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De onde nem tempo, nem espaço 

Que a força mande coragem 

Prá gente te dar carinho 

Durante toda a viagem 

Que realizas no nada 

Através do qual carregas 

O nome da tua carne... 

 

Terra! Terra! 

Por mais distante 

O errante navegante 

Quem jamais te esqueceria? 

Terra! Terra! 

Caetano Veloso 



 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o renascimento do acontecimento no século 

XX, a partir das ideias de François Dosse. Especificamente estudar o acontecimento-

monstro, como propôs Pierre Nora, que apresenta sua ocorrência conjuntamente com 

a sua midiatização. Também será apresentado as características do acontecimento 

como categoria histórica de análise, a partir da sua espessura temporal e de irrupção 

do novo. Para isso, será estudado o momento da chegada do homem à Lua, a partir 

das interpretações midiáticas do espetáculo na Edição Histórica da Revista Veja, 

número 46 de 23 de julho de 1969, sobre o acontecimento, incluindo seus aspectos 

políticos, econômicos e culturais. 

PALAVRAS-CHAVE: Acontecimento-monstro; Revista Veja; Corrida espacial.  

 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the revival of the event in the XX century, from François 

Dosse ideas. Specifically study the monster event, as proposed by Pierre Nora, which 

presents its occurrence in conjunction with its media coverage. Also featured will be 

the event's characteristics as a historical category of analysis, from its temporal 

thickness and emergence of the new. For this, the arrival of man on the moon will be 

studied from the media interpretations of the show in the Historical Edition of Veja 

magazine, number 46 of July 23, 1969, including political, economical and cultural 

aspects. 

KEYWORDS: Monster-event; Veja magazine; Space race
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Introdução 

No trabalho pretende-se estudar o ressurgimento do acontecimento, em sua 

perspectiva historiográfica do século XX, a partir das ideias de Pierre Nora, 

especialmente do chamado acontecimento mostro. O acontecimento renascido, como 

propôs François Dosse, tem características diferentes daquelas apresentadas pelas 

concepções da Escola Metódica e do movimento dos Annales. Tão importante quanto 

à sua ocorrência, suas reverberações ao longo do tempo são tema de estudo deste 

acontecimento renovado, que tem como particularidade a emergência do novo e a 

espessura temporal. 

O retorno do acontecimento como categoria histórica de análise apresentou 

aquele que se diferencia por ter como eco sua midiatização de atuação rápida, 

próxima à sua ocorrência. Corroborando com a proposta de Pierre Nora, este trabalho 

ressalta a necessidade de inteligibilidade histórica exigida pelos acontecimentos 

contemporâneos, que estão cada vez mais submetidos à logica informativa na sua 

divulgação. A intensa relação entre a mídia e a sociedade afirmam a importância do 

estudo da influência desta naquela e vice e versa para a História. 

Com o objetivo de analisar a tese de Nora, estuda-se a chegada do homem à 

Lua, sob a visão da fonte primária: Edição Histórica da Revista Veja, número 46 de 

23 de julho de 1969. Este acontecimento recebeu larga divulgação pela mídia, 

mormente considerando o grande interesse do público e ineditismo de sua ocorrência. 

Com caráter de espetáculo, o pisar do homem na Lua permite a reflexão dos aspectos 

históricos do acontecimento-monstro que geraram na revista Veja a narrativa 

cerimonial sobre a representação da mídia.  

Este trabalho objetiva pesquisar os âmbitos políticos, econômicos e culturais a 

partir da visão da mídia brasileira sobre o acontecimento. Para isso, trabalha com uma 

fonte considerada confiável à época e que, intencionalmente, se considera Edição 

Histórica. O estudo sobre este acontecimento em um grande meio de comunicação 

brasileiro tem como intenção observar as teorias utilizadas nesta monografia.  

Portanto, o trabalho deseja responder a seguinte pergunta: O acontecimento, 

segundo essa lógica de renovação – com temporalidade espessa e irrupção do novo – 

apresenta reverberação midiática alterando-o e transformando-o em monstro ?  
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Capítulo 1. Acontecimento como categoria histórica de análise  

 

 Conforme as ideias de François Dosse
1
, a análise do acontecimento histórico, 

a partir de meados do século XX, tornou-se uma incursão no universo social de 

vestígios e mutações deixadas pela ocorrência do próprio acontecimento. A proposta 

do autor é observar o acontecimento como um enigma que instiga as capacidades de 

racionalidade e saturação de sentido e que perduram até mesmo após a sua ocorrência. 

Assim, o acontecimento se metaforiza como Fênix, que ressurge diversas vezes 

provocando configurações sempre inéditas, nas quais sugerem renovado interesse 

pelos fenômenos singulares.  

 Para isso, o autor considera fundamental afirmar a força intempestiva do 

acontecimento no processo de irrupção do novo e sua temporalidade espessa, 

diferente daquela reduzida à sua mera ocorrência. No entanto, para perceber esse 

acontecimento revisitado, é necessário compreender as visões historiográficas 

anteriores a esta proposta por Dosse.  

 

 1.1 Discussões historiográficas na França no século XIX e XX 

O acontecimento estudado pela História passou por diversas mudanças de 

perspectiva durante os séculos XIX e XX. Essas alterações se deram, principalmente, 

pelas diferentes visões historiográficas que se apresentaram ao longo desses séculos, 

destacando-se a atuação da Escola Metódica e os Annales
2
. Neste trabalho, torna-se 

necessária, portanto, a discussão historiográfica do acontecimento, como categoria 

histórica de análise.  

 A chamada Escola Metódica, como propuseram Langlois e Seignobos
3
, tinha 

como foco a interpretação dos documentos históricos, que objetivava afirmar a 

História enquanto ciência, em um processo de institucionalização e 

profissionalização. O documento, segundo os autores, possui traços que devem ser 

                                                        
1
 DOSSE, François. Renascimento do acontecimento. São Paulo: Unesp, 2013. 

2
 Este trabalho discute a historiografia representativa francesa sobre o acontecimento. Apesar de 

reconhecer a atuação inglesa e alemã no século, tem-se por objetivo nesta monografia apresentar o 

debate historiográfico na França. Para efeito de análise escolheu-se a chamada Escola Metódica e os 

Annales. 
3
 LANGLOIS, Charles-Victor; SEIGNOBOS, Charles. Introdução aos Estudos Históricos. São Paulo: 

Renascença, 1948; p.16.  
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analisados pelo historiador profissional, pois não são capazes de falar por conta 

própria. Esta análise é necessária para que sejam revelados os acontecimentos 

históricos que não se apresentam de forma clara e direta.  

 A proposta desses autores era oferecer à disciplina a aplicação de um método 

histórico, que possibilitava sua cientificidade, por meio da sua diferenciação com a 

literatura ficcional e com as Ciências Sociais. A História deveria então eliminar o que 

os autores chamavam de “micróbios literários” que desvirtuavam o discurso histórico, 

assumindo sua função de instauração metódica dos fatos, privilegiando a visão de 

realidade no acontecimento. Esse momento foi denominado por François Dosse como 

“espécie de fetichismo do acontecimento enquanto externalidade do que acontece”
4
. 

O historiador, para Dosse, fica com o papel limitado ao controle da veracidade dos 

acontecimentos determinados pelo discurso da fonte documental.  

 Os documentos analisados pela Escola Metódica eram escritos e oficiais e 

simbolizavam mais uma característica desta historiografia: foco na História Política, 

no Estado e nos grandes feitos militares. A História Política tradicional, como 

percebeu René Remond, utilizava os documentos oficiais para valorizar a posição 

emanada pelo Estado, que demonstrava uma “realidade suprema e transcendente que é 

uma expressão do sagrado em nossas sociedades secularizadas”
5
. Essa acepção da 

História Política se resumia na atuação de uma história estritamente factual ou 

acontecimental
6
, que não era capaz de perceber os “acontecimentos vinculados às suas 

causas profundas”
7
. 

 No início do século XX, a Escola Metódica foi intensamente criticada pela 

historiografia que surgia com muita força na França: o movimento dos Annales. Os 

autores Marc Bloch e Lucien Febvre
8
 propunham a criação de uma história totalizante 

que tivesse caráter problematizador, ou como denominaram os historiadores, deveria 

ser uma história-problema. Bloch e Febvre consideravam que os pensadores 

metódicos eram positivistas e os chamavam de “historicizantes”. Esse argumento teve 

                                                        
4 
DOSSE. Op Cit.; p. 41. 

5
 REMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: FGV, 2013;  p. 15. 

6 
Possível tradução do francês para o termo événementiel, proposto por Nora, para se diferenciar de 

evento que possui diferente sentido histórico no contexto do estudo do acontecimento como categoria 

de análise. 
7
 Idem; p. 17.  

