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RESUMO 
 

Diante das comemorações pelo aniversário de 40 anos da morte de Vladimir Herzog, em 

outubro de 2015, o Instituto que leva o nome do jornalista publicou, em suas páginas nos sites 

de rede social Facebook, Instagram e Twitter, uma série de imagens, documentos, arquivos e 

informações em homenagem a Herzog. Sua morte foi uma das mais simbólicas entre os 

muitos presos, torturados e assassinados pelas forças de repressão da ditadura civil-militar no 

Brasil. Essas publicações podem ser, porém, mais do que meras homenagens. Elas dão pistas 

de serem também formas possivelmente mais organizadas de estratégias de memória e 

atualizações narrativas sobre o personagem emblemático que foi Vladimir Herzog. Foi essa a 

investigação que fizemos ao longo da pesquisa, que se propõe a refletir, a partir de estudos do 

que entendemos como uma cultura da memória, sobre essas atualizações, que marcam uma 

permanência continua de Herzog nas redes, articulando informações de passado, presente e 

futuro em fluxo constante. Para isso, analisamos como o Instituto faz circular nessas redes as 

efemérides ligadas ao acontecimento da morte de Herzog, sendo que, neste trabalho, damos 

destaque às postagens do órgão que contêm a hashtag #vlado40anos, presente em várias 

publicações de 2015. Avaliamos, nessas mesmas postagens, como se dão as reconstruções de 

lembranças pelo Instituto Vladimir Herzog, que acabam por constituir marcos comemorativos 

relacionados ao episódio. A partir dessas atualizações narrativas, percebemos que a 

“presença” de Herzog nas redes sociais, de forma mais institucionalizada e chancelada por 

uma organização da sociedade civil, pode gerar inúmeros debates entre memórias que, antes 

subterrâneas, tornam-se, a partir do processo de redemocratização, mais organizadas, 

mesclando lembranças individuais e familiares, pessoais e coletivas, e desencadeando também 

uma série de camadas de esquecimento.               

 

 

Palavras-chave: Memória; Acontecimento; Cotidiano; Redes Sociais; Vladimir Herzog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

9 
 

ABSTRACT 
 

In front of the celebrations for the 40th anniversary of Vladimir Herzog's death in October 

2015, the Institute that bears the name of the journalist has published in its pages on the social 

networking sites Facebook, Instagram and Twitter, a series of images, documents, archives 

and information in honor of Herzog, whose death was one of the most symbolic among the 

many prisoners, tortured and murdered by the forces of repression of the civil-military 

dictatorship in Brazil. These publications, however, may be more than mere tributes. They 

give clues that they are also possibly more organized forms of work and memory strategies 

and narrative updates on the emblematic character Vladimir Herzog. This was the research we 

carried out during the research, which proposes to reflect, from studies of what we understand 

as a culture of memory, about these updates, which mark a continuous permanence of Herzog 

in the networks, articulating information of past, present and future in constant flux. To this 

end, we analyze how the Institute circulates in these networks the ephemeris associated with 

the event of Herzog's death, and in this work we highlight the postings of the organ containing 

the hashtag # vlado40anos, present in several publications of 2015. In these same postings, we 

evaluate the reconstruction of memories by the Vladimir Herzog Institute, which eventually 

constitute commemorative landmarks related to the episode. From these narrative updates, we 

realize that Herzog's "presence" in social networks, in a more institutionalized and chancelled 

way by an organization of civil society, can generate countless debates between memories 

that, before underground, became, from the process of redemocratization, more organized, 

mixing individual and family memories, personal and collective, and also triggering a series 

of layers of forgetfulness. 

 

Keywords: Memory; Event; Everyday life; Social Networks; Vladimir Herzog. 
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MEMORIAL E INTRODUÇÃO 

Como membro de uma família de classe média sem qualquer histórico minimamente 

aproximado de participações em movimentações políticas, pode parecer estranho o meu 

interesse por uma pesquisa que gira em torno de um personagem de forte simbologia no 

campo político (ainda que ele mesmo não fosse, em vida, uma figura de intensa atuação nesse 

sentido). Não sei precisar exatamente quando começou meu interesse por assuntos ligados ao 

período da ditadura civil-militar no Brasil, mas lembro que a vontade de descortinar e 

entender os horrores daquele momento iam muito além da experiência: eu sequer era nascida 

nessa época; porém, por influências pessoais diversas, leituras, paixão pela História como 

disciplina na escola e em cursos preparatórios, sempre tentei entender e problematizar os 

desdobramentos daquele período para as inquietações no cotidiano do país que temos hoje.  

