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Resumo 

 

O diabo está presente no imaginário ocidental há mais de um milênio. No século XX, o 

jornal Notícias Populares, de São Paulo, contribuiu para propagar essa imagem em um 

dos casos mais emblemáticos da história do jornalismo popular no Brasil. Entre maio e 

junho de 1975, a publicação estampou manchetes sobre um suposto bebê-diabo que 

havia nascido em um hospital do ABC Paulista. Este artigo busca analisar as imagens 

do bebê-diabo nas capas do Notícias Populares para levantar as estratégias de 

representação gráfica de um imaginário. A partir de Carlo Ginzburg e de outros autores 

que trabalham com cultura material por meio de imagens, a pesquisa investiga como a 

publicação cria um discurso de realidade sobre o demônio. Como um suporte que 

“vende” conteúdos pautados em “realidade”, o jornal propaga a imagem do bebê-diabo 

como um tipo de verdade para os leitores. 
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Introdução 

 

Em 1835, o jornal popular norte-americano The Sun estampou uma capa em que 

se afirmava que havia vida na lua. O texto era acompanhado de “litogravuras fictícias de 

fantásticas criaturas alienígenas” (PARRY, 2012, p. 141). As imagens e a reportagem se 

tornariam marcas registradas das publicações que viriam a ser conhecidas como 

“sensacionalistas”.  

 O pesquisador Danilo Angrimani, no livro “Espreme que sai sangue: um estudo 

do sensacionalismo na imprensa” (1995), afirma que o adjetivo “sensacionalista” 

acompanha publicações que, geralmente, tornam “sensacional um fato jornalístico que, 

em outras circunstâncias editoriais, não mereceria esse tratamento” (p. 16). O termo 

evoca um tom pejorativo para os produtos jornalísticos assim denominados.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História da Comunicação, no XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2  Doutorando em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e professor pesquisador da Escola de 

Comunicação, Arquitetura e Design do UniBrasil Centro Universitário. E-mail: stancki @gmail.com. 
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Para Angrimani, há uma grande distância entre as notícias “mais sérias” das 

sensacionalistas. Enquanto uma se volta para a objetividade no relato do fato, a outra 

não nega a subjetividade da narrativa ao buscar uma resposta emocional do leitor.  

 
É na exploração das perversões, fantasias, na descarga de recalques e 

instintos sádicos que o sensacionalismo se instala e mexe com as 

pessoas. É no tratamento antianódino da notícia, quase sempre 

embalada em um caleidoscópio perverso, que o sensacionalismo se 

destaca dos informativos comuns (ANGRIMANI, 1995, p. 17).  

 

 Citados nas escolas de Comunicação Social, autores como Cremilda Medina 

(2003), Ricardo Noblat (2002), Tom Rosenstiel e Bill Kovach (2003) afirmam que o 

jornalismo é uma atividade de registro da realidade, em imagens, textos e vídeos. Os 

jornalistas seriam uma espécie de filtro selecionam fatos do cotidiano e os transformam 

em notícias a partir de critérios como a relevância, a novidade, a importância e o 

interesse público. A fidelidade aos acontecimentos (e seus agentes envolvidos) e a busca 

por uma incessante (e questionável) verdade, sem dramatizações ou apelações 

emocionais, garantiriam a seriedade às produções do gênero.  

 As publicações sensacionalistas, por outro lado, trabalham com transgressões, 

marcadas pela “satisfação no fetichismo, voyeurismo, sadomasoquismo, coprofilia, 

incesto, pedofilia e necrofilia” (ANGRIMANI, 1995, p. 17). Por isso, os jornais 

populares costumam não ter credibilidade perante o público. Ainda assim, o artefato no 

qual o conteúdo é veiculado produz mediações sobre o mundo material, baseado nos 

mesmos princípios dos jornais mais sérios.  

 Quando há um fato deliberadamente inverídico nas capas dos jornais 

sensacionalistas, como o The Sun, a mediação com o mundo material se mantém por 

causa do artefato. O conteúdo, afinal, ainda é noticioso e baseado em um retrato da 

realidade. Isso significa que uma fantasia poderia facilmente ser compreendida como 

um relato de um fato que teria materialidade no cotidiano
3
. 