8
 Principais autores e fundadores da primeira geração dos Annales, em 1929. Características específicas 

dos historiadores são tratadas em: BARROS, José D'Assunção. Teoria da História, volume V - A 

Escola dos Annales e a Nova História. Petrópolis: Editora Vozes, 2012. 
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inspiração, principalmente, na influência da sociologia de Durkheim. A relação da 

História com outras ciências sociais e humanas foi incentivada pelos autores da 

primeira onda dos Annales, ao longo da década de 1920, entre elas, se destacaram: a 

geografia, a economia, a sociologia e a psicologia.  

 Nessa perspectiva, os Annales tinham como o objetivo ampliar o conceito de 

fonte – que para a Escola Metódica era limitada às escritas e oficiais – os objetos, as 

abordagens e os problemas. Por isso, questionaram a interpretação 

predominantemente política dos metódicos, que a traduziam como história do efêmero 

e do instante, uma história com força acontecimental.  

Dessa forma, para os Annales, o conhecimento histórico deveria deixar a 

singularidade dos acontecimentos políticos e buscar as regularidades ou as totalidades 

explicativas, em uma perspectiva de longa duração, com características no limite do 

imóvel. Tal concepção, disseminada principalmente por Fernand Braudel, recusava o 

acontecimento, em detrimento das estruturas de duração longa.  

 Braudel, em sua tese, metaforiza a história como uma construção, na qual o 

sótão é o local onde está a história puramente acontecimental, com sua curta duração 

enganosa, ou aquela história realizada pelos “tradicionalistas”; em andares mais altos 

está a história conjuntural, cíclica e econômica. Percebe-se, nesse discurso, que há a 

rejeição do acontecimento, ou o que Dosse chamou de momento de “eclipse do 

acontecimento”
9
.  

 Como argumenta Dosse, após passar pelos momentos de fetichismo na Escola 

Metódica e eclipse  nos Annales, o acontecimento, na segunda metade do século XX, 

(re)aparece, retorna. Transformado, o acontecimento renasce com perspectiva 

diferente daquelas usadas anteriormente. Não é visto mais como datado apenas à sua 

ocorrência e também não é esquecido pela longa duração. Ele se revela com duplo 

aspecto: de começo e desfecho, de resultado e abertura de possibilidades, 

sedimentação e suscitação de realidades.  

 Neste trabalho adota-se a tese de Renascimento do Acontecimento de Dosse 

para avaliar as reverberações do acontecimento, especificamente, aquelas suscitadas 

                                                        
9

 François Dosse explica na introdução de sua obra “Renascimento do Acontecimento” que o 

acontecimento perpassa pelas fases de fetichismo e eclipse ao longo do desenvolvimento das 

historiografias francesas nos séculos XIX e XX. Fetichismo quando é ovacionado pela Escola 

Metódica, levando-o à importância máxima para a história; e eclipse quando é rejeitado pelos Annales, 

que questionam a importância do acontecimento, vinculado à curta duração.  
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pelas mídias. Tal visão está apoiada na concepção de acontecimento-monstro de 

Pierre Nora. Por isso, demonstra-se no próximo tópico, as características principais do 

acontecimento renascido: a irrupção do novo e os rompimentos temporais.  

 

 1.2 O acontecimento renascido: espessura temporal e emergência do novo 

A reavaliação do acontecimento, ou o seu renascer, ocorre no período em que, 

não só a História, mas as diversas ciências humanas, como o Jornalismo e as Ciências 

Sociais, retomavam a discussão para além do mero acontecimento em si, e 

transpuseram suas reverberações na sociedade contemporânea marcada pela 

instantaneidade. Visto como indício ou vestígio significante para a história, o 

acontecimento passa a ser considerado com caráter duplo, já citado, confirmando uma 

forma de irrupção do novo e uma ideia inesperada de ruptura no percurso do tempo.  

 Hanna Arendt
10

 afirmou que o acontecimento é antes de tudo um começo, uma 

proposta de descontinuidade questionadora e surge a partir de seu rastro no tempo. 

Dessa forma, o acontecimento revelou algo não explícito no passado e proporciona a 

mudança de algum trajeto, encarnando seu caráter duplo, acima citado: de começo 

obscuro ao rompimento temporal. O acontecimento modifica, portanto, os campos 

históricos da vida privada e coletiva e também o horizonte de expectativa
11

 de 

qualquer história. Ele permitiu uma intensidade impossível de prever e mudar todo 

curso e configuração antes proposta. Essa força de mudança se deve ao seu panorama 

inesperado de reverberações, no qual se somam ações, paixões e potencialidades.  

 O filósofo norte-americano George Herbert Mead
12

, ainda em 1932, propôs 

que o acontecimento é “aquilo que viria a ser”, ou seja, os acontecimentos estão em 

uma espessura temporal e espacial, que permitem sua ocorrência indo de um passado 

a um futuro. Nessa perspectiva, o acontecimento foge da visão determinista da 

duração imediata e efêmera. O mundo, segundo o argumento de Mead, é constituído 

de processos e de emergências, evoluções e transições e é essa realidade que permite 

o surgimento de algo novo e que produz os acontecimentos. Por sua vez, o 

                                                        
10

 ARENDT, Hannah.  omp eens o e  o  tica. In: A dignidade da pol tica  Rio de Janeiro   Relume-

Dumará,       
11

 Termo utilizado por Koselleck explicado posteriormente neste capítulo. 
12

 Utiliza-se aqui os argumentos proferidos na obra “A fi osofia do p esente” publicada originalmente 

em 1932, mas pesquisada no livro traduzido para o espanhol: MEAD. George H. La filosofía del 

presente. Madrid: Centro de Investigações Sociológicas (CIS), 2008.  
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acontecimento também condiciona aquilo que “vem a ser”, tomando o lugar de um 

trajeto contínuo de mudança, que está em curso no presente e alcança o futuro.  

   Ao considerar o acontecimento algo que está em curso no presente e que 

perdura, Mead afirma a condição de um presente diferenciado, ou como denomina o 

autor, o specious present. Tal conceituação reitera a visão de que o acontecimento 

está além da experiência instantânea, assim, o que o diferencia é exatamente o “além 

instante” que modifica sua natureza interna. O autor também salienta que a espessura 

temporal do acontecimento demonstra não só sua ocorrência em um presente que se 

estende ao futuro, mas também apresenta sua relação com o passado. Por isso, avalia 

que a produção do acontecimento revela suas condições precedentes e referencia o 

passado para gerar inteligibilidade.  

 Assim, o acontecimento “cria, com seu caráter único, um passado e um futuro  

Desde que o vemos, ele se torna uma história e uma profecia”
13

. Para o autor, as 

relações do acontecimento com as condições de seu passado produz uma história, que 

a torna relativa ao próprio acontecimento. O acontecimento, portanto, se desenrola 

segundo a sua própria dinâmica, assumindo ritmos temporais variáveis, nos quais se 

intercalam passado, presente e futuro. 

 Em forma de demonstração deste acontecimento que perpassa pelas três 

temporalidades - passado, presente e futuro - observa-se a estrutura na qual a fonte 

aqui analisada, a Edição Histórica da revista Veja, número 46 de 23 de julho de 1969, 

dispõe três reportagens, que são as de maior extensão e importância, pois estão nas 

páginas do meio da revista. As reportagens são apresentadas em uma sequência lógica 

temporal  “Hoje, a Lua do Homem”; “Ontem, ainda na Terra”; e “Amanhã, as 

Estrelas”, mostrando a extensão temporal do acontecimento   

Primeiramente, a revista colocou aquilo que considera principal e mais 

importante, o hoje. O presente tem prioridade no Jornalismo, pois trata do novo, do 

atual, daquilo que surge, e também tem mais importância na lógica do acontecimento, 

por sua característica irruptiva. O ontem representa aquilo que a equipe da revista foi 

capaz de veicular até o momento da sua impressão. É aquilo pelo qual os jornalistas 

trabalharam tanto e sobre o que se tem mais informação, naquilo que se investiu mais 

tempo e dinheiro para cobertura, e também algo que se tem possibilidade de 

                                                        
13

 Idem; p. 52. 
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intervenção. Por último, se falou do que um dia pudesse conhecer: as estrelas. No 

entanto, apesar de o título se utilizar da palavra amanhã, a reportagem trata sobre os 

feitos humanos que possibilitaram o conhecimento das estrelas pelo homem de 1969. 