A partir daí, a escolha de Herzog como “personagem principal” dessa narrativa 

acadêmica parecia providencial, pois uniria outras paixões: o jornalismo e a comunicação, 

áreas em que atuo profissionalmente há mais de 10 anos, desde quando me formei em 

Relações Públicas, na Uerj, em 2005, e em Jornalismo, na Candido Mendes, em 2007. E foi, 

em grande parte, o cansaço de certo tipo de “atuação profissional” que me levou de vez ao 

Mestrado. Ingressei com 33 anos no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 

(PPGMC) da UFF sem saber precisar se havia demorado muito para me aventurar nesse 

terreno ou se já havia entrado com maturidade suficiente. Mas tinha a certeza de que, após 

bastante tempo em redações, assessorias e, principalmente, em “aquários” de empresas, não 

havia muito mais nesses lugares que pudesse me desafiar ou me intrigar tanto quanto o campo 

da pesquisa.  

Após ler, em 2014, o excelente livro de Audálio Dantas, “As duas guerras de Vlado 

Herzog: da perseguição nazista na Europa à morte sob tortura no Brasil”, fiquei bastante 

impressionada com os relatos que fugiam da biografia tradicional, mas que davam pistas 

sobre como uma figura já simbólica o suficiente poderia continuar sendo estudada em âmbito 

acadêmico. Ao mesmo tempo, já percebia na obra citada, ainda que de forma não acadêmica 

ou necessariamente “problematizadora”, a hipervalorização que cerca a figura de Vlado no 

imaginário de uma certa consciência política pós-redemocratização. Por que, em meio a tantos 

outros desaparecidos, torturados e assassinados, esse jornalista é o que mais ganha destaque 

via livros, imprensa, depoimentos, documentários, reportagens e tantas outras formas de 

lembranças? À época, mal sabia da existência de um Instituto que levava seu nome, pouco ou 

quase nada sabia do campo da memória social como possibilidade de explicar e tentar 
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descortinar pelo menos parte dessas estratégias que tão bem – e necessariamente – mantinham 

Herzog “vivo”. Mas eu já tinha algumas hipóteses. Bastante confusas, mas hipóteses que 

pareciam se encaixar em um combo bastante genérico sobre imprensa e ditadura.  

Aí a clássica pergunta que deve atormentar todo candidato a uma vaga em Mestrado 

também me pegou: ainda há algo a se dizer sobre isso que já não tenha sido dito? Mesmo 

incomodada com esse questionamento, acabei sucumbindo a um excesso de repetições e fiz 

um primeiro projeto que se debruçava exatamente sobre relações já amplamente investigadas: 

Herzog x ditadura x imprensa. Ainda era difícil, naquele momento, encontrar um rumo que 

saísse de temas que não parecessem mais do mesmo na já ampla historiografia sobre (meios 

de) comunicação e regime militar no Brasil.  

Mesmo assim, com a alegria da aprovação no processo seletivo do PPGMC veio a 

necessidade de, logo em seguida, reajustar o trabalho e procurar novas formas de apropriá-lo a 

uma nova orientação, da professora Renata Rezende, que se mostrou tão benéfica e produtiva. 

Daí vieram descobertas sobre a atuação do Instituto Vladimir Herzog e alguns insights sobre 

uma forte cultura de memória que marca a atuação do órgão nas redes sociais, dando um ar 

possivelmente menos repetitivo, mais atual e urgente à pesquisa. Ainda que essa atualidade só 

seja possível por causa dos muitos vestígios do passado.   

