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Resumo 

Partindo das narrativas midiáticas construídas acerca da experiência de uma neoplasia, 

este artigo tem o objetivo de apresentar uma discussão teórica acerca das subjetividades 

e do espaço biográfico que emergem desses relatos. Pretende-se, assim, debater as 

possíveis reconfigurações sociais, tendo em vista a premissa de que tem se construído 

ideologias individualistas capazes de articular uma primazia pela subjetividade, 

especialmente ao evocar histórias de um tempo pretérito, pela superação de um câncer. 

Dessa forma, o paper inclui uma breve análise acerca do teor biográfico e dos valores 

subjetivos presentes nessas narrativas. 

 

Palavras-chave: câncer; (auto)biografia; memória; subjetividade; televisão. 

 

1. Ideias iniciais e contextuais 

Ao reconhecer o câncer como uma doença que ainda mobiliza diversos 

sentidos sociais, percebe-se que a mídia parece, cada vez mais, se interessar pelo relato 

de personagens que foram diagnosticados com a doença. Por essa razão, este trabalho 

pretende identificar e analisar os elementos que dizem respeito às dimensões 

autobiográficas evocadas pela experiência com a enfermidade, além de seus valores 

subjetivos. Isso porque a vivência de uma neoplasia é fortemente abordada pelos meios 

de comunicação dando ênfase a aspectos de ordem subjetiva, superestimando emoções, 

sentimentos e experiências íntimas que são, ao que tudo indica, valorizadas por esses 

atores e pela indústria cultural. Compreendemos, ademais, que a produção de 

subjetividades pelos meios está associada aos processos de saúde e doença, 

especialmente na construção de narrativas autobiográficas. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente do XVII Encontro dos 
Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Para esse tipo de abordagem, a memória se constitui, de maneira notória, como 

um atributo fundamental de construção dessas narrativas, porque, ao pensar e vocalizar 

experiências com a doença, os sujeitos revisitam seus passados e reconstroem, junto 

com a mídia, suas lembranças, que reivindicam, inclusive, outros fatos de suas vidas 

que ganham relevo após a experiência do sofrimento decorrente da doença. Assim, 

entendemos que os dispositivos mnemônicos utilizados nos enquadramentos midiáticos 

sobre o câncer são indícios de valores que parecem ganhar destaque nos dias atuais, 

visto que, em oposição ao modelo burguês, a vida privada tem sido cada vez mais 

visibilizada publicamente porque se torna objeto de interesse. A mobilização de 

memórias nos relatos autobiográficos vem na direção de uma “guinada subjetiva” 

(SARLO, 2007), que vai demarcar uma reconfiguração dos espaços públicos e privados, 

cujas fronteiras se tornariam ainda mais difusas. Se a intimidade, nesse novo contexto, 

assume contornos públicos e se torna mais comum, ela também se materializa 

fortemente por narrativas mnemônicas, estando sujeitas aos condicionamentos inerentes 

aos suportes em que são veiculadas. 

Nesse sentido, tomamos como ponto de partida um produto televisivo que se 

configura, pretensamente, como um espaço privilegiado de jornalismo e entretenimento, 

na principal emissora de televisão no país. O formato do dominical “Fantástico” (o 

“show da vida” exibido em horário nobre), quase sempre, dá abertura para quadros e 

matérias que tendem à ampliação do relato, valendo-se de elementos como 

personalização e humanização. Por conta disso, observamos o acervo digital do 

programa ao longo de um ano (2016), período em que encontramos e elegemos quatro 

matérias que incorporam, de maneira mais substancial, os elementos aos quais nos 

referimos anteriormente. 

Em suma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma reflexão sobre a dimensão 

biográfica que reveste os relatos televisivos vinculados à vivência do câncer. Pretende-

se compreender a lógica de produção narrativa desses casos, tendo como premissa a 

ideia de que o diagnóstico, o tratamento e a superação de um tumor maligno configuram 

experiências limítrofes e, portanto, dignas de serem veiculadas no espaço público, com 

elementos que determinariam uma espécie de modelo para a gestão da vida. Nesse 

sentido, parece-nos relevante analisar um produto cultural que, notadamente, se 

caracteriza como referência na veiculação de relatos ampliados acerca de histórias 

biográficas. Cabe destacar que foram escolhidos apenas os VTs que, de algum modo, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

incluem a figura do protagonista, aquele que vivenciou o câncer, exatamente porque o 

intento é compreender a construção narrativa em torno da subjetividade inerente a esse 

tipo de relato, incluindo personagens famosos ou anônimos. 

 

2. A mídia e a memória na construção das ideologias individualistas 

É muito ordinária a ocorrência de casos de câncer na mídia depois que a 

doença já foi tratada, especialmente quando o personagem principal é uma figura 

pública. Poderíamos elencar uma série de fatores que possivelmente justificam esse 

fato, porém o que interessa, nesse momento, é que essas narrativas, de maneira geral, 

evocam lembranças e memórias de um pretérito próximo ou distante. Por isso, a 

construção desses relatos vem permeada de questões representacionais, oriunda de 

processos mnemônicos, que levam em conta os interesses do que deve ser lembrado ou 

esquecido (ressignificações, enquadramentos e silêncios, por conta de disposições 

políticas e morais ou não), além de outros condicionamentos, como quando forjamos ou 

fazemos falsos reconhecimentos acerca dos eventos vividos, de maneira 

(des)propositada. 

Da mesma forma que se considera que um texto ou um discurso se originam de 

outros textos e discursos, a memória também se apoia em outras memórias. Discursos e 

memórias, portanto, nunca são completamente inéditos nem estão encerrados em si 

mesmos. 