 Como legítimos representantes de uma cultura industrial, que reproduz textos e 

imagens em larga escala, os jornais populares possuem fins comerciais. Para atrair 

leitores casuais, a estratégia da maioria deles é apostar na capa. Angrimani afirma que a 

manchete, ao lado de uma foto ou ilustração, deve “provocar comoção, chocar, 

                                                 
3 O conceito de “realidade” é demasiadamente problemático, pois parte de uma construção subjetiva que o sujeito 

estabelece com o mundo material. Por isso, neste texto faremos referência ao real a partir da sua materialidade.   
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despertar a carga pulsional dos leitores” (p. 16). Por vezes, o exercício de atrair o 

público pela aparência exige criatividade.  

 

Demônios 

 

“Nasceu o Diabo em São Paulo”, dizia a manchete do jornal Notícias Populares 

do dia 12 de maio de 1975. Como no caso do The Sun, a publicação trazia entrevistas, 

descrições detalhadas do suposto nascimento e uma reconstituição gráfica da acolhida 

do bebê por um grupo de pessoas de capa preta.  

O Notícias Populares foi fundado em 1963 para fins políticos. De acordo com os 

jornalistas e biógrafos da publicação Celso de Campos Jr., Denis Moreira, Giancarlo 

Lepiani e Maik Rene Lima, o empresário Jean Mellé conseguiu apoio financeiro de 

parlamentares conservadores para lançar o jornal após anunciá-lo como “uma arma 

importante contra a ameaça vermelha” (2011, p. 19). 

Da criação à última edição, em 2001, o meio se dedicou às classes populares 

com um pé no sensacionalismo. Nas palavras do crítico cultural Marcelo Coelho (op. 

cit. Campos Jr; Moreira; Lepiani; Lima, 2011), era um produto com “zero de política e 

máximo de escape, desde que com drama” (p. 11). 

A sequência de manchetes do bebê-diabo se tornou um dos casos mais 

emblemáticos de toda a história do jornal (e, por consequência, do jornalismo 

brasileiro). De acordo com os biógrafos da publicação, em 10 de maio de 1975, quando 

os diretores de redação do NP estavam sem destaques para a capa de domingo, um dos 

editores deu de cara com uma crônica, supostamente verdadeira, do jornal Folha de São 

Paulo sobre o nascimento de uma criança deformada no hospital do ABC paulista.  

O fato foi parar na reunião de fechamento, em que eram decididas as matérias 

que iriam para a capa do jornal e o tema virou manchete, “mais pela falta melhor do que 

pelo valor do caso” (p. 101). O repórter responsável pelo texto não conseguiu confirmar 

a história publicada no concorrente e apelou para a própria imaginação. O resultado foi 

uma narrativa que usava expressões como “pânico, correrias e mistérios” e chamava o 

pequeno de demônio de “uma estranha criatura, com aparências sobrenaturais”. Uma 

ilustração de traços simples, que reproduzia a cena do nascimento, acompanhava a 

manchete.  
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 A capa gerou um efeito imediato nas vendas. No dia seguinte, as edições do 

jornal tinham se esgotado nas bancas antes das 13 horas. Os editores decidiram investir 

no assunto para continuar a venda nos jornais. Foram 27 capas sobre o tema, sempre 

com imagens diferentes do bebê-diabo.  

 Embora fosse inteiramente falsa, a história se tornou muito popular. “Logo no 

terceiro dia, percebia-se que o caso havia sido adotado pelos leitores. Eles telefonavam, 

escreviam e até visitavam a redação pedindo detalhes, revelando fatos novos, contando 

experiências [com o bebê-diabo]” (Campos Jr; Moreira; Lepiani; Lima, 2011, p. 104).  

 Ao longo do tempo, as ilustrações apresentadas pelo jornal se tornaram mais 

sofisticadas na apresentação da criatura. Dos traços simples, as imagens se tornaram 

colagens fotográficas, retratos falados e até simulações fotográficas. Em retrospecto, 

seria possível afirmar que essas representações visuais estariam complementando o 

discurso de materialidade do bebê-diabo, embora ele nunca tenha deixado de ser uma 

ilusão coletiva inventada por jornalistas.  