As reportagens que seguem a esta estrutura tratam sobre as mudanças que poderiam 

ser proporcionadas pela chegada do homem à Lua, a partir daquele momento.  

     Ao assumir a variação de ritmos temporais do acontecimento, Mead 

aproxima sua análise àquela realizada por Koselleck sobre o tempo na História. O 

historiador alemão considerou que os “estratos do tempo” se remetem a diferentes 

planos, com diferentes durações e origens, e são possíveis de atuarem e estarem 

presentes simultaneamente. Os estratos refletem a metáfora utilizada para designar a 

representação do tempo por meio de movimentos em unidades espaciais. Nas palavras 

do autor, “muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, emergindo, em diacronia ou 

sincronia, de contextos completamente heterogêneos”
14

.  

 A percepção do tempo estratificado de Koselleck afirma a condição de 

temporalidade espessa do acontecimento, usada neste trabalho. O autor, em outra 

obra
15

, avalia que experiência e expectativa são duas categorias adequadas para tratar 

do tempo histórico, pois as duas são capazes de entrelaçar o passado ao futuro. É na 

experiência, presente no passado atual, que os acontecimentos podem ser 

incorporados e lembrados e na expectativa, o futuro próximo, que há a previsão. Em 

outras palavras, a expectativa está voltada “para o ainda-não, para o não 

experimentado”  Dessa forma, o autor se utiliza dos termos espaço de experiência e 

horizonte de expectativa para formalizar um conceito moderno do tempo histórico. 

Para Arlette Farge
16

, a espessura temporal é inerente ao acontecimento. Ela é 

capaz de unir seu espaço de experiência, seu passado e perspectiva de espera. Dessa 

maneira, segundo a autora, o acontecimento antecipa e relembra e isso é intrínseco à 

sua existência. Ele é fabricado, deslocado e realizado no campo das emoções. Os 

atores históricos se tornam, assim, os responsáveis pela elaboração de emoções no 

acontecimento, por meio dos modos de percepção e apropriação do que ocorreu. Para 

                                                        
14

 KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre a história. Rio de Janeiro: Contraponto, 

2014; p. 9.  
15  

KOSELLECK, Reinhart. Espaço de experiência e horizonte de expectativa. In: KOSELLECK, 

Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto/PUC-RJ, 2006; p.305-327. 
16

 FARGE, Arlette.  ense  et défini   ’événement en histoi e: app oche des situations et des acteu s 

sociaux. Terrain. Revue d'ethnologie de l'Europe, número 38, março de 2002. Disponível em: 

http://terrain.revues.org/1929. 

http://terrain.revues.org/1929.
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a autora, apesar de ser relegado por alguns movimentos historiográficos, tais 

reverberações do acontecimento são os impulsos para sua própria ocorrência e fazem 

dele fenômenos históricos.  

 Ao adotar a perspectiva de espessura temporal do acontecimento, baseado nas 

ideias dos autores acima, nos próximos capítulos, este trabalho dissertará sobre as 

reverberações do acontecimento construídas pela mídia, ao longo do tempo. Para isso, 

o capítulo 2 analisará os aspectos determinantes do acontecimento-monstro “chegada 

do homem à Lua”.  
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Capítulo 2. O acontecimento-monstro 

 

 O capítulo abordará as nuanças do acontecimento monstro, em relação às 

visões do acontecimento nas historiografias francesas dos Analles e da Escola 

Metódica. Tal definição, feita por Pierre Nora, é representada pela fonte de análise 

deste trabalho, a Edição Histórica da Revista Veja sobre a chegada do homem à Lua, 

número 46 de 23 de julho de 1969. Para ressaltar as peculiaridades desta mídia 

brasileira, o capítulo também tratará sobre os principais aspectos históricos 

determinantes para a análise de suas posições político-ideológicas, no período 

estudado.  

Como a verdade, o acontecimento é sempre revolucionário, o grão de areia 

na máquina, o acidente que transforma inadvertidamente. [...] Ele fabrica o 

inteligível, nos bombardeia com um conhecimento interrogativo, 

enucleado, sem sentido, que espera de nós seu sentido
17

.  

 

 Nessa frase, Pierre Nora mostra a sua interpretação sobre a atuação da mídia 

sobre os acontecimentos na modernidade. O autor considera que a mídia é 

responsável por uma forte espetacularização dos acontecimentos, salientando uma 

grandeza fenomenal e arrebatadora que atribui a ele um caráter monstruoso. Tal 

consideração é percebida na análise da fonte utilizada neste trabalho, que na grande 

maioria dos textos considera a viagem, um grande espetáculo produzido pela NASA 

(National Aeronautics and Space Administration), patrocinado pelo governo dos 

Estados Unidos, estimulado pela corrida espacial da Guerra Fria e disseminado graças 

às intenções da mídia mundial de busca incessante pelo sensacional.  

 Nora propõe o estudo do acontecimento monstro em três partes: sua produção, 

suas metamorfoses, e seus paradoxos. No processo produtivo do acontecimento, a 

mídia não atua apenas como mediador entre eles e o seu público, mas faz parte da 

própria condição da existência do acontecimento, mostrando que na modernidade há 

interdependência deste com aquela.  

                                                        
17
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 A chegada do homem à Lua, como demonstra Mino Carta
18

 ao escrever a 

Carta ao Leitor da revista, apresenta um caráter ficcional, estimulada pela sua 

aparência de improbabilidade de ocorrência real para a sociedade comum. A 

proximidade deste acontecimento com o imaginário infantil gerava, na interpretação 

do autor, a irrealidade de sua ocorrência, que só se modificou com a atuação da mídia. 

Mino Carta, então, deixa claro: a ação do Jornalismo com sua intensa veiculação 

imagética e audiovisual institui o aspecto comprovativo do acontecimento. 

Destacando a diferença do acontecimento de ontem com o de hoje, no caso o de 1969, 

no qual se tem grande influência da mídia, o jornalista reforça a caracterização do real 

dada ao após veiculado: 

Reunido em torno do aparelho de televisão, o mundo de hoje, a aldeia 

global, já tão distante do mundo de ontem, comove-se sem surpresas, pela 

comoção imediata e verdadeiramente exaltante que apenas a realidade 

pode causar
19

. 

 

 Conforme foi observado na análise da fonte, o acontecimento, na tese de Nora, 

não simplesmente acontece, ele é algo que atrai a atenção ou repercute no horizonte 

de expectativa, ou seja, para que o acontecimento ganhe o status de acontecido é 

necessário que ele seja conhecido, é dessa forma que ganha o seu caráter histórico. O 

acontecimento constitui-se, portanto, por uma ação não apenas presente, mas também 

futura, quando se caracteriza pelos seus efeitos.  

 O acontecimento, para Nora, se “desrealizou” ou ainda se 

“dessubstancializou”, pois ele não apresenta mais a sua caracter stica “pura”, ele está 

sempre com o involucro da sua midiatização. O autor enfatiza  “Ora, o acontecimento 

midiatizado não é mais a garantia do real, pois é a midiatização que o constitui”
20

. 

Porém, deve-se ressaltar que essa desrealização não ocorre no âmbito da manipulação 

midiática, mas sim da interação intensa entre o que é veiculado e seus leitores ou 

espectadores. Além disso, o historiador ressalta que a imprensa também permitiu o 

retorno de um tipo de acontecimento, o tipo no qual os fatos se escondem e exigem a 

                                                        
18

 Mino Carta era, à época, o diretor de redação da Veja. O jornalista italiano já era reconhecido por seu 

trabalho em outros meios de comunicação no Brasil. Ele foi o grande responsável por montar a equipe 

de redação para a revista. Sua expertise ajudou na formação das diretrizes da revista que surgia em 

1968. 
19

 CARTA, Mino. Carta ao Leitor. Revista Veja, Editora Abril, página 6, edição de 23/07/1969. 
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 NORA, Pierre. Aula inaugural do ano letivo 2006-2007 no Centro e Formação de Jornalistas. Paris: 

Arquivos Gallimard, 2006. 
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crítica da informação, a confrontação de testemunhos, o apelo que obriga o saber 

prévio, no qual a imprensa pode fazer recordar.  