Certamente, se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa 

lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão de 

nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse 
recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias 

(HALBWACHS, 1990, p. 16). 

 

Esse processo, contudo, de “interação” entre as memórias tem validade 

enquanto a coletiva não se opuser à individual, considerando incluir pontos de contato e 

estabelecendo um fundamento comum (HALBWACHS, 1990, p. 22). Deve-se levar a 

efeito, ainda, que temos na memória coletiva um substrato da construção de memórias 

individuais e, assim, em essência, tem-se um produto ressignificado (em oposição à 

ideia de um registro original), porque é constituído da apropriação que se faz de eventos 

antigos, os quais não podem mais ser acessados de maneira absoluta. A memória de um 

grupo, entretanto, nunca se conforma de maneira arbitrária, deve atender a certas 

condições de justificação (POLLAK, 1989, p. 9). Em determinados agrupamentos 

sociais, é imprescindível que essa memória sustente uma espécie de persuasão e 
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coerência entre seus membros (HALBWACHS, 1990; POLLAK, 1989), até mesmo 

com finalidade identitária, no intuito de manter vínculos de pertencimento. Nas palavras 

de Pollak (1989, p. 3), “uma memória estruturada com suas hierarquias e classificações, 

uma memória também que, ao definir o que é comum a um grupo e o que o diferencia 

dos outros, fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras 

socioculturais”. Isso porque a identidade se opera por meio da diferença, envolve um 

trabalho discursivo, que delimita e demarca fronteiras; pois, na relação com o outro, é 

possível verificar o que está dentro e o que está fora (HALL, 2000). De todo modo, na 

produção mnemônica, não existe um apagamento de dispositivos que (de)marcam 

visões particulares, ao contrário, isso está justamente para a subjetividade que 

caracteriza cada indivíduo: 

 

(...) cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, 
que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este 

lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios. 

Não é de admirar que, do instrumento comum, nem todos aproveitam do 

mesmo modo. Todavia quando tentamos explicar essa diversidade, voltamos 

sempre a uma combinação de influências que são, todas, de natureza social 

(HALBWACHS, 1990, p. 34). 

 

Ainda que reconheçamos a existência desses dois tipos de memória, nosso 

propósito é analisar aquela em que o indivíduo enxerga o “(...) quadro de sua 

personalidade, ou de sua vida pessoal, que viriam tomar lugar suas lembranças: aquelas 

que lhe são comuns com outras não seriam consideradas por ele a não ser sob o aspecto 

que lhe interessa, na medida em que ele se distingue delas” (HALBWACHS, 1990, p. 

36). 

Determinadas coletividades estariam, assim, sempre representadas pelo 

comparecimento de experiências singulares, porque o que se nota é que quanto “menos 

a memória é vivida coletivamente, mais ela tem necessidade de homens particulares que 

fazem de si mesmos homens-memória” (NORA, 1993, p. 18) e também porque o “dever 

de memória faz de cada um o historiador de si mesmo” (NORA, 1993, p. 17). Tais 

assertivas nos colocam diante de uma noção capital para entender a sociedade hodierna, 

que atribui à individualidade um valor e ideologias centrais: “nas sociedades onde 

predominam as ideologias individualistas, a noção de biografia, por conseguinte, é 

fundamental. A trajetória do indivíduo passa a ter um significado crucial como elemento 

não mais contido mas constituidor da sociedade” (VELHO, 1994, p. 64). Na esteira 

desse conhecimento, o antropólogo relaciona memória e identidade com o conceito de 
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projeto, que seria formulado e conduzido pela valorização da experiência singular, 

alicerçada numa memória (sempre fragmentada) que reveste a biografia. Segundo ele, o 

movimento das ideologias individualistas “valoriza, de um modo geral, a força 

constitutiva dos modelos, paradigmas e configurações culturais que atuam sobre a 

sociedade, produzindo efeitos a nível sociológico, político e econômico” (VELHO, 

2013, p. 66), como ressaltamos no caso que abre este artigo. 

De acordo com Pollak (1989, p. 9-10), o trabalho de enquadramento da 

memória é alimentado pela história, porque reinterpreta ininterruptamente o pretérito 

em razão dos combates do presente e do futuro. O primeiro, ao problematizar a 

manipulação da memória (por fatores ideológicos), também explica que os abusos da 

memória são também abusos de esquecimento, por causa da função mediadora da 

narrativa.  

De fato, antes do abuso, há o uso, a saber, o caso inelutavelmente seletivo da 

narrativa. Assim como é impossível lembrar-se de tudo, é impossível narrar 

tudo. A ideia de narração exaustiva é uma ideia performativamente 

impossível. A narrativa comporta necessariamente uma dimensão seletiva 

(RICOUER, 2007, p. 455). 
 

