua própria culpa! elegem sempre os mesmos 

políticos que nunca fizeram nada.” [...] “No Brasil os cancerosos pobres morrem 

todos, pela falta de atendimento médico. Para que serve a constituição federal? 

para os ricos!”. (Luiz Campos, Correio Braziliense, 21/11/2011)

comentÁrios Finais

As reflexões tencionadas pelos conceitos sobre os quais se apoia esta pu-

blicação, destacam: deslocamento de processos e estratégias através dos 

quais se constrói sentidos sobre a existência do corpo – significante, per-

meado por duas matrizes específicas: sua vinculação a um determinado 

campo social; e as incidências das lógicas da midiatização sobre a nature-

za de sua prática (a política).  Trata-se da articulação de várias dimensões 

(biológicas, cognitivas, discursivas, simbólicas) que parecem inseparáveis 
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pela força do trabalho de um elo tecno-discursivo que liga estas dimensões 

relacionadas com o corpo envolto em diferentes práticas sociais, enquanto 

práticas de sentido. É um corpo de um ator imerso em redes complexas, 

mas situado no âmbito de uma prática que se vale da midiatização para 

produzir inteligibilidades sobre sua enfermidade. 

 Ao longo dessa descrição observamos várias marcas que assinalam 

a dependência de construção do acontecimento, por parte de operadores 

midiáticos.  Particularmente, o trabalho de geração de um acontecimento, 

a antecipação dos efeitos da quimioterapria, segundo construções enun-

ciativas feitas no campo da política, a partir de regras midiáticas. O efeito 

presumido desta estratégia é justamente, considerando a biografia do ator, 

produzir uma outra afetação, distinta dos efeitos incontornáveis da doença 

e do seu tratamento. No caso, como afetação elaborada pelas operações 

de midiatização postas em prática, possa repercutir sobre a simbólica da 

sintomatologia da enfermidade, no âmbito do corpo. Para tanto, é funda-

mental que outros tratamentos, a margem dos procedimentos médicos, se 

procedam e, neste caso, incorporar a midiatização ao tratamento implica 

a escolha de um ritual cuja mecânica se constitui numa dramaturgização 

específica. Nestas condições, corpos de conhecimentos de várias práticas 

sociais, enquanto mediações, oferecem os seus saberes para a encenação 

de um “ritual de mostragem” do corpo  engendrado pelos processos de 

midiatização. Trata-se de um investimento muito complexo, imposto a 

um corpo além daquilo que já o aflige. Mas que não pode ser diferente, 

tratando-se da natureza do corpo do ator imerso na política.

A antecipação visa, como efeito, conter outros discursos e impor-se à 

matéria jornalística;  mostrar o fato nas suas provas mais evidentes rou-

bando o objeto e novas investidas contra ele, especialmente, as de caráter 

jornalístico. E nesse aspecto, as mídias parecem ter permanecido reféns 

desta estratégia. Há dois operadores discursivos, de materiais jornalísti-

cos, que sinalizam os efeitos desta estratégia, por nós chamados de “ope-

radores de reconhecimento da midiatização”. Em primeiro lugar, quando 
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as próprias matérias  jornalísticas acolhem a principal matriz enunciati-

va gerada pela estratégia: o operador semântico – antecipação –, como o 

acontecimento. Em segundo lugar, uma operação discursiva calcada numa 

enunciação que circula intermidias – novos e velhos.  No dia da última ses-

são da quimioterapia a que se submeteu Lula, a mídia-impressa e digital 

fez circular uma foto por ela produzida, que registrava o fotografo oficial 

do Instituto Lula captando o momento no qual Lula entrava no hospital. 

Trata-se de um registro que aponta para as intermedialidades, enquanto 

uma interação como atividade intensa entre meios. Mas, a nosso ver, não 

se trata apenas de “um contato de meios”, pelo qual um refere o outro, ou 

então, de uma mediação no sentido de uma passagem de uma situação de 

comunicação a outra. Algo mais se processa e destaca as linguagens como 

mediadora, via o trabalho da enunciação. São “modos de dizer”  de dois 

estágios do acontecimento, que guardam relações, mas tem suas singula-

ridades. Se, por um lado, a operação do fotografo do IL dá sequência a es-

tratégia (enquanto primeiro acontecimento), de outro, a operação fotográ-

fica do âmbito jornalístico capta a primeira, fazendo emergir  um segundo 

acontecimento (a midiatização do caso). Se a interação entre estratégias 

aponta para processos produtivos, também chama atenção para a circu-

lação dos seus registros específicos, mas que se articulam construindo a 

circulação e sua processualidade. O acontecimento somente poderia ser 

engendrado e enunciado por dispositivos desta natureza. Temporalmente, 

são momentos distintos de acontecimentos que têm cadencias específicas 

distintas, mas cujas operações se conectam pela atividade da linguagem 

enquanto mediadora, mestra que tece a atribuição de sentidos aos aconte-

cimentos. Da parte deste corpo-significante em midiatização vem algo que 

é suscitado pela estratégia escolhida, a “celebração da doença em comuni-

dade”. Ela tem alguma coisa a ver com construções sociais e imaginárias, 

talvez alguma associação com a biografia “comunitária” de Lula. Muitas 

pistas o acontecimento insinua enquanto objeto para que estudos outros 

cuidem desta complexa questão do corpo-significante. 
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