Nos anos mais ativos como mestranda, 2016 e 2017, participei de congressos e 

encontros (seminários do PPGMC, Intercom duas vezes, Alcar, Epecom, ArTecnologia, 

Póscom PUC-Rio etc.) que, mesmo quando soavam protocolares, geraram ótimas surpresas e, 

sobretudo, trocas que foram essenciais para os rumos desta pesquisa, incluindo as publicações 

em anais que formaram o esqueleto do que aqui escrevo – e apago, edito, modifico, 

acrescento. Cursei também disciplinas que possibilitaram trocas, afetos, amizades, 

observações, colaborações e uma ampliação do embasamento teórico necessário para tocar a 

pesquisa. Mídia e Cotidiano; Espacialidades da Comunicação; Metodologias; Comunicação, 

História e Memória; Comunicação, Poder e Ciberespaço, Mídias Digitais, Espaço Urbano e 

Vida Cotidiana; Mídia e Teorias da História foram todas, de modos particulares e com suas 

muitas contribuições, determinantes para as minhas descobertas rumo a uma trajetória de 

pesquisa que, apesar das muitas dificuldades, espero que seja contínua. Em 2017, estive ainda 

mais conectada à UFF ao participar de dois projetos que me deram grande alegrias: estágio 

docência na disciplina “História dos Meios de Comunicação”, sob acompanhamento e 

supervisão da professora Andrea Medrado, e tutoria acadêmica no Bacharelado em Cinema e 

Audiovisual. Dizem que pesquisas ficam muito restritas ao meio acadêmico, tido como 
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fechado. Mas, ao longo desse período de 30 meses, minha dedicação a essa pesquisa foi, em 

grande parte, atravessada por muito entusiasmo. Mesmo quando o tema não é 

necessariamente fácil e agradável (violações aos direitos humanos são marcas persistentes da 

nossa estranha e cada vez mais abalada democracia), como é o caso que vemos aqui, a 

pesquisa é sempre reveladora de momentos de grandes descobertas e aprendizados. E isso é o 

mais importante. 

Mas se as alegrias foram muitas ao longo desse processo, as preocupações e perdas 

também foram avassaladoras. Mais da metade de meu período como mestranda foi 

atravessada pelo medo enorme de perder minha mãe, que travava uma luta inglória contra um 

câncer desde 2016 (com diagnóstico no início do ano seguinte). Antes disso, logo no início do 

Mestrado, meu pai havia feito uma cirurgia grande no coração e passou a ter a saúde bastante 

comprometida. Ainda assim, mesmo com esses medos já à espreita, veio a qualificação, em 

abril de 2017, apontando rumos, possibilidades e contribuições tão valiosas para a pesquisa. A 

partir dali, parecia que eu travava uma grande corrida contra um relógio imaginário que 

pairava diariamente sobre a minha cabeça. Os meses passavam e a pesquisa, admito, não 

ocupava o posto mais importante da minha vida naquele momento, mas ela continuava ali, 

pronta para ser desbravada. De setembro a novembro de 2017 me aproximei, literalmente, do 

meu objeto. Iniciei as conversas com a equipe do Instituto Vladimir Herzog, troquei e-mails e 

telefonemas, programei visita, fiz visita, fiz entrevistas e participei de conversas, acompanhei 

o prêmio jornalístico que também leva o nome do jornalista. As coisas andavam, mas o ritmo 

era diferente, mais lento, preocupante. E o medo que me atormentava desde o início do ano já 

havia perdido o pudor e passava a ser cada vez mais real. Ele se concretizou e a perda da 

minha mãe veio em maio de 2018, um ano que se mostrou extremamente difícil e doloroso. 

Veio mais uma perda (minha avó, mãe de minha mãe), em um espaço de dois meses, meses 

muito, muito estranhos. Em agosto, na semana de defesa, a dor aumentou com a perda de meu 

pai. Mas o que acho que importa em todo esse processo difícil, doloroso e de estranhamentos, 

é que as lembranças, das melhores às mais doloridas, permanecem de forma doce, assim como 

tanta saudade, que ainda machuca, mas que – todos dizem – vai acalmar o coração a partir de 

certo momento. Aguardo ansiosamente.  