Entendendo a doença como acontecimento4 – o que nos parece extremamente 

pertinente em virtude da moderna supervalorização da vivência individual (em 

detrimento do conhecimento, por exemplo) –, importa reconhecer a indissociabilidade 

do acontecimento e das mídias, como estabelece François Dosse (2013) e que também 

caracteriza o fenômeno das sociedades midiatizadas. Isso nos coloca diante de um 

conhecimento que vai muito além da percepção de que a mídia falseia ou manipula os 

eventos cotidianos, porque, em verdade, ela constitui o acontecimento, transformando 

“um monte heterogêneo de informações em um esquema individualizante e coerente” 

(DOSSE, 2013, p. 267). Tal coerência obedece a um conjunto de pré-conhecimentos, 

padrões, sistema de referências, em uma palavra, a uma doxa. Para esse autor, os 

acontecimentos biológicos individuais são interpretados, de modo imposto pelo modelo 

cultural, como imediatamente social. Por isso, a constatação de uma doença, por 

exemplo, “parece ser um bom observatório, pois ela está na encruzilhada do arbitrário, 

                                                
4 Acontecimentos são “fatos que ocorrem a alguém; que provocam a ruptura e desorganização, que 

introduzem uma diferença. Eles fazem pensar, suscitam sentidos, e fazem agir (têm uma dimensão 

pragmática). E tais ocorrências curto-circuitam o tempo linear; ocorrendo no nosso presente, eles 

convocam um passado e re-posicionam o futuro” (FRANÇA, 2012, p. 14, grifo da autora) . Nessa 

perspectiva, segundo a pesquisadora, a dupla realidade existente por meio das construções imagéticas se 

constitui essencialmente de narrativas, nas quais os acontecimentos se materializam em forma de discurso 

e representação. 
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da contingência que a causou, da equação muito íntima de vivê-la e de séries 

acontecimentais [événementielles] de naturezas muito diversas que tentam compreender 

as manifestações e dominá-las” (DOSSE, 2013, p. 331). Essa ideia parece se intensificar 

no caso das neoplasias, em decorrência das inúmeras possibilidades que podem causá-

las e das consequências delas mesmas e de seus tratamentos. 

Associada à cultura da memória, o individualismo ganha espaço nas mediações 

socioculturais e parece prevalecer como ideologia de vida. Nesse novo terreno, já não é 

mais possível separar, de forma cartesiana, os espaços entre público e privado; visto que 

“vivemos em uma época de forte subjetividade e, nesse sentido, as prerrogativas do 

testemunho se apoiam na visibilidade que ‘o pessoal’ adquiriu como lugar não 

simplesmente de intimidade, mas de manifestação pública” (SARLO, 2007, p. 20-21). 

Por conseguinte, é imperioso identificar e analisar os dispositivos mobilizados para a 

construção dessas ideologias individualistas, visto que elas parecem “brincar” com as 

temporalidades e as formas de narrar na complexidade de nossa cultura. 

 

3. O tempo passado e a narrativa do self na cultura das mídias 

Muito distante de nos filiarmos a uma teoria que enxerga o espírito do tempo 

atual como uma ruptura em relação a tudo que nos antecedeu, queremos entender a 

perspectiva comunicacional contemporânea como um fenômeno que representa, 

expressivamente, a manutenção de uma estrutura, porém com uma nova roupagem. 

Usando as palavras de Walter Benjamin, “não é uma renovação autêntica que está em 

jogo, e sim uma galvanização” (1994, p. 115). A filosofia do pensador alemão sobre a 

história, pela análise de Beatriz Sarlo (2007) – que endossamos – é uma reclamação da 

história como instância reconstituidora do passado, defendendo a devolução da 

subjetividade ao passado, isto é, a história como memória da história (ou como 

dimensão temporal subjetiva). As novas formas de dizer no mundo moderno, portanto, 

teriam um papel de conferir novos sentidos à experiência, mas se caracterizando pela 

manutenção de visões de mundo não tão novas assim. 

Uma discussão profunda em torno da subjetividade inerente à dimensão 

biográfica dos relatos modernos é apresentada por Leonor Arfuch (2010)5, que 

considera a moderna ênfase na singularidade como elemento de busca pela 

transcendência. Ao analisar a ideia do “lugar vazio” ocupado pelo sujeito que discursa, a 

                                                
5 O vazio constitutivo do sujeito encontraria, para Arfuch, no valor biográfico, um imperativo narrativo e 

de vida, em que o indivíduo se ancora e se renova. 
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partir da obra de Foucault, Giorgio Agamben (2008) estabelece a noção de que os 

dispositivos de enunciação, de maneira geral, ocultam a subjetividade do autor6. 

Nesse tocante e, especialmente para as reflexões que travaremos a seguir, surge 

a primazia por determinados gêneros discursivos, a exemplo da entrevista midiática, que 

materializaria eficientemente a procura por uma autenticidade, presença e realidade. 

Inaugura-se, assim, um gênero “altamente ritualizado da informação” com “correlativa 

encenação da subjetividade”, “intrusão na interioridade emocional” e “minúcia 

cotidiana das vidas”. Com vieses de ubiquidade, haveria a demarcação das diversas 

posições do sujeito na sociedade, num vaivém dialógico, apto a demonstrar as diversas 

modulações vivenciais, autobiográficas e mnemônicas (ARFUCH, 2010, p. 23-24). Por 

outro lado, a totalidade da experiência registrada publicamente é sempre imaginária, 

porque não é possível representar a concretude e a completude da realidade material, de 

maneira cabal. 

Entre vidas “célebres” e “comuns”, cabe o reconhecimento da identificação em 

relação às primeiras e a experiência do autorreconhecimento no tocante às segundas, 

sendo ambas dignas de serem visibilizadas pela peculiaridade que representam; 

alcançando um status de autoridade. Os argumentos do homem que viveu ou 

testemunhou determinado acontecimento têm, portanto, maior valor, maior 

credibilidade. Na simultaneidade da experiência entre aquele que narra e o interlocutor, 

encontramos nossa reflexão central para compreender a reverberação dessas narrativas 

na contemporaneidade: 

 

Se o valor biográfico adquire sua maior intensidade nos gêneros 

classificáveis como tais, é possível inferir seu efeito de sentido quanto ao 

ordenamento das vidas no plano da recepção. São laços identificatórios, 

catarses, cumplicidades, modelos de herói, “vidas exemplares”, a dinâmica 

mesma da interioridade e sua necessária expressão pública que estão em jogo 

nesse espaço peculiar onde o texto autobiográfico estabelece com seus 
destinatários/leitores uma relação de diferença: a vida como uma ordem, 

como um devir da experiência, apoiado na garantia de uma experiência 

“real” (ARFUCH, 2010, p. 71, grifos da autora). 