 Desse modo, de que forma essas imagens poderiam ajudar na materialização 

desse mito popular deliberadamente criado pela redação do Notícias Populares? De 

modo breve, este artigo pretende investigar como essas ilustrações, montagens e 

simulações fotográficas do bebê-diabo nas capas do jornal. Para isso, partiremos de 

conceitos de autores como John Berger (1999), Peter Burke (2004) e Carlo Ginzburg 

(2014).  

 

Imagens demoníacas 

 

 As imagens representam. Para o crítico de arte John Berger, elas servem, a 

princípio, “para evocar as aparências de algo ausente” (1999, p. 12). Trata-se, muitas 

vezes, de testemunhos sobre o passado, ainda mais ricas do que o próprio texto. Quanto 

mais criativa, portanto, mais próximo do olhar do artista sobre o mundo material.  

 Com a tecnologia, as imagens ganham novas dinâmicas, pois a câmera 

fotográfica “mudou a maneira como o homem via. O visível passou a significar algo 

diferente” (p. 20). No século XX, a imagem se expandiu para todos os cantos da 

sociedade ocidental. Como exemplo, Berger cita a publicidade, que não seria uma forma 

de imagem, mas uma linguagem sozinha. 
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 Embora não seja citado pelo autor, o jornal também se enquadra em uma 

discussão sobre a reprodutibilidade das imagens. Enquanto suporte tecnológico, as 

publicações noticiosas, com seus fotojornalismos e ilustrações, são apresentadas como 

um serviço de informação ao leitor. Muitas vezes, sob a justificativa da relevância ou do 

interesse público.  

 Como no caso da publicidade citada por Berger, as imagens jornalísticas 

também têm certa continuidade com as pinturas clássicas, que buscam apresentar 

mundo material como-ele-é (mesmo que isso não seja possível). Logo, como na pintura 

e na propaganda, os jornalismos visuais têm uma finalidade bastante particular. 

 Abaixo, a capa do jornal Notícias Populares nos mostra como as imagens podem 

ser distintas da publicidade e da obra de arte. Aqui, o espectador é aquele que busca o 

efêmero, passageiro. A informação que a imagem passa é, ela própria, passageira.  

 

 

Figura 1 - Capa do NP de 19 de maio de 1975. 

  

A capa acima foi publicada oito dias após a primeira manchete, em um momento 

em que o caso já tinha se espalhado pela população local. Como afirma Berger, o texto 

muda o sentido da figura que, sozinha, talvez não fosse tão informativa.  
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 A imagem é obviamente montada, com uma mistura de fotos e ilustrações. 

Independentemente de o fato ser falacioso, a representação do diabo no jornal, reforça a 

ideia de que estamos falando de algum tipo de verdade material
4
.  

 Para o historiador Peter Burke, quando a imagem é usada como testemunha de 

um fato, ela sempre deve ser analisada levando em conta a perspectiva do artista. 

Afinal, ele pode alterar o objeto que anseia representar e, ainda assim, manter o “efeito 

do real” de sua obra.  

Se os “artistas podem arrumar as salas e limpar as ruas nas suas pinturas” (2004, 

p. 114), por que não poderiam também inventar demônios? Veja, abaixo, como o 

Notícias Populares se apropria de diversas estratégias de ilustração para representar o 

bebê-diabo.  

 

               

Figura 2 – Capa do NP de 11/05/1975.                                            Figura 3 - Capa do NP de 18/05/1975.            

  

Quando confrontadas, as duas imagens do bebê-diabo evidenciam suas 

distinções. A primeira, que deu início a todo o caso, ocupa o canto direito superior, 

considerado mais nobre por manuais de redação e estilo do Jornalismo. Na segunda, a 

                                                 
4
 Não é prudente ir além dos objetivos modestos deste artigo, mas uma superficial avaliação do 

público-alvo do Notícias Populares, possivelmente não aptos a realizar uma leitura crítica do 
conteúdo noticioso, poderia aumentar o potencial de verdade da imagem e da manchete.   
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criatura vai para o lado menos nobre da página, pouco mais de uma semana após a 

deflagração do caso. O destaque da notícia, em espaço, é semelhante em ambas as 

capas.  