Acho que vale dizer, porém, que todas essas tristezas, mesmo quando avassaladoras, 

nunca me levaram a tentar nenhum tipo de “represália” contra a minha pesquisa. Continuei e 

continuo envolvida e apaixonada pelo tema, acho-o pertinente, quero levá-lo para a vida, 

quero fazê-lo permanecer, assim como fazem com Vlado. Não criei qualquer ojeriza à 
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pesquisa ou algo parecido – e digo isso porque ouvimos tantas histórias desse tipo em alunos 

de pós-graduação. Apenas me deixei abater pelo que esse estranho e difícil 2018 me reservou. 

E aí veio a enxurrada de atrasos, cancelamentos, vontade de desistir e/ou simplesmente falta 

de vontade para qualquer coisa. Mas aqui vale o clichê: o problema não é a pesquisa, o 

problema era/é comigo. Ainda nos clichês, é por isso que, afinal, chegar até aqui parece um 

daqueles sonhos bons, depois de tantos pesadelos, parece o arco-íris depois da tempestade. E 

sei, sobretudo, que chegar até aqui é um resultado coletivo, menos meu e muito mais de 

pessoas generosas, acolhedoras e carinhosas que me ajudam nesse caminho. Se a pesquisa, 

por ora, me parece tão incompleta (e qual não é?), eu continuo com a certeza de que ela valeu 

a pena. Porque, como descrevo abaixo, para além das batalhas pessoais, há uma dimensão 

política que nos atravessa e que eu jamais haveria de ignorar.  

Assim, esse trabalho é também uma forma, ainda que muito tímida, de contribuir para 

a compreensão da extensão dos efeitos da ditadura civil-militar para o Brasil. Para além de 

justificativas científicas, acredito piamente que esse assunto não se esgota. Nunca mesmo. Ao 

me debruçar sobre uma pesquisa que se vê, de forma ininterrupta, articulando passado, 

presente e futuro, não há nada no Brasil de hoje, a meu ver, que escape daqueles 21 

tenebrosos anos. Das brutais desigualdades aos muitos retrocessos, de tudo que o país poderia 

ter sido e não foi, pode ser e não é, as consequências da ditadura foram e continuam sendo 

aterradoras. Uma grande parte desse texto foi finalizada sob a sensação de medo de 

chegarmos a 2018, ano de eleições, com candidatos – bem posicionados nas pesquisas, é bom 

destacar – que evoca terríveis valores da época e presta homenagens a torturadores sem 

qualquer pudor. Candidatos – e, pior, com muitos e muitos seguidores – prestes a serem 

eleitos que ainda põem em dúvida, da forma mais covarde e mesquinha, o que aqui se 

estabelece como acontecimento fundador: a tortura e o assassinato de Vlado. Debocham ao 

ainda insistir em um suposto suicídio, que todos sabem que não aconteceu. Mas o fazem 

porque não são punidos. Porque sabem que podem e não serão incomodados. Porque, sem as 

reparações necessárias (e o Brasil nunca as fez), a versão oficial de 1975 continua sendo 

também a memória oficial dessas figuras. Infelizmente, não há redemocratização, não há 

processos de abertura, não há novas cartas ideológicas que sejam suficientes para enterrar 

esses fantasmas, que insistem em orbitar por aí. E nossa memória sobre o período têm tantas 

lacunas, apagamentos e negações que não pode haver outra saída a não ser a ampliação de 

estudos e pesquisas (não à toa, os cortes e enxugamentos nesse campo só tendem a aumentar) 

sobre o que foi aquela época, remando sempre na contramão daqueles que acham que esse é 
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um “assunto que não deve ser remexido”. Desses tipos o país está cheio. E eles têm suas 

razões. E elas nunca são boas.  

E é daí que vem a importância de marcarmos a dimensão política de Vladimir Herzog 

para muito além de sua morte. Uma outra parte considerável da escrita dessa pesquisa também 

foi finalizada sob constantes notícias de novos rumos sobre as investigações do caso. Ouso 

dizer que isso confirma categoricamente, em última instância, a ideia de “permanência”. Em 

julho de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ordenou, após longo 

processo movido pela família Herzog, que o Brasil reiniciasse as investigações sobre a morte 

do jornalista, culpando o Estado brasileiro pela falta de investigação e por nunca ter julgado e 

punido os responsáveis. 