 

É interessante ressaltar, ademais, que essas narrações – ficcionais, como já 

dissemos – apresentam estratégias discursivas que evocam uma necessidade de, no 

mínimo, parecer verdade, com o intuito de “fazer crer”. Ainda que a veracidade não seja 

um critério de interesse analítico de nossa parte, importa reconhecer os mecanismos 

pelos quais se desdobram essas construções, até mesmo para compreender a dinâmica 

                                                
6 “O sujeito que fala é uma máscara ou uma assinatura” (SARLO, 2007, p. 33). 
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das trocas linguísticas e suas formas de poder, inclusive para conformar uma memória 

coletiva. Talvez por isso, na expressão biográfica, sempre há espaço para a falibilidade, 

a culpa do outro, que estava oculta e que, agora revelada, pode gerar a identificação de 

que falamos há pouco. Mas, indo mais além e antecipando um pouco a reflexão que será 

desdobrada mais à frente, é pertinente nesses discursos a presença da falha ou do erro, 

mas uma falha seguida de redenção, superação e/ou arrependimento – o que 

(re)configura também um novo ethos. 

Em outro plano, queremos examinar a associação que essa obsessão pelo 

biográfico estabelece com a evocação também crescente do tempo passado no presente. 

Isso porque, de acordo com Sarlo (2007), o retorno do passado nem sempre é um 

momento libertador da lembrança, mas um advento, uma captura do presente; 

configurando um ato que, por vezes, é involuntário. Esse raciocínio também nos leva à 

compreensão de que o tempo da história não é heterogêneo, ou seja, os períodos 

históricos não demarcam fronteiras rígidas entre si. As características de cada tempo se 

misturam, se ressignificam e aparecem, de variadas formas, em diversos momentos. Por 

conseguinte, a “irrupção [do tempo passado] no presente é compreensível na medida em 

que seja organizado por procedimentos da narrativa e, através deles, por uma ideologia 

que evidencie um continuum significativo e interpretável do tempo” (SARLO, 2007, p. 

12). Valendo-se essencialmente das contribuições de Wierviorka (1998), Sarlo (2007) 

também depreende a intrínseca união subsistente entre testemunho, experiência e 

narração. O primeiro depende da segunda, assim como a segunda depende da terceira; 

são condições ou condicionantes constitutivas:  

 

a linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, redime-a de seu 

imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no comunicável, isto é, 

no comum. A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é 

a de seu acontecer. [...] A narração também funda uma temporalidade, que a 

cada repetição e a cada variante torna a se atualizar (SARLO, 2007, p. 24-

25). 

 

A concepção da pesquisadora argentina também aponta para o ponto 

fundamental em torno da reflexão que ensejamos abordar, no qual se reconhece a 

centralidade do poder discursivo que as narrativas que combinam memória e biografia 

assumem. Nelas, está inclusa a busca pela autodefesa, pelo convencimento do 

interlocutor presente, a fim de garantir uma posição no futuro e, por isso, atribui-se uma 

consequência que vai reparar a subjetividade. Dessa forma, por entender que a 

subjetividade é histórica, “acreditamos possível tornar a captá-la em uma narração, é seu 
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diferencial que vale” (SARLO, 2007, p. 66). Daí, também, a primazia pelas narrativas 

singulares, porque os acontecimentos pessoais que fogem à normalidade é que ganham 

caráter espetacular na cena contemporânea. 

Por último, salienta-se que a emergência dessas narrativas assume, com certa 

frequência, uma linguagem terapêutica para restaurar determinadas subjetividades, que 

demandam alguma reparação de autoestima e/ou de superação pessoal. Nas palavras do 

pesquisador Igor Sacramento (2016, p. 163), trata-se do “prenúncio de uma redefinição 

radical da subjetividade em que o dano emocional e a vulnerabilidade psicológica 

tornaram-se parte do novo roteiro cultural”, em que acreditamos que as narrativas sobre 

o câncer se inserem. Essa tendência da cultura midiática também dialoga com a 

exigência de que o sofredor deve ser o responsável pelo seu processo de reestabilização, 

uma vez que o projeto individualista atribui ao sujeito a responsabilidade de sua 

felicidade ou de sofrimento, e de sua saúde ou de sua doença. 

 

4. Reflexões sobre as subjetividades em narrativas televisivas acerca do câncer 

Para contemplar um objetivo de abordagem contemporânea, a partir das lentes 

teóricas arroladas, fizemos uma busca no portal do programa na internet, usando os 

termos “câncer” e “câncer Fantástico”. Essa primeira busca nos conduziu ao encontro 

de 10 matérias que citam o câncer e que foram veiculadas ao longo de 2016. A pesquisa 

no portal foi realizada no dia 27 de dezembro desse mesmo ano. Os vídeos desses links 

foram todos visualizados, porém selecionamos quatro porque são os que apresentam, de 

maneira mais representativa, vieses biográfico e de subjetividade mais notórios. Ou seja, 

o critério de seleção se deu em função do nosso foco de análise, visto que nosso intuito 