 A segunda distinção é a natureza da própria ilustração. A primeira segue traços 

simples, feitos à mão. A segunda parece misturar técnicas de colagens fotográficas para 

compor um retrato com mais “efeito de real”.  

 Ao citar o historiador de arte Aby Warburg, o italiano Carlo Ginzburg afirma 

que as formas pictóricas são transmitidas por impulsos elementares. Dessa forma, 

ilustrações do presente podem deixar rastros do passado em suas representações. 

 É o que parece acontecer com a própria imagem do demônio, que durante 

séculos foi apropriado pelo cristianismo como um elemento de medo (NOGUEIRA, 

2002). Por volta do século XV, as representações do diabo eram bastante comuns entre 

os pintores modernos.  

 

 

Figura 4 - Gravura do séc. XV.5                   Figura 5 – Quadro de Michael Pacher, do séc. XV. 

  

Nas duas imagens acima, é possível perceber que o diabo possui características 

semelhantes ao personagem mítico do Notícias Populares. Os chifres, as presas na boca 

                                                 
5
 A autoria da gravura não foi definida pelas fontes consultadas. Em seu livro “O Diabo no Imaginário 

Cristão”, o historiador Carlos Roberto F. Nogueira (2002) intitula a obra como “A mulher, o demônio e o 

padre”. 
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e o rabo são elementos do bebê-diabo podem ser continuidades de um imaginário que 

perdurou por séculos nas tradições judaico-cristãs.  

 Ao longo das 27 capas em que a criatura foi destaque, as imagens foram se 

alterando, o que mudava também a representação para o público. Talvez as mais 

significativas características dessas alterações possam ser representadas nos exemplos 

abaixo.  

 

                  

        Figura 6 - Capa do NP de 25/05/1975.                               Figura 7 - Capa do NP de 21/05/2015. 

  

Nos dois casos acima, o “efeito do real” referido por Peter Burke, parece ainda 

mais incisivo pelo uso de fotografias. Os flagrantes, tanto do fazendeiro que aparece 

com o retrato falado do suposto filho ao lado quanto dos saltos do bebê-diabo sobre 

duas casas, ganham mais conotação de verdade, pois, supostamente, a interferência do 

artista seria menor. 

 

Considerações finais 

 

 “Só acredito vendo” é uma expressão popular bastante comum entre os 

brasileiros. O problema é que nem sempre podemos confiar nas imagens que são 

mostradas aos nossos olhos, mesmo pelo mais confiável dos amigos.  
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 Podemos afirmar que a lógica é mais ou menos a mesma apresentada neste 

artigo. O suporte jornal apresenta uma premissa de representação do real. Há, inclusive, 

teóricos que estiveram dispostos a pensar que o produto era, efetivamente, um reflexo, 

aos moldes da ultrapassada Teoria do Espelho.  

 Parece apressado afirmar que uma publicação como o Notícias Populares tinha 

pouco ou nenhum compromisso com uma representação do real sem antes definir de 

forma complexa o que de fato é a realidade. No sentido material, no entanto, podemos 

efetivamente observar que o produto trabalha com elementos imaginários, mas dando 

acabamento de realidade.  

 A imagem cumpre um papel fundamental, pois é nos traços, na disposição dos 

elementos e na composição da imagem que apreendemos o conteúdo do que nos é 

mostrado aos olhos. Nesse sentido, ver um bebê-diabo sobre os tetos de uma casa da 

vizinhança, por mais que ele seja desenhado, tem um efeito de realidade completamente 

distinto do que uma descrição. Afinal de contas, imagens materializam imaginários.  

 Nos últimos anos, casos como o bebê-diabo têm se tornado mais raro nos jornais 

impressos – especialmente porque o próprio produto perdeu seu lugar no consumo de 

informações. Isso não quer dizer que o demônio tenha desaparecido das fotografias, 

gravuras e simulações em desenho de aparições. Com a internet e a facilidade na 

manipulação de imagens, ampliam-se as possibilidades de imagens do Maligno. Basta 

que as pessoas ainda o imaginem e estejam dispostas a representá-lo.  
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