A decisão da CIDH foi imediatamente aceita pelo Ministério das Relações Exteriores 

do Brasil e, no final de julho, o Ministério Público Federal de São Paulo anunciou ter reaberto 

as investigações. Uma sucessão de fatos que, de certa forma, ilustram o que mostraremos ao 

longo deste trabalho no que diz respeito à forte presença de Herzog no cenário político do 

país, mesmo passadas mais de quatro décadas de sua morte. Os muitos vestígios desse 

personagem levam a uma intensa imbricação entre passado, presente e futuro, conjugando 

importantes questões sobre morte e acontecimento cujos reflexos perpassam múltiplas 

instâncias midiáticas, inclusive – nosso mote aqui – as redes sociais.        

O aniversário de 40 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 

2015, representou importante marco memorável relacionado à ditadura civil-militar no Brasil, 

cujos rumos foram alterados devido à dimensão política do assassinato do jornalista. Cerca de 

um ano e meio antes, em 2014, os 50 anos do golpe que instaurou o regime foram 

intensamente lembrados em diferentes meios de comunicação. Se a morte de Vlado (seu nome 

de batismo e também como passou a ser – comumente e de forma carinhosa – chamado por 

familiares e amigos
1
) pelas forças de repressão acelerou o caminho para a abertura política no 

Brasil, é necessário investigar como tem se configurado, ao longo dessas mais de quatro 

décadas, as estratégias memoráveis sobre sua trajetória e sua morte.   

O chamado caso Herzog colocou novos tons nas já complexas relações entre militares, 

jornalistas e veículos de imprensa no Brasil – marcadas por alinhamentos, aproximações, 

distâncias e tensões negociadas, no caso de meios hegemônicos, e por maior repressão, em 

                                                           
1
 “Vlado Herzog era seu nome verdadeiro. Vladimir foi o modo que escolheu assinar porque lhe parecia na 

juventude menos exótico aos ouvidos brasileiros, numa decisão que, ao longo dos anos, os que conquistavam sua 

intimidade revertiam, adotando o nome oficial como um apelido carinhoso.” Informação disponível em 

<http://vladimirherzog.org/biografia>. Acesso em 8 de março de 2017.  
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casos de veículos alternativos ou clandestinos. A morte, sob tortura, de um jornalista que 

ocupava cargo hierarquicamente alto em uma redação (Vlado era diretor de jornalismo da TV 

Cultura de São Paulo) provocou, como aponta Kucinski (1991, p. 57), “crises internas agudas 

em algumas redações, levando à ruptura nas relações de trabalho e ao surgimento de uma 

nova modalidade de jornais alternativos”. E foram muitos os desdobramentos desse 

acontecimento, que passou a gerar, ao longo dos anos, uma intensa produção de sentidos.  

Em cerca de duas décadas que se seguiram após a morte de Herzog, as novas luzes 

jogadas sobre o caso – fossem por meios de investigações oficiais de Estado e, portanto, 

repletas de cerceamentos até o fim da ditadura civil-militar, ou por meio de outros organismos 

da sociedade civil – eram narradas, primordialmente, nos veículos de comunicação tidos 

como tradicionais (impressos, rádios ou TVs). Nos últimos anos, novos trabalhos de memória, 

“essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer 

salvaguardar” (POLLAK, 1989, p. 9), sobre Herzog se tornaram possíveis e foram ampliados 

devido aos espaços de comunicação digital, dos quais destacamos, particularmente, os sites de 

redes sociais. Utilizamos aqui a definição de Recuero (2009, p. 24), que caracteriza a rede 

social como um conjunto de atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais), sendo, assim, "uma metáfora para observar os padrões 

de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores”. 

Já os sites de redes sociais são "espaços utilizados para a expressão das redes sociais na 

Internet" (RECUERO, 2009, p. 102). 