é analisar a personificação do câncer, a humanização do relato que, comumente, leva em 

conta a exploração da subjetividade dos personagens, com seus aspectos mnemônicos e 

biográficos. As demais matérias não contempladas exploram basicamente outros tipos 

de abordagens, a exemplo de obituário e/ou informações biomédicas/científicas 

relacionadas (que apenas citam as neoplasias, em alguns casos), sem adotar a estratégia 

de personificação como recurso central7. Dessa forma, em ordem cronológica de 

veiculação, recortamos os VTs “O que vi da vida: ‘Câncer me ensinou a aproveitar a 

vida’, diz Oscar Schmidt” (20 mar. 16); “Menina que teve câncer emociona o país com 

o canal Careca TV na web” (27 mar. 16); “Debutantes com câncer ganham surpresa no 

                                                
7 Também foram encontrados muitos links repetidos, que não foram contabilizados. 
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Fantástico” (30 out. 16); e “Homem vence o câncer três vezes e pede música no 

Fantástico” (27 nov. 16)8. 

O que as próprias chamadas já sugerem e que constatamos ao longo de uma 

simples verificação é que a mídia, nesse caso, articula um acontecimento do qual ela faz 

parte, mas também explicita e vende seu produto em virtude dessa interferência na 

realidade, ou melhor, na vida privada de pessoas pressupostamente dignas de serem 

representadas, por motivações ideológicas. No primeiro VT com o jogador de basquete, 

Oscar Schimdt (irmão do apresentador do programa, Tadeu Schmidt, que faz a chamada 

da matéria assumindo essa posição), a evocação da memória desse evento-limite – o 

câncer – é provocada pelo quadro e se torna o ponto central da narrativa; aliás, é o 

clímax do relato. Esse quadro (“O que vi da vida”), que já expôs dramas pessoais de 

muitas outras celebridades, gerando polêmicas, inclusive, é apresentado com apenas o 

entrevistado, em estúdio com pouca luminosidade, intercalando a imagem do 

personagem com suportes audiovisuais que vão autenticar as lembranças narradas 

(fotografias, vídeos, letterings etc.). Os enquadramentos são sempre fechados na face do 

entrevistado, de frente ou de perfil. No caso da menina que é youtuber, criadora do 

canal Careca TV, a reportagem parece ajudar a promover o encontro dela com outros 

youtubers, demonstrando, dessa maneira, que em todas as matérias selecionadas a TV 

assume um papel que sugere algo mais além do que uma simples mediação 

sociocultural, isto é, um caráter mais intervencionista. 

Vale destacar, ainda, a respeito da noção de que a intimidade tornada pública é 

uma questão de interesse porque Tadeu Schmidt, antes do VT sobre a história de seu 

irmão, diz que o segundo não tem vergonha de “quase nada”. Assim, o vídeo começa 

exatamente com a afirmativa do próprio Oscar dizendo que só tem vergonha de dançar 

(“Vou parecer um grandão bobo no fundo da sala dançando e isso é uma violência para 

mim.”). Por isso, o enunciado faz parecer que o depoimento não terá não ditos, que será 

aberto e sem restrições, o que, a nosso ver, constitui uma espécie de falácia; pois, como 

discutido acima, ainda que despretensiosamente, a memória se configura por diversos 

condicionamentos de inclusão, exclusão e construção. 

                                                
8 Disponíveis, respectivamente, em: <http://g1.globo.com/fantastico/quadros/o-que-vi-da-

vida/noticia/2016/03/o-que-vi-da-vida-cancer-me-ensinou-aproveitar-vida-diz-oscar-schmidt.html>; 

<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/03/menina-emociona-brasil-com-videos-cheios-de-

esperanca-na-internet.html>; <http://globoplay.globo.com/v/5414621/>; 

<http://globoplay.globo.com/v/5478160/>. Acessos nos meses de dez. 2016 e jan. 2017. 

http://g1.globo.com/fantastico/quadros/o-que-vi-da-vida/noticia/2016/03/o-que-vi-da-vida-cancer-me-ensinou-aproveitar-vida-diz-oscar-schmidt.html
http://g1.globo.com/fantastico/quadros/o-que-vi-da-vida/noticia/2016/03/o-que-vi-da-vida-cancer-me-ensinou-aproveitar-vida-diz-oscar-schmidt.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/03/menina-emociona-brasil-com-videos-cheios-de-esperanca-na-internet.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/03/menina-emociona-brasil-com-videos-cheios-de-esperanca-na-internet.html
http://globoplay.globo.com/v/5414621/
http://globoplay.globo.com/v/5478160/
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Além de demonstrar as razões pelas quais sua história de fama e sucesso 

interessa no sentido de ser representada na TV, o quadro também inclui o espaço do 

fracasso, quando, por exemplo, o jogador assume que a seleção brasileira poderia ter 

vencido uma competição na antiga União Soviética, não fosse uma falha sua. Como 

apoio dessa memória, a edição interpõe a gravação dessa partida. “Esse momento, eu 

não consigo engolir”, declara. Ele acredita que, se a seleção tivesse ganho esse jogo, ela 

poderia ter vencido as Olimpíadas daquele ano. Essa fala parece sinalizar que esse 

momento passado de sua vida tem forte inserção no tempo presente, porque ainda gera 

lamentações. Na continuidade da narrativa das aflições, ressaltam-se a dor e o cansaço 