 Segundo Nora, essas características escondem o fato e são definidas no 

processo de produção das notícias em busca da objetividade, ou seja, em busca do 

relato da realidade. Para Gaye Tuchman, ao produzir a notícia, o jornalista realiza um 

ritual estratégico com diversos procedimentos, que confere objetividade e 

credibilidade à informação. Esses procedimentos ritualísticos podem ser vistos, 

segundo a autora, na forma e no conteúdo do texto jornalístico, bem como nas 

relações inter-organizacionais do profissional. Uma das ferramentas que procura dar 

legitimidade ao texto do jornalista é o uso das aspas. Tuchman acredita que ao 

utilizar-se da opinião de outra pessoa, esse profissional faz uso de uma prova 

suplementar  Assim, “ao inserir a opinião de alguém, eles acham que deixam de 

participar na not cia e deixam os fatos falar”
21

. 

 Tuchman cita ainda outros elementos utilizados pelos jornalistas na busca de 

uma suposta objetividade. Entre eles há a “apresentação de possibilidades 

conflituais”, consistindo no famoso “ouvir todos os lados da história”  Essas 

ferramentas ritualísticas concedem ao acontecimento seu invólucro de “verdade e 

objetividade”, proporcionado pela imprensa   

 É nesse sentido que a revista se considera uma fonte histórica, e até mesmo 

didática sobre o acontecimento. Na própria capa da revista há estampada a observação 

de que aquela seria uma edição histórica, fonte confiável para o estudo do 

acontecimento no futuro. Além da capa, todas as reportagens confrontam argumentos 

de especialistas, por meio do uso das aspas, apesar de sempre apresentar o 

posicionamento dos textos e de suas narrativas. Além disso, em todas as reportagens 

há a recordação do saber prévio, representando o passado, por exemplo, mostrando os 

detalhes da corrida espacial, dos momentos anteriores ao lançamento e até mesmo de 

outras realizações humanas, que dão mais substância à “realidade” do acontecimento, 

divulgado pela mídia.   

 O acontecimento monstro, para Nora, não é só definido dessa forma por conta 

de seu caráter não ordinário, não comum. Mas porque a repetição natural ao sistema 

mostra intenção de produzir o sensacional, o novo, o atual, por meio de uma fome 

                                                        
21

 TUCHMAN, Gaye. A o jetividade como  itua  est atégico. In: TRAQUI A,  elson  Org   
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incessante de acontecimentos. Essa abordagem pode ser observada em uma das 

reportagens da revista, na qual a busca incessante não é somente por quaisquer 

informações, mas por informações privilegiadas e diferenciadas. O texto de “Ontem, 

ainda na Terra” mostrou a disputa pela cobertura jornalística do acontecimento à 

procura de informações novas antes mesmo da concorrência. Os enviados especiais da 

Veja ao Cabo Kennedy
22

, Raimundo Pereira e Roberto Pereira, contaram que havia 

uma “corrida em busca da originalidade”, que de forma geral era amigável, porém não 

sempre.  

 Com todas essas características, o acontecimento monstruoso é o mais 

interessante ao historiador dos tempos modernos, pois oferece mais que o 

acontecimento dado, oferece “um exterior”, antes mesmo da própria elaboração e do 

trabalho do tempo sobre o acontecimento. Tal caráter é possível pela rapidez das 

mídias ao noticiar os acontecimentos.  

Para Pierre Nora, a velocidade de transmissão do acontecimento, possibilitada 

pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, é a causa do 

processo de metamorfose do acontecimento ao se transformar monstro. A abolição do 

tempo entre o acontecido e o midiatizado gera uma “ação incerta sob nossos olhos”
23

, 

projetando-o direto às massas. Para Lacouture, a percepção de um tempo 

convulsionado e midiatizado, propõe uma atividade integrada entre o jornalista e o 

historiador, pois cada vez mais, a influência da mídia mostra uma inversão no próprio 

conceito de acontecimento. O caráter de exterioridade do acontecimento, mostra que 

“é essa imediação da comunicação que impõe o desenvolvimento da história imediata, 

sinais de bruma de uma sociedade alucinada por informações e no direito de exigir 

inteligibilidade histórica próxima”
24

. 

Esse tipo de acontecimento é possível a partir da participação das massas, que 

se mostra ao mesmo tempo exigente e alienada, autônoma e teleguiada, afetiva e 

conhecida como opinião. O universo dos media oferece às massas a possibilidade de 

ter informação, ou melhor, ele destrói o muro que separava os dominantes e 

dominados pela informação, os eruditos e os populares, a hierarquia se transforma, se 
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apresentando mais estável. No entanto, a forma de lidar com o acontecimento 

apresenta mais uma preocupação de análise, que é a forma e a condição de sua 

veiculação. Ainda que a mídia possibilite a maior divulgação das informações e 

acesso das massas a elas, não há isenção nessa divulgação, por isso é determinante 

interpretar as intenções das narrativas reportadas nos meios de comunicação.   

 O acontecimento moderno, enquanto se desenvolve, está presente em uma 

cena pública, com a presença obrigatória do leitor/repórter (ou repórter/leitor) e o uso 

do voyeurismo específico da atualidade. Isso modifica a relação da atualidade com a 

história, apresentando ao atual um perfume histórico. A história contemporânea viu a 

morte do acontecimento natural, no qual era possível, nem que de forma ideal, trocar 

uma informação por um fato da realidade, como acreditava a Escola Metódica. A 

partir do acontecimento monstro, reflete Nora, tem-se a responsabilidade de inserir no 

tecido de nossas existências cotidianas o reino da inflação factual. Esse exagero do 

novo acaba por conjurá-lo, fazendo dele o principal na mensagem narrativa.  

 Nora salienta, por último, os paradoxos do acontecimento monstro: o primeiro 

deles é que a sua importância para a história não é mais a sua pura ocorrência, mas a 

sua ressonância. A provocação presente na divulgação de um acontecimento é um 

espelho social, um eco da sociedade. Outro paradoxo é que a aparente imediaticidade 

do acontecimento monstro faz da sua decifração ao mesmo tempo mais fácil, por 

chocar imediatamente, e mais difícil, por se manifestar de forma imediata. O 

indivíduo, quando recebe um fluxo intenso de informações diferentes, tem 

necessidade de se distanciar para refletir e criticar e assim compreender o sentido 

daquilo que lhe é dito. O acontecimento contemporâneo tem como virtude, ao 

historiador do presente, juntar significações esparsas em um único feixe. É o trabalho 

do historiador do presente separá-los e entender a natureza da estrutura e o 

funcionamento do sistema informativo nos acontecimentos monstros.  
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Capítulo 3 – Homem na Lua pela revista Veja: uma análise do 

   espetáculo midiático 

 

Momento histórico 

Simples resultado 

Do desenvolvimento da ciência viva 

Afirmação do homem 

Normal, gradativa 

Sobre o universo natural 

Sei lá que mais 

 

Ah, sim! 

Os místicos também 

Profetizando em tudo o fim do mundo 

E em tudo o início dos tempos do além 

Em cada consciência 

Em todos os confins 

Da nova guerra ouvem-se os clarins 

 

Guerra diferente das tradicionais 

Guerra de astronautas nos espaços siderais 

E tudo isso em meio às discussões 

Muitos palpites, mil opiniões 

Um fato só já existe 

Que ninguém pode negar 

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! 

 

Lá se foi o homem 

Conquistar os mundos 

Lá se foi 

Lá se foi buscando 

A esperança que aqui já se foi 

Nos jornais, manchetes, sensação 

Reportagens, fotos, conclusão: 

A lua foi alcançada afinal
25

 

 

 

A música de Gilberto Gil com interpretação de Elis Regina traduz a 

importância do acontecimento tratado e resume as categorias de análise pesquisadas 

neste trabalho, a partir das reportagens da revista Veja, edição histórica, número 46 de 

23 de julho de 1969. Esta edição teve por objetivo demonstrar toda a lógica do 

espetáculo transmitido pela televisão, além de oferecer ao acontecimento sua 

característica monstruosa, colocando no sistema do acontecimento o aparato midiático 

que discute seus aspectos políticos, econômicos e culturais.  
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Para isso, o capítulo mostra a análise dessas reportagens do espetáculo 

midiático construído para a veiculação do acontecimento, dividindo-o em categorias 

de interpretação das intenções narrativas. 

 

3.1 Preparem o espetáculo, o homem vai à Lua!  

 

Os textos das reportagens demonstram que a preparação para a ida do homem 

à Lua tinha como principal intenção fazer do acontecimento um grande espetáculo 

midiático e, exatamente por isso, ele se constitui um expressivo acontecimento-

monstro. A fonte conta como tudo foi organizado a partir de seu objetivo de 

veiculação para o mundo, mas que era travestido de desenvolvimento tecnológico, 

científico, psicanalítico, literário e religioso. É bem verdade que o homem se 

desenvolveu nessas áreas e, certamente, as pegadas do homem na Lua ajudaram esse 

processo a gerar e também ser resultado do aperfeiçoamento em diversas áreas do 

conhecimento, mas a revista deixa claro: o mais importante de tudo era que os 

homens de todo o mundo vissem e soubessem da caminhada de Armstrong entre as 

crateras.    