A investigação que fazemos aqui está, portanto, centrada nesses espaços que entraram 

em cena para marcar uma nova “presença” e reafirmar a permanência da simbólica figura de 

Herzog: Facebook, Instagram e Twitter
2
. Nesses sites, nos interessa especialmente – mas não 

apenas – a verificação da hashtag #vlado40anos, lançada e intensamente compartilhada em 

2015 pelo Instituto Vladimir Herzog. A chamada hashtag, presente nos sites de redes sociais, 

é uma ferramenta usada no ambiente virtual como "indicador de assunto, normalmente 

representado pelo sinal '#'" (RECUERO, 2009, p. 127). Ela identifica palavras-chave e tópicos 

em determinada publicação, “agregando todos os relatos sobre determinados assuntos, 

                                                           
2
 Empresa privada de capital aberto, o Facebook (http://www.facebook.com) foi fundado em 4 de fevereiro de 

2004, restrito a comunidades acadêmicas, e aberto ao público geral em 2006. Com cotações na Nasdaq, bolsa de 

valores voltada para empresas de tecnologia, a marca comandada por Mark Zuckerberg é uma das mais valiosas 

entre as gigantes do setor, como Apple, Microsoft e Google. O Instagram (http://www.instagram.com), fundado 

em outubro de 2010, é uma rede voltada para o compartilhamento de fotos e vídeos, permitindo aos usuários a 

aplicação de uma série de filtros digitais nas imagens. Em 2012, o Facebook anunciou a compra do Instagram 

por um bilhão de dólares. Fundado em 2006, o Twitter (http://www.twitter.com) é considerado um microblog, no 

qual os usuários podem escrever e compartilhar textos de até 280 caracteres (até novembro de 2017, eram 

permitidos somente 140 caracteres), os chamados tweets.  

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.twitter.com/
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gerando memórias dos fatos cotidianos com a possibilidade das enquetes dos assuntos do 

momento [...]” (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 196-197).   

É no Instituto Vladimir Herzog – que chamaremos, a partir daqui, primordialmente 

pela sigla IVH – que estão as investigações feitas ao longo dessa pesquisa. É importante 

demarcarmos isso, uma vez que todo esse percurso se debruçou sobre as atuações do IVH, 

órgão fundado em 2009 por familiares, amigos e antigos colegas de Herzog. Com sede em 

São Paulo, o Instituto define como sendo sua missão “trabalhar com a sociedade pelos valores 

da democracia, direitos humanos e liberdade de expressão”
3
. Outras informações sobre 

atuações e ações do Instituto, algumas de suas articulações e ramificações serão abordadas no 

segundo capítulo deste trabalho, constituindo estratégias utilizadas pelo órgão para a 

manutenção de um claro projeto de permanência e celebração em torno de Vlado Herzog. 

Em um contexto no qual esses três sites de redes sociais (Facebook, Instagram e 

Twitter), a partir dos gerenciamentos do IVH em seus perfis oficiais, conservam a “presença” 

de Herzog, levando-o a uma espécie de imortalidade narrativa, a pesquisa se debruçou sobre 

duas hipóteses fundamentais. A primeira delas foi a de que as estratégias de memória sobre 

Herzog produzidas pelo IVH nessas redes são formuladas de maneira planejada e 

sistematizada para promoverem uma atualização narrativa contínua, na tentativa de fabular o 

personagem no cotidiano.  

Essa hipótese parecia plausível pelos recursos dos quais o Instituto aparentemente 

dispõe: grandes instituições e empresas que apoiam e patrocinam o órgão
4

, diversas 

ramificações – as chamadas unidades de ação, que também descreveremos adiante – e 

projetos especiais, além de conselhos formados por figuras notórias da imprensa ou das 

ciências políticas do Brasil. Como segunda hipótese, pensamos que essas estratégias 

utilizadas pelo Instituto fortalecem e ampliam a organização de trabalhos de memória sobre 

Vlado. Tendo como objetos principais as publicações de 2015 (ano da data redonda de 

aniversário de morte de Herzog) do IVH no Facebook, no Instagram e no Twitter sobre a 

trajetória de vida e o acontecimento – no primeiro capítulo, abordaremos mais claramente os 

conceitos de acontecimento que nortearam a pesquisa – da morte de Herzog, temos como 

objetivo geral investigar as atualizações narrativas e algumas estratégias de memória 

                                                           
3
 Disponível em: <http://vladimirherzog.org/o-instituto>. Acesso em: 19 de janeiro de 2017  

4
 Entre os patrocinadores oficiais listados pelo Instituto estão empresas, autarquias e instituições diversas: 

Governo Federal, Grupo Globo, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Sabesp, Banco Safra e Instituto Avon. 