(“dor e cansaço fazem parte do uniforme do atleta”, comentar Oscar) como elementos 

integrantes da sua carreira – trabalho como valor da vida – pois ele, inclusive, já teria 

jogado e treinado com a mão quebrada, demonstrando um viés de que, apesar das 

dificuldades intensas, deve-se prosseguir (sugestão para os outros e autossugestão). Essa 

assertiva também teria uma função reparadora da falha anteriormente descrita, porque o 

coloca numa condição de superioridade pela entrega em relação ao seu trabalho. Aliás, 

no esporte e no ato de lidar com a doença, a noção de superação parece ser um valor 

capital, porque reverbera a necessidade de enfrentar limitações e obstáculos, com o 

enaltecimento do esforço e do viés meritocrático. Oscar reforça isso em depoimentos da 

seguinte natureza: “quanto mais eu treino, mais minha mão é santa”; quando lembra que 

rompeu o ligamento do joelho e, mesmo assim, treinava sozinho; quando ouviu do 

treinador que precisava “dormir com a bola”; e que não pôde disputar apenas quatro 

partidas nos 13 anos que passou na Europa, mas, ainda assim, não faltou aos treinos. 

 A sequência atinge o clímax para que ele conte como recebeu o alerta e o 

diagnóstico de dois tumores cerebrais, sendo o primeiro benigno e o segundo maligno. 

Apesar do tom de sensibilização, ele enfatiza: “estou vivo” e acrescenta que a doença o 

ajudou a viver melhor, deixando implícito o fato de que, por causa do câncer, passou a 

valorizar mais a vida. 

 
Tirei esse negócio que já era maligno, grau três. Fiz 30 radioterapias, várias 

quimioterapias, faço até hoje, mas estou vivo. Uma vida incrível! E depois 

que descobri a doença, eu vivo muito mais do que antes. Ou seja, a doença 

me ajudou [risos]. 

 

A exibição dessa “vida exemplar” confere ao personagem a autoridade para 

prescrever ao telespectador que ele não “brinque com a vida”, que deve aproveitá-la. O 

ensinamento moral deixado pela finalização desse depoimento assinala que 
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deixar de sofrer é o que garante a qualidade do processo de autonomização e 

autoconhecimento individuais em nossa sociedade, mas, por outro lado, 

manter-se no sofrimento pode levar à identificação do sofredor como doente, 

como falho na capacidade de autogerenciamento das emoções 

(SACRAMENTO, 2016, p. 179). 

 

Também na linha desse raciocínio, o VT da menina que tinha o sonho de ter 

um canal no YouTube também aborda uma narrativa cuja vida se torna célebre pela 

vivência de uma neoplasia. Trata-se de um personagem anônimo, ou menos famoso, que 

obteve alguma notoriedade por “ter a coragem” de expor no mundo virtual a sua própria 

vida, marcada pela superação de um tumor cerebral que deixou sequelas (a projeção da 

voz ficou mais fina e lenta). A narrativa televisiva inclui falas da personagem em seu 

canal na internet: “Eu sou careca – olha que careca linda! – porque eu tive câncer, mas 

já não tenho mais, tá?! Por conta da cirurgia, eu fiquei com a voz fina e falo um pouco 

lento. Mas não liga, tá?!”. Diante de uma possível identificação e de sensibilização por 

parte do público, o canal da menina Lorena, de 12 anos, moradora de Ribeirão Preto, 

interior de São Paulo, teve milhões de visualizações. A reportagem usa isso como 

gancho noticioso, mas valoriza, sobremaneira, as dimensões da vida da protagonista, 

fazendo uma comparação com o antes e o depois da doença; afirmando, inclusive, que 

ela tinha uma “vida normal de criança” – uma vida com uma doença não pode ser 

“normal”? –. Apesar de ser um relato de anônimo, há uma construção de que a menina 

ganhou status de “celebridade”, especialmente em espaços como a escola: “Agora eu 

não sou mais a careca, eu sou a famosinha. E mudou que o pessoal é mais carinhoso 

comigo (grifos nossos).”. Um depoimento do professor, por exemplo, ratifica isso, além 

das imagens com outras crianças fazendo “selfie” e gerando um “efeito avalanche”, por 

conta da participação dela em outros canais. Um youtuber viaja vários quilômetros para 

encontrá-la e ainda lhe oferece uma câmera de presente para que ela possa usar na 

produção dos vídeos do canal. Essa narrativa televisiva aponta para uma modelização 

moral pelas supostas capacidades de enfrentamento e resiliência da personagem, que 

ainda é uma criança. O encerramento da personagem aborda uma hierarquização do 

sofrimento porque, para essa menina (que enfrentou uma doença grave), há muita gente 

que reclama e se revolta sem ter um bom motivo: “Tem muita gente que reclama, se 

revolta com tudo; sem ter realmente um motivo bom para ficar triste.”. Temos aqui uma 

vida comum tornada célebre com o apoio de dois tipos de mídia. 

A matéria de abertura do programa no dia 30 de outubro de 2016 tem um 

caráter fortemente emocional, principalmente pela participação das lágrimas na 
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construção do relato. Novamente o câncer infanto-juvenil é abordado pelo programa, 

mas dessa vez por meio de seis personagens de aproximadamente 15 anos de idade, 

habitantes de Passo Fundo-RS, dentre as quais três são mais destacadas9. Já de início, a 

narrativa assume o paradoxo do câncer no espaço público, falando de vida, para não 

falar de morte. Mas sempre vidas frágeis, como a repórter já enuncia: “quando se tem 

câncer, você sente que a vida pode acabar a qualquer momento” e, se for aos 15 anos, 

que se “tem uma vida inteira pela frente”. A subjetividade desenhada nessa matéria 

relaciona uma necessidade de materializar sonhos de vidas jovens contingenciadas pelo 

risco. Ainda que não haja responsabilização pela doença, possivelmente, por causa da 

idade, a tessitura jornalística ganha contornos morais, quando as meninas vocalizam 

discursos da natureza de que é preciso “erguer a cabeça e seguir em frente”. Arielli 

Oligário afirma, por exemplo: 

 

Quando eu fiquei doente, eu achava que o meu problema era o mais grave. 