O acontecimento não só se concretizou com sua midiatização, como prevê a 

característica principal da sua monstruosidade, mais do que isso, sua ocorrência foi 

pensada para ser midiatizada para seu público especial: seus espectadores. É nesse 

sentido que Mino Carta, na “Carta ao Leitor” fala de uma aldeia global, ou seja, 

sociedade cuja união mundial é determinada pelos meios de comunicação. A 

expressão foi criada por McLuhan
26

, que de forma determinista mostra a influencia do 

poder da mídia nas sociedades contemporâneas. Para McLuhan, a relação entre os 

meios e os homens é tão forte que estes meios são vistos como uma extensão do corpo 

humano, inseparáveis, 

A aldeia global se encontra em torno da lógica midiática, que prima 

fortemente pelo espetáculo. Na contemporaneidade, portanto, segundo Guy Debord, 

pode-se falar de uma sociedade baseada nessa espetacularização midiatizada, na qual 

a realidade está no espetáculo e o espetáculo está no que se concebe como real por tal 

sociedade. Ou seja,  
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O caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo decorre do simples 

fato dos seus meios serem ao mesmo tempo a sua finalidade  Ele é o Sol 

que não tem poente no império da passividade moderna  Recobre toda a 

superf cie do mundo e banha-se indefinidamente na sua própria glória 
27

  

Para mostrar a preparação deste grande espetáculo para a aldeia global, a 

revista reservou sete páginas inteiras com textos e imagens em seu espaço mais nobre, 

o meio da revista. Para explicar a fabricação desta conquista, estimulada pela mídia de 

todo o mundo, a revista intitula a reportagem como  “Ontem, ainda na Terra”  A 

reportagem também fala sobre os bastidores da cobertura jornalística e a preparação 

dos astronautas no grande dia de alçar voo. Assim, inicia afirmando o patrocínio dos 

EUA a aquele espetáculo, que para a revista seria o maior da terra. O texto descreve 

como ficou o litoral da Flórida naqueles dias, quase um milhão de pessoas passava 

pelo local do espetáculo, gerando um intenso fluxo de meios de transporte na terra 

mais conhecida pela intensa atuação e protagonismo de outro astro: o Sol.  

O intenso fluxo de espectadores gerou, até então, o maior número de 

consumidores do mercado da região. Eram milhares de pessoas se alimentando, se 

hospedando e comprando os produtos e serviços de Cabo Kennedy e das cidades 

próximas. O momento foi comparado à uma superprodução de Hollywood, pois 

abrigava grande heterogeneidade de “tipos” norte-americanos. A multidão de 

espectadores contava com oito mil convidados da NASA, mil do presidente Nixon e 

vinte e três mil trabalhadores da região. A comitiva de honra tinha 3 mil jornalistas 

nacionais e estrangeiros e muitos considerados VIPs, como senadores, parlamentares e 

suas famílias, ocupando um local privilegiado para assistir ao party espacial como 

denomina o texto, muitos profissionais de comunicação foram contratados para 

conseguir atender e organizar a impressa no local.  

Outro espetáculo acontecia além da cidade, e este apresentava um número 

ainda maior de espectadores: o acontecimento veiculado pela televisão tinha 

quinhentos e trinta milhões de interessados. O autor salienta que a ABC, NBC e 

CBS
28

 gastaram mais de um milhão de dólares para veicular o espetáculo, que estava 
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preparado para ter a maior cobertura da história na era da imagem. Para isso, as 

programações das televisões norte-americanas se esmeraram nas coberturas, que 

contavam com grandes comentaristas, especialistas e até mesmo artistas, deixando 

tudo com aspecto de show do século. E a NASA preparou tudo para isso, o big 

brother lunar era possível graças aos dois satélites artificiais, dezessete estações na 

Terra, quatro navios, oito aviões e raio laser que media as distâncias entre Terra e a 

Lua. Foi o acontecimento preparado para sua veiculação, pois oferecia todos os pré-

requisitos para se tornar interessante à mídia.  

Os preparativos dos astronautas para a partida mostra a força do 

acontecimento, que exige a investigação de detalhes da vida “pregressa” de seus 

personagens. A preocupação do texto da Veja com os astronautas era absoluta, ele 

descreve os três dias anteriores à partida com extremo detalhamento, o ordinário se 

torna extraordinário pela importância da ocasião. Os astronautas estavam alheios a 

toda espetacularização do acontecimento no qual eram importantes personagens. Foi 

escolha da NASA, que eles estivessem ignorantes à multidão que os cercavam para 

que não percebessem o tamanho da expectativa que era colocada sobre eles.  

A preparação para o espetáculo em uma “sociedade alucinada por 

informações”, como foi destacado por Lacouture no     deste trabalho, exige a 

inteligibilidade produzida a partir de uma contextualização histórica. E assim foi feito 

pela Veja ao apresentar o acontecimento, ao colocar a reportagem “Amanhã, as 

estrelas”  

Para o texto da reportagem, a primeira aventura do homem foi ele ter 

conseguido ficar de pé. O esfriamento do mundo deixou as árvores espaçadas e 

obrigou o homem a se movimentar em descampados, sem apoio. Faz uma avaliação 

do “homem-macaco” bem anacrônica, comparando-o ao homem da década de 1960, 

utilizando-se de adjetivos como “péssimo caráter”, “estúpido”, “enorme preguiça”, 

“covarde”, “traiçoeiro”, “simples macaco”  Por outro lado, elogia a astúcia do homem 

perante os outros animais, pois soube dar proveito às suas patas dianteiras  “De pé” e 

diante a estupidez de outros (animais), o homem tornou-se um sábio. Mas ainda 

reitera a visão anacrônica, ao criticar a preguiça deste homem, por nada construir, não 

guardar comida e não saber fazer suas vestes.   
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A reportagem destaca outra “vantagem dos homens sobre os animais”: os 

olhos que são capazes de enxergar em três dimensões. O manejo com a pedra e com 

as caças estimulou a divisão do trabalho e depois o descobrimento do metal. A 

agricultura estimulou o homem a observar o sol e as estrelas e a perceber as estações 

do ano. O céu ditava o tempo. O homem começava a dominar a lógica do espaço. Os 

conselheiros que entendiam o sistema de estação foram caracterizados no texto como 

uma espécie de pré-herois.  

Os primeiros aventureiros, para esta reportagem, são os comerciantes 

navegadores que atravessaram os limites das fronteiras físicas e imaginárias do 

mundo desconhecido e estrangeiro  Relaciona os momentos “inglórios” das guerras e 

do lento aprendizado com resqu cios do “homem-macaco” mais uma vez preconiza o 

homem pré-histórico comparando-o com os homens daquele ano que chegaram à Lua. 

Ao falar de Cristóvão Colombo o colocam como um homem à frente de sua época, 

mais uma vez ligando-o ao homem do “ponto de chegada” desta matéria: o astronauta. 

Colombo se aproxima dos astronautas de 1969 ao descobrir que a Terra é redonda.  

Como a corrida espacial, o texto fala que as grandes navegações precisavam 

de financiamento das Companhias de Comércio e dos Reinados  “Herois” como 

Leonardo da Vinci não conseguiram fazer o homem voar por falta de investimento 

dos detentores do capital, o que não faltou na viagem do homem à Lua e o texto 

sobrevaloriza esta questão. Os autores da reportagem também sobrevalorizam o 

acontecimento da chegada do homem à Lua quando afirma que voar foi a luta mais 

difícil, dramática e carregada de frustrações e também quando conta que os 

aventureiros do espaço, os pilotos, foram os primeiros ídolos internacionais e 

populares da civilização moderna.  

O texto começa a tratar das viagens ao espaço e cita o soviético Yuri Gagarin, 

primeiro homem a ir ao espaço, associando-o a um homem comum, envolto por 

máquinas extraordinárias. Essa interpretação se deve à competitividade que os 

Estados Unidos tinham em relação à União Soviética nessa corrida espacial. Nesse 

contexto, a Veja reproduz a narrativa norte-americana, valorizando a criação do 

homem americano nesta corrida. A narrativa mostra que o homem, muito mais 

próximo do atual do que do homem-macaco, se tornou o senhor absoluto da Terra, 

com as grandes aventuras. Quis então conquistar os céus, pisando na Lua.  
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O texto fala que não foi em busca do outro, como Cristovão Colombo, nem do 

lucro, como Marco Polo, ou de glória, como Roal Amundsen; mas sim como James 

Cook e Auguste Piccard impulsionado pela vontade de conhecer, que o homem foi à 

Lua. Desta forma, o texto acaba por assumir a posição de que a corrida espacial ou ao 

menos os astronautas não tinham interesses monetários, ideológicos e de supremacia 

com tal conquista. No entanto, ressalta que o homem que vai à Lua não é especial, 

pois segue um roteiro a ele determinado.  

Na realidade, quem leva o homem à Lua é uma máquina quase perfeita, mais 

completa que seu próprio criador e que custou cem bilhões de Cruzeiros Novos. Dessa 

forma, o texto salienta que o grande problema para continuar a investir no 

conhecimento do espaço é exatamente a fortuna gasta. Mais uma vez e, agora de 

forma conclusiva, o texto reitera que o homo sapiens precisa se desprender de suas 

heranças deixadas pelo “homem-macaco”  “Brutalidade, preguiça e mau caráter”, 

segundo o texto, devem ser abandonados para continuar a viagem especial.  

No entanto, o texto não recorda que a grande mola propulsora da viagem é 

exatamente a supremacia de um país, de uma ideologia, que fortalece tal divisão que 

cita o texto e que atribui não ao “homem contemporâneo”, mas ao “homem-macaco”  

 

3.2 Palco tecnológico, coxia ideológica  

 

Sob a perspectiva do desenvolvimento científico e tecnológico, a corrida 

espacial era mais uma disputa representativa da Guerra Fria. A peculiaridade desta 

guerra, para Hobsbawn
29

, era que ela não seria, objetivamente, uma batalha armada e 

mundial. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética aceitaram a distribuição 

global territorial e de forças definidos no fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar da 

retórica apocalíptica dos lados antagônicos, comprometidos com uma insana corrida 

armamentista capaz da destruição total, esta guerra não se caracterizou pelo conflito 

armado direto. As armas nucleares não foram utilizadas e o material caro e altamente 

tecnológico armamentista não se revelou decisivo para a vitória de nenhuma das 

superpotências.  
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No entanto, outras tecnologias foram definidoras para a demonstração da 

supremacia e poderio das potências, como os bens de consumo, os avanços das 

tecnologias de comunicação e informação e da medicina, e também, o 

desenvolvimento da astronomia. As disputas para alcançar as melhores posições em 

diferentes âmbitos foi o grande simbolismo da Guerra Fria, que caracterizava a luta de 

ideologias conflitantes. As consequências mais óbvias desta guerra foram, portanto, 

políticas, pois polarizaram o mundo em dois campos marcadamente divididos.  

Os países que depois vieram a ser chamados de Terceiro Mundo, ou como 

chama o autor, “novos Estados pós-coloniais” eram maioria anticomunista em sua 

política interna e não alinhada à lógica soviética nos assuntos internacionais. Esse era 

o caso do Brasil que passava por uma ditadura militar e conservadora de direita.     

O país, em consonância com a maior parte da América Latina, aliou-se ao 

capitalismo norte-americano que vislumbrava o desenvolvimento econômico e 

tecnológico por meio do império da mercadoria, do dinheiro e do lucro. Para 

Ridenti
30

, esta “revolução burguesa”, que se desenvolveu ao longo do século XX, 

gerou o avanço do sistema industrial financeiro, expansão da classe média e extensão 

do trabalho assalariado, que estava representado também pelo movimento pós 1964, 

ano do golpe militar.  

Com caráter revolucionário e visando o investimento de um Estado autoritário 

e militarizado, este movimento tinha o interesse de implementar a modernização 

capitalista de forma conservadora. As mudanças impostas pelos militares, neste 

período que se consolidou ditatorial, modificaram os conceitos de segurança nacional 

já iniciado pelos Estados Unidos nos anos 1940, que se afastava do isolacionismo e 

previa a segurança coletiva em nome do medo da “ameaça comunista”  A doutrina da 

Segurança Nacional no Brasil, durante a ditadura, foi constituída se baseando nesta 

lógica norte-americana.  

Como explica Borges
31

, a possiblidade de uma guerra total entre o Ocidente e 

o Oriente excluía a neutralidade dos países e exigia mobilização integral, que 
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incentivou “a submissão das atividades da  ação à sua pol tica de segurança”  Em 

oposição a este regime fundado sob a lógica da Segurança Nacional, construiu-se  

uma vocação revolucionária que modificava o status quo, que por ser revolucionária 

era dona de um poder capaz de eliminar fatores adversos que alteravam a ordem 

estabelecida e com o objetivo de impor sua visão consolidando-a. Assim, para o autor,  

a ditadura soberana se caracteriza não somente pela usurpação do poder 

(golpe militar), mas também pela concentração em suas mãos de todos os 

poderes e funções do Estado (a manutenção do regime). Ela supõe, 

evidentemente, uma forma extremamente autoritária do exercício do 

poder.
32

   

 

 

Dentro do contexto da Guerra Fria, todo o esforço nacional do Brasil 

militarizado de descolonização e de mudança social estava em função do objetivo 

último que era provar hegemonia mundial. É nesse sentido que as reportagens 

“Atenção, Luna    no espaço” e “O mundo olhou para a Lua” dissertam, ainda que 

não declaradamente, sobre o lado escolhido pelo governo brasileiro e pela mídia 

hegemônica na época.  

Em “Atenção, Luna    no espaço”, o texto apresenta o lançamento da Sonda 

Lunar 15, ou Lunik 15 depois de ser rebatizado, que foi colocado aos céus 

inesperadamente pelos sovietes enquanto a NASA evoluía nos ajustes da Apollo 11. 

Houve, então, o temor norte-americano de que a União Soviética conseguisse o feito 

antes do Apollo 11 chegar à Lua. A reportagem mostra que a disputa era intensamente 

publicizada pela imprensa dos países, e por isso, coloca a frase proferida pelo redator 

do jornal oficial do CPSU (Partido Socialista da União Soviética   “Quando os 

cosmonautas americanos chegarem à Lua, ali encontrarão os cosmonautas soviéticos 

descansando placidamente ” A reportagem assume com veemência a chegada dos 

norte-americanos primeiro quando afirmam que “sem equ vocos” os astronautas dos 

EUA realizam o primeiro elo entre o humano e seu satélite. Mas também salientam, o 

medo dos EUA de perderem para os soviéticos nessa corrida espacial, no próprio 

título da reportagem: “Atenção”  

Para a reportagem, a intenção da URSS era roubar o impacto que Apollo 11 

estava gerando no mundo, bem como a afirmação da supremacia norte-americana em 

detrimento da soviética. O texto esclarece que se a sonda conseguisse conquistar a 
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Lua, tiraria o brilhantismo da Apollo 11 apesar de não ser tripulada, pois tinha como 

objetivo principal trazer materiais do satélite para serem pesquisados. Este também 

era o objetivo final da Apollo 11, mas que tinha sido menosprezado pela 

espetacularização da pisada humana na Lua  Para “vigiar” a sonda soviética, pontos 

de observação tentavam detectá-la, principalmente, por muito pouco ter sido dito 

sobre ela, seu funcionamento e lançamento, na madrugada do dia 13 de julho de 1969. 

A disputa envolvia até mesmo os criadores de cada “obra”, enquanto Von Braun, 

criador das espaçonaves norte-americanas, afirmava que a sonda soviética não teria 

êxito, o New York Times acatou o lançamento da sonda de Leonid Brezhenw como 

uma “grosseria” e “falta de ética”  

A reportagem também destaca o “silêncio tumular” dos investimentos 

especiais russos, como um todo e também especificamente no caso de Lunik 15. A 

URSS só comunicou pessoalmente a posição da aeronave Lunik no dia 18 de julho 

diretamente aos EUA, para evitar colisão entre as espaçonaves. Segundo a apuração 

da matéria, os soviéticos mantinham tudo em segredo, pois estes investimentos 

estavam vinculados ao programa militar do país.  

A tradição de sigilo é tratada pela reportagem pelo motivo do trauma do 

acidente espacial, em 1967, que matou o cosmonauta Komarov, vítima do que 

chamaram de eventual imprudência. Também, percebe-se que o texto chama atenção 

da possibilidade dos assuntos políticos sobreporem os assuntos científicos no país, por 

isso trata com espanto o fato dos russos avisarem aos norte-americanos sobre a 

posição do Lunik. Segundo o texto, se deve a certeza do êxito de Lunik e também que 

não poderiam mais tirar o brilho da chegada dos EUA à Lua.  