Sabe que não fácil, mas a gente sempre tem que tentar. Erguer a cabeça e 

olhar para frente; que a gente que passemo (sic) por isso, a gente é guerreira 

mesmo. E agora eu estou muito feliz, muito feliz mesmo! 

 

Outra vez a defesa de que uma doença grave ocasiona um sofrimento maior 

que outros aparece no programa, na voz de uma costureira, que decide doar os vestidos 

para a festa de debutante, que será realizada por uma força-tarefa de voluntários. A 

responsável pela confecção dos doces também dá um depoimento nesse sentido, 

completamente emocionada. Não obstante o tom melancólico da narrativa (inserindo 

BG com som instrumental), a vida das meninas terá um divisor de águas, como promete 

o discurso jornalístico, com a festividade, porque contará com a presença surpresa do 

cantor Luan Santana. Para além da total interferência do meio de comunicação, a 

inserção do artista (especialmente famoso entre o público jovem feminino) atribui um 

sentido célebre e espetacular à experiência das meninas, que vai ser uma ancoragem 

mnemônica para a vida delas, como sugere o último off da jornalista (“uma noite que vai 

ficar marcada para sempre”). A própria ideia de uma festa de debutante, como ritual 

social, nesse caso, mobiliza um atributo da homogeneidade do tempo e de suas 

gerações: (...) “conforme a idade e também as circunstâncias, ficamos admirados 

                                                
9 A reportagem enaltece a autoapresentação dessas três: “Eu sou Arielli Teresa Dornelles Oligário. O que 

me aconteceu foi que me deu câncer”; “Eu sou Geani Sibelli Jacinto e venho fazer quimioterapia porque 

eu tinha um tumor no osso da minha perna”; “Eu sou Keila de Almeida. Eu estou aqui porque eu fui 

diagnosticada com leucemia. Faz um ano e nove meses que eu estou fazendo tratamento”. A orquestração 

dessa forma de apresentação na sequência audiovisual condiciona a identidade das personagens ao estado 

de saúde e doença em que se encontram; especialmente pela sensibilidade inspirada por causa da idade.  
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sobretudo das diferenças ou das semelhanças entre as gerações que ora se fecham sobre 

si mesmas e se afastam uma da outra, ora se juntam e se confundem” (HALBWACHS, 

1990, p. 48). A memória dessa celebração construída midiaticamente só será possível de 

ser reconstruída no futuro por causa da eventualidade do sofrimento que o estado de 

doença gerou nessas vidas. 

A subjetividade ainda mais particular é a da menina Arielli, deficiente visual, 

cuja representação se dá também pela sua sensibilidade tátil, pelo toque e pela descrição 

do mundo que está à sua volta e que ela não pode mais acessar pelo olhar – o que é 

significativamente explorado pela narrativa jornalística. Quando Arielli sente o vestido, 

ela descreve: “Aqui, ele é cheio de pedrinha... muito lindo! Eu, na minha cabeça, deve 

estar muito lindo!”; no momento com o cantor famoso, ela torna a narrar: “Olha aqui a 

barba, o cabelo... ah, olha aqui o rabinho!”. Já a inspiração para a promoção da festa 

vem da menina Geani que, além do sofrimento oncológico, tem seus sonhos limitados 

por questões de ordem econômica, por pertencer a uma família de baixo poder 

aquisitivo. A repórter pergunta duas vezes se, com a realização da festa, seu sonho está 

realizado, o que é respondido com poucas palavras afirmativas. Porém, o depoimento de 

maior sensibilização é dado por ela ainda no início da matéria: “Eu nunca tive uma festa 

nos meus outros aniversários porque a minha mãe e o meu pai não têm muito dinheiro. 

O dinheiro é só para comprar comida. Daí eu queria a minha festa de 15 anos [voz 

embargada de choro]”. 

O último material escolhido foi ao ar em 27 de novembro de 2016 e engloba a 

participação de seis personagens, sendo que três deles ganham maior destaque. O mote 

é uma campanha do Instituto Vencer o Câncer, que pretende alertar os pacientes para a 

necessidade de buscar informações seguras sobre a doença. Porém, a centralidade 

narrativa é, na verdade, as dimensões biográficas das histórias de pessoas que “lutaram 

e venceram esse grande obstáculo”, para usar os termos dos discursos médico e 

jornalístico. Queremos ressaltar, de imediato, a provocação da abordagem do tempo 

passado quando o médico oncologista, em frente aos personagens em um estúdio com 

duas grandes telas, mostra os exames de imagem deles à época do diagnóstico, além de 

fotografias do período do tratamento e pesquisas na web feitas por eles naquele 

momento, numa evidente e flagrante exposição da intimidade/privacidade dos mesmos, 

que são surpreendidos com isso. 
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De todo modo, o enfoque da matéria é o personagem que teve câncer três 

vezes, que, ao ver seus exames de imagem, assume o abalo emocional e confere o tom 

terapêutico: “me deixa um pouco com a perna mole. É uma tremedeira.”. Por esses 

“feitos”, João reivindica o “direito” de pedir música no programa, que tem como prática 

semanal facultar esse mesmo “direito” a jogadores de futebol que fazem três gols numa 

mesma partida nos campeonatos nacionais. João não é jogador de futebol, mas a 

reincidente experiência com a doença e a sua respectiva superação garantem, de acordo 

com o apresentador Tadeu Schmidt, a satisfação de seu pedido10. Na gravação do 

pedido da música no estúdio com o oncologista e na do com o apresentador, o 

personagem chora muito e as lágrimas sempre atraem o close-up como enquadramento 

de câmera. A canção solicitada é tocada e cantada ao vivo pelo próprio compositor: 