Dessa forma, o texto apesar de reforçar a chance da URSS e sua posição 

importante na corrida espacial, acaba afirmando a supremacia norte-americana na 

situação, vangloriando-se da chegada do homem americano à Lua. E, de certa forma, 

confirmando a força ideológica do capitalismo sobre o socialismo, ou seja, corrobora 

o discurso da imprensa dos EUA, que influenciava a imprensa de todo o Ocidente.  

Também é interessante notar que o texto reproduz tal disputa ao utilizar as 

diferenças de nomenclatura dos viajantes para o espaço norte-americanos e soviéticos: 

astronautas para os EUA e cosmonautas para a URSS. Essa diferenciação estimulava 

a intensa disputa e tentava demonstrar que as conquistas de cada país eram 
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diferenciadas e tinham como intenção valorizar apenas o homem e o desenvolvimento 

daquele ou deste país.  

Já em “O homem olhou para a Lua” é percebido, mais claramente, o apoio e 

corroboração da posição dos EUA. Inicia afirmando que “nunca tantos deveram a tão 

poucos”, valorizando a grandeza da aventura científica de três norte-americanos 

capazes de representar a sagacidade do ser humano. O texto conta que apenas em um 

momento, na escolha dos nomes das espaçonaves Águia e Colúmbia, é que o 

americano afirmou o seu nacionalismo.  

Conta que mesmo o investimento de 24 milhões de dólares e inúmeras críticas, 

os EUA evitaram o nacionalismo, dando um caráter universal à viagem. Para afirmar 

tal tese, o texto salienta que a bandeira americana fixada na Lua tinha apenas natureza 

simbólica, pois os EUA e a URSS assinaram um acordo que não permitia a posse de 

nenhum corpo celeste. Além disso, também ressalta que ao lado da bandeira foi 

colocada uma placa com a saudação dos 4 americanos (três astronautas e o Presidente 

Nixon), mais uma mensagem dos 73 chefes de Estado da Organização das Nações 

Unidas (ONU), com exceção ao da URSS, todos na língua inglesa, língua oficial 

americana.  

Ainda que a reportagem coloque o outro lado falando que a missão teria 

fracassado se a intenção fosse promover a união internacional, logo após fala que 

Cabo Kennedy se tornava uma ONU em miniatura e uma Washington ampliada, na 

qual nem mesmo a ausência de alguns políticos tirava o brilhantismo e a importância 

do momento.  

Portanto, a reportagem se apresenta contraditória na sua tentativa de abarcar os 

dois lados, mas não consegue esconder sua posição a favor dos Estados Unidos, 

menosprezando ou até ignorando a intenção do país de demostrar sua supremacia na 

corrida espacial.  

3.3 Cenografia do espetáculo  

 

Para se consolidar como um grande espetáculo midiático, é necessário uma 

ornamentação que possa dar validade e credibilidade à realidade relatada. Para isso, a 

revista faz questão de colocar reportagens que mostram os “avanços” proporcionados 

pelo investimento no espaço, “as maravilhas nas quais a Lua ofereceu à Terra”   
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Ao lado de uma propaganda do carro da Ford, a Rural, que carrega “um 

mundo de bagagens”, a reportagem “Automóveis na Lua” é uma previsão de como 

seriam os automóveis lunares. Nela se põe a interessante dicotomia do real e do irreal, 

pois trata daquilo que ainda “viria a ser,” e não como impõe o jornalismo, relatar 

aquilo “que é”  O contraste transparece mais por ter ao lado a propaganda de um carro 

à venda na época, ou seja, por estar ao lado da realidade, a reportagem mostra mais 

seu aspecto de futurologia. Se configura entre as duas páginas, uma relação entre o 

presente e o futuro, rompe-se o tempo, com o emergir do novo.  

O texto explica como funcionaria o “LEEP”, o JEEP da Lua  Apesar de já 

estar pronto o primeiro protótipo, a reportagem contava que em 1976 ele já estaria 

explorando a superfície da Lua a 15km/h. O carro lunar, se adiantou, e acabou 

chegando em 1972, com a última viagem tripulada da NASA à Lua. Um pouco 

diferente do carro descrito na reportagem, o automóvel era menor e andava 1 km/h 

mais rápido do que o previsto.  

O interessante é notar, portanto, que o autor constrói uma situação como se ela 

estivesse realmente acontecida, ou muito próximo do seu acontecimento. Isso mostra 

a credibilidade que a NASA possuía sobre a imprensa naquele período pós Apollo 11. 

A revista Veja usa duas páginas para falar de uma possível ocorrência científica no 

futuro, descrevendo com detalhes a atuação do carro lunar, mostrando a confiança que 

a revista tinha nas informações disponibilizadas pela NASA, de que aquilo realmente 

ocorreria.  

A reportagem “Os meninos na era espacial” analisa a mudança de rotina das 

escolas brasileiras para se adaptar ao “acontecimento histórico” da chegada do 

homem à Lua. A espetacularização desta conquista, já iniciada com o lançamento do 

Apollo 10, gerou nas crianças uma sede de conhecimento sobre o assunto, que parece 

até mesmo uma história de ficção infantil, e por isso, não tinha como não 

impressionar os pequenos. Os professores e colégios tiveram de usar a criatividade 

para passar a informação para os alunos sobre a viagem, afinal, não havia materiais 

suficientes para ensinar. O papel da mídia, nesse sentido, atuou em aspecto duplo: 

gerou o interesse nos alunos pela sua espetacularização sobre o acontecimento e 

também serviu como principal fonte de informação. 
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O texto, com pretensão, afirma que as páginas da Veja servirão de material 

didático sobre o tema. O interesse dos pequenos estudantes também foi estimulado 

pela própria NASA, que produziu nos EUA livros que mostram as vantagens de 

seguir a carreira na indústria espacial. A indústria que crescia vertiginosamente pela 

disputa espacial não tinha profissionais qualificados suficiente e, por isso, tinha 

interesse em gerar futuros profissionais da área. O sonho de muitas crianças que 

cresceram nos anos 1960 era ser um astronauta quando crescesse. 

Outra reportagem com caráter de futurologia, “medicina espacial  os 

benef cios da aventura” utiliza-se desta expectativa de um mundo tecnológico e 

renovado gerado pelo acontecimento espetacularizado, para inferir a utilização de 

diferentes ferramentas criadas a partir do estudo para a grande viagem. O texto sugere 

o desenvolvimento de ferramentas que permitissem a evolução da medicina e dos 

tratamentos terapêuticos de algumas doenças  As “máquinas maravilhosas” como 

descreve a narrativa, melhorariam o diagnóstico de pacientes por meio de um 

aparelhamento que pudesse aferir as atividades do corpo (cérebro, coração, órgãos 

vitais), proveniente das tecnologias de transmissão desenvolvidas para a viagem ao 

espaço.  

Além disso, o texto também “promete” que a vida das “crianças paral ticas” 

melhore e se renove com uma máquina capaz de se fazer a criança se locomover 

melhor, subindo e descendo escadas  E tudo isso com o objetivo da criança “poder 

brincar de astronauta”, como os outros fazem   o texto, há a intenção clara de dar 

protagonismo ao que o acontecimento pode gerar, ao legado da viagem à Lua para as 

próximas gerações. Destaca também a criação de um óculos que realiza ações e 

interpreta intenções do paciente, “é a maneira espacial de pedir com olhos”  Esse 

aparelho também traria mais facilidade para a locomoção de quem possui algum tipo 

de paralisia ou dificuldade de locomoção.  

O texto não foca o relato nos avanços médicos propriamente ditos, nem 

tampouco se eles realmente solucionarão os problemas para os doentes, a preocupação 

é mostrar os benefícios da viagem além da conquista espacial. O aspecto de 

futurologia presente nele não é questionado, não se coloca em questão se aquelas 

ferramentas são efetivas, úteis e sustentáveis para o tratamento de doenças, a intenção 

é apenas dar protagonismo às “invenções maravilhosas” que “até mesmo curam 

doenças”, tudo graças a esta “conquista genial”  
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 3.4. A vida imita a arte e a arte imita a vida 

 

 A chegada do homem à Lua, enquanto acontecimento-monstro, apresenta uma 

característica especial se comparado aos outros. Ele apresenta um aspecto ficcional 

literário por sua impossibilidade de ocorrência e também por todo o simbolismo 

mitológico em torno do corpo celeste. Nesta viagem, o homem desafia a lógica 

terrena e se atreve a conhecer outro mundo, modificando sua realidade. Não se pode 

imaginar uma viagem tão distante sem pensar nas suas relações com a poesia, cinema, 

pintura, fotografia e outras artes.  

Ao tratar do aspecto cerimonial instalado pela televisão, Marialva Barbosa, 

mostra que é impossível revelar o encontro do homem com a Lua, sem lhe atribuir um 

caráter ficcional. Por isso, revela a autora:  

Um acontecimento inscrito no mundo da ficção – o homem descia no 

espaço num satélite distante da terra e visto sempre com uma aura de 

fantasia pelo público – acentuou, sem dúvida, a construção do modelo 

narrativo que perdura ainda hoje nas cerimônias da televisão  A paisagem 

lunar aparecia fluida nas imagens, a dança de Armstrong ao sair do módulo 

lunar – assemelhado a uma aranha – e pisar na lua era uma espécie de 

ficção         o dia seguinte às transmissões ao vivo, todos os jornais, bem 

como as principais revistas nas semanas que se seguiram, reproduziram, 

como espécie de  cone da veracidade do acontecimento, as imagens 

transmitidas pela televisão 
33

 

 

A carta ao leitor, escrita pelo editor geral da Revista Veja, Mino Carta, trata da 

importância da chegada do homem à Lua. O autor faz referência aos últimos minutos 

do dia fatídico, 20 de julho de 1969. No primeiro parágrafo, Mino Carta fala da 

lembrança que teve de seu avô, que o deu os livros “Patinho feio”, de Andersen e “Da 

terra à Lua” ou “De la terre à la lune” de Julio Verne  Para o avô, as histórias eram 

escritas para crianças por incorrigíveis sonhadores. Nesta parte, o autor sugere uma 

relação entre as histórias ficcionais infantis ao acontecimento estudado, num sentido 

de que a chegada do homem à Lua parece ter saído dos contos infantis. Um 

acontecimento mais próximo à própria ficção literária do que a “realidade 

espetacular”.  
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No segundo parágrafo, o autor citado se utiliza da memória novamente para se 

referenciar ao acontecimento estudado. Ele lembra de outubro de 1957, quando em 

uma cidade europeia, saía a notícia de que os soviéticos colocaram no espaço o 

satélite Sputnik 1, com o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, que marcou o 

início da corrida espacial protagonizada pelos países participantes da Guerra Fria, 

URSS e EUA. Aquela era a guerra simbólica, de autoafirmação e supremacia, uma 

guerra ideológica. Ao citar que as pessoas nos bares na Europa se espantavam e 

olhavam para o céu com a notícia, o autor reforça esse caráter imaginativo que se 

tinha sobre o acontecimento.  

Ainda se referindo aos contos ficcionais de Andersen e Verne, ele associa o 

gesto do olhar para o céu à procura dos herois dos contos infantis. O acontecimento, 

portanto, tem associação com a ficção literária, o imaginário infantil, a 

impossibilidade de ocorrência, do irreal, do ilógico. No terceiro parágrafo, o autor se 

contrapõe à ideia de imaginário infantil e ficcional até então exposto. Mino Carta 

afirma que a partir daquele momento televisionado, “comprovativo” e “real” 

possibilitado pela sua vinculação audiovisual, surge a relação do acontecimento com a 

“realidade”, com a sua ocorrência verdadeira  Para ele, após aquele acontecimento 

nada mais suscitava à ficção científica e/ou infantil, naquele instante não existe mais 

fantasia e imaginação. O espanto se cala sob a força da imagem em preto e branco, 

sem som  A dúvida perde o espaço para a atenção àquele momento da “irrupção” do 

novo. O espanto agora está direcionado à velocidade do tempo daquela imagem e 

também daquilo que permitiu aquela imagem.  

O acontecimento mudava a lógica temporal, seu antes e depois foram alterados 

pela força de sua ocorrência, sua reverberação  para “frente” ou para “trás”  permitiru 

uma reavaliação do tempo  Foi um rompimento com a ordem “natural das coisas”  

Segundo o texto, quando deixa seu aspecto literário de ficção e dá lugar ao “real”, 

gera as lições de esperança de um mundo melhor estimulada pela esperança dos 

astronautas de alcançar tal objetivo, aparentemente, impossível. Com eles e por causa 

deles (os astronautas), o mundo humano pode pensar em alcançar maiores conquistas, 

ou em atingir o inalcançável.  

A reportagem “A conhecida imagem da Lua”, ao tratar dos filmes com 

temática lunar e de ficção científica, faz transparecer novamente a relação entre a arte 

e a vida, como foi feita na Carta ao Leitor. Neste texto, os autores tiveram intenção, 
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além de descrever e divulgar filmes feitos com esta temática, mostrar as similaridades 

e pequenas diferenças entre o que foi construído no universo fílmico e a realidade que 

acabara de ocorrer. Muitas vezes há a afirmação de que o filme romântico de Fritz 

Lang, “ ulher na Lua”, “antecipa” a explicação cient fica das espaçonaves e da 

viagem, ou ainda, serve naquele momento como “documentário”, valorizando sua 

intensa relação com a realidade de 1969.  

Assim, o texto reitera a vinculação do acontecimento com a ficção, sua 

improvável ocorrência que mais se parece com filme, do que de fato com a realidade 

em que se vive naquele momento. Mas tal percepção não tem intenção de questionar a 

ocorrência do acontecimento e sua veracidade, e sim de dar-lhe grande valor, do 

improvável que conseguiram fazer acontecer, graças a genialidade dos humanos que 

desenvolveram tal projeto.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Conclusão 

 

 Este trabalho apresentou o acontecimento como categoria histórica de análise, 

amparado nas ideias de François Dosse, considerando-o renascido em relação às suas 

concepções consideradas pelo movimento dos Annales e da Escola Metódica. Sob a 

nova perspectiva, o acontecimento deve ser interpretado pela História, assumindo sua 

reverberação, ou seja, suas características extra ocorrência. Especifica-se aqui um tipo 

de acontecimento renascido, o acontecimento-monstro, aquele que se apresenta com o 

invólucro de sua midiatização. 

 O acontecimento-monstro, como caracterizou Pierre Nora, define-se pela 

reverberação e pelo eco cuja frequência era estabelecida pela velocidade com que 

novos acontecimentos eram produzidos. Ao ecoar, muitas vezes em mais de um meio 

de comunicação, o acontecimento contemporâneo ganha camadas de sentido. A partir 

da formulação de Nora, a história deve pensar o acontecimento interpretando sua 

reverberação no tempo e concebendo a memória como parte do sistema informativo, 

que possui lógica de significação própria. 

 Nesse sentido, pode-se concluir que a mídia se torna um dos aspectos 

fundamentais a ser analisado pelos historiadores da contemporaneidade. A intensa 

participação da mídia na sociedade contemporânea exige do historiador maior 

entendimento do sistema de divulgação de informações, protagonizado pelos grandes 

meios de comunicação. Mesmo quando não se interpreta fontes primárias 

jornalísticas, a pesquisa histórica exige conhecimento da atuação midiática sob os 

acontecimentos contemporâneos. Dessa forma, o estudo da ciência histórica se 

relaciona, cada vez mais, com o Jornalismo.  

 A chegada do homem à Lua, sob a perspectiva da revista Veja, corrobora a 

teoria utilizada no trabalho. Este acontecimento-monstro apresenta uma intensa 

relação com a mídia, pois ele não só se transformou pela atuação midiática, mas 

também porque foi criado para ser veiculado. Como a própria revista avalia, a NASA, 

com o respaldo do governo dos Estados Unidos, planejou o acontecimento para que 

ele fosse um dos maiores espetáculos do século. As ferramentas de comunicação e 

informação geraram muita atenção por parte dos realizadores do show midiático.  
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 A espetacularização dos eventos contemporâneos é uma das características do 

acontecimento-monstro que transformam sua concepção original, ou aquela 

imaginada pela Escola Metódica. Destaca-se que este trabalho não teve como objetivo 

investigar a alteração do acontecimento proporcionada pela manipulação ou  

subjetividade midiática, mas refletir exclusivamente sua diferenciação enquanto 

monstro.  

 Por isso, sugere-se para estudos futuros a pesquisa dessa alteração do 

acontecimento acarretada pela manipulação da mídia. Propõe-se também o estudo 

sobre a realidade e ficção influenciados pela espetacularização do acontecimento-

monstro.   
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