“Tocando em frente”, de Renato Teixeira. Novamente, o programa intervém no 

acontecimento para que seja veiculado. Além de ser um anônimo com uma “vida 

exemplar”, pelo poder de superação (valor moral), a dor dele parece ser mais digna de 

enaltecimento, em virtude da metalinguagem com a cobertura esportiva feita pelo 

programa, mas também porque, de algum modo, é uma dor sofrida três vezes. O espaço 

dado ao caso de João é maior do que o dado à personagem Aline que descobriu um 

câncer de mama na gravidez – seria uma experiência menos dolorosa? –. No momento 

em que a personagem é colocada diante das suas pesquisas pela internet, ela relembra: 

 

Acho que o que mais me marcou foi “câncer de mama na gravidez”, porque 
era o que eu estava vivendo e que eu nunca tinha vivido. Hoje eu estou me 

refazendo. Minha neném já nasceu, que era o principal e [edição corta a 

imagem para a personagem chorando muito com sua filha no colo e seu 

(provável) marido ao lado] é isso, essa coisa perfeita, que me lembra todo dia 

que eu preciso ter força. Não é, filha? Minha bebê... 

 

O fato é que essa última memória tem uma repercussão mínima, muito embora 

deixe uma brecha para uma problematização ou uma oferta de informação importantes 

de serem feitas nesse espaço; mas a prioridade é o caráter espetacular e diverso do caso 

protagonizado por João. Outro depoimento emblemático, mas pouco problematizado, é 

o da personagem Cristiana que, diante de suas buscas, relata: “Eu fiquei emocionada, 

                                                
10 João conta: “Eu falava sempre: ‘confia em mim que eu vou pedir música no Fantástico. Eu vou vencer 

três vezes, eu vou fazer três gols e vou pedir música no Fantástico.’. Então, pode ver no regulamento, 

parágrafo 2, capítulo 3.8, tem lá: ‘quem vence o câncer pode pedir uma música no Fantástico’.” A 

repórter, então, solicita: “Pede uma música para o Tadeu.” E ele pede: “Eu falei isso brincando muitas 

vezes, cara! [com voz de choro, com a qual segue uma pausa pensativa] Tocando em frente, do Renato 

Teixeira e Almir Sater”. 
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porque eu devia estar muito desesperada para buscar isso.”11. Por fim, João encerra 

sentenciando: “O que eu posso dizer para vocês é sempre tocar em frente, acreditar em 

vocês mesmos e, de fato, não acreditar em todas as coisas que vocês acham na internet. 

Nem todas são confiáveis.”. Vê-se, assim, a ordem moral e o ethos terapêutico de quem 

está autorizado a oferecê-los, valorizando a superação por meio do esforço de vencer a 

si mesmo. Em última instância, nota-se a prevalência, assim, das questões subjetivas e 

biográficas de vidas colocadas à prova face às neoplasias. 

 

5. Considerações finais 

Ainda que não tenhamos recolhido materiais suficientes para fazermos 

conclusões definitivas, o percurso reflexivo adotado aqui nos remete a algumas ideias 

que são importantes para entender a sociedade enquanto uma rede de interações 

complexas e que centra na mídia um papel de forte mediação. O grande espaço 

dedicado às narrativas biográficas daqueles que “venceram ou estão vencendo o câncer” 

evidencia o quanto que a experiência singular reforça, sobremaneira, a construção de 

uma ideologia individualista no mundo de hoje. Tal concepção articula mecanismos 

capazes de atribuir ao indivíduo a responsabilidade de seu sofrimento e de sua 

superação e que, a despeito de operar dispositivos particulares, ela se mostra como um 

projeto de homogeneização cultural; no sentido de padronizar costumes e modos de 

viver. 

Dessa maneira, a combinação de narrativas biográficas, em função da “guinada 

subjetiva”, com as memórias estabelece, na indústria cultural, um conjunto de 

regramento que a sociedade deve seguir com o intuito de dominar o risco, de ser 

resiliente face às intempéries e de ter autonomia sobre o próprio o corpo. Esse último 

aspecto, no entanto, hipoteticamente, seria apenas uma estratégia discursiva, visto que a 

concepção de governo sobre as vidas, na verdade, mais escraviza do que emancipa (e 

mais padroniza do que diversifica) as pessoas sobre suas escolhas em relação a hábitos e 

estilos de vida. À medida que o passado é reivindicado, o que se nota é uma prevalência 

de valores que encontra na cultura das mídias um espaço terapêutico com abertura para 

ensinamentos morais. Longe de endossarmos uma concepção de que os meios de 

comunicação trabalham em perspectiva verticalizada em relação ao seu público, 

queremos reforçar a noção de que, na verdade, a mídia é mais um agente constitutivo da 

                                                
11 Não fica claro, pela construção jornalística, sobre a qual busca Cristiana se refere. 
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sociedade e que representa, aparentemente de maneira autêntica, esse projeto 

individualista calcado nas experiências subjetivas. Todavia, não qualquer experiência, 

mas principalmente aquelas que são consideradas exemplares dentro dos parâmetros 

elencados ao longo desse texto. 
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