Algumas outras instituições (Associação Brasileiro de Jornalismo Investigativo – Abraji, Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares em Comunicação – Intercom, Sesc, Governo de São Paulo, entre outras) aparecem 

como parceiras ou apoio institucional ao órgão. Apesar de recursos moderados e quadro pessoal modesto, 

parecem ser essas parcerias que garantem, institucionalmente, o pleno andamento das atividades do IVH.  

http://vladimirherzog.org/o-instituto
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produzidas pelo órgão nos espaços citados. A escolha dos três sites se dá por razões de 

popularidade e participação ativa do IVH neles. No primeiro quesito, ressaltamos que, de 

acordo com divulgações recentes do próprio Facebook, essa rede registrou, até 31 de 

dezembro de 2017, a marca de cerca de 2,13 bilhões de usuários por mês. Já o Instagram, 

aplicativo que também integra a marca Facebook, tem cerca de 800 milhões de usuários 

mensais ativos em todo o mundo, sendo cerca de 50 milhões somente no Brasil. O Twitter, 

por sua vez, divulgou, sem informar números, que, no Brasil, a empresa registrou recorde de 

receita em 2017. Além disso, o Twitter anunciou ter atingido a marca de 330 milhões de 

usuários ativos por mês no último trimestre do ano, sem especificar a quantidade de 

brasileiros
5
.   

Em outros dados, além dos oficiais anunciados pelas próprias empresas, a agência 

global de marketing "We Are Social" (http://wearesocial.com), que afirma combinar serviços 

em áreas como conteúdo, mensuração e análise, produção digital e gerenciamento de 

projetos
6
, divulgou, em janeiro de 2017, relatório

7
 com resultados de pesquisas, estatísticas e 

tendências das mídias digitais e móveis em 2016 nos 30 países com maiores economias do 

mundo. No Brasil, os números são superlativos: 103 milhões de usuários ativos de mídias 

sociais (o que inclui redes como Facebook, Instagram e Twitter mais serviços de mensagens 

instantâneas, como WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat e Skype), o que representa 

praticamente a metade da população do país. Vale notar que grande parte desses usuários (88 

milhões, de acordo com a pesquisa) está conectada a essas mídias por meio de aparelhos 

móveis, como os celulares. Entre as redes sociais mais usadas pelos brasileiros, segundo o 

relatório, estão Facebook, com 31% do total de usuários, Google+
8
, com 17%, Instagram, 

com 15%, e Twitter, com 14%. Em janeiro de 2018, a mesma agência divulgou um novo 

relatório digital
9
, indicando que os números dos usos dessas redes no Brasil permanecem 

                                                           
5
Informações disponíveis em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/facebook-perde-1-milhao-de-

usuarios-em-sua-terra-natal-queda-e-a-1-na-historia-da-rede-social.ghtml>; 

<https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-facebook-se-tornou-um-gigante-de-23-bilhoes-usuarios-

22511806>; <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931057-com-50-milhoes-de-usuarios-brasil-e-

segundo-no-ranking-do-instagram.shtml>; <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/twitter-anuncia-

primeiro-lucro-de-sua-historia-e-acoes-disparam.shtml>. Acesso em: 26 de março de 2018.  
6
 Disponível em: <http://wearesocial.com/br/servicos>. Acesso em: 22 de março de 2017.   

7
 Relatório disponível em: <https://www.slideshare.net/wearesocialsg/2016-digital-yearbook>. Acesso em: 22 de 

março de 2017.   
8
 O alto número de usuários da rede Google+ está ligado ao fato de ela ser atrelada ao popular serviço de e-mail 

do Google, o Gmail. Apesar de o IVH possuir perfil oficial nessa rede 

(https://plus.google.com/115975200562786618686), não a utilizaremos como objeto de pesquisa, uma vez que o 

Instituto tem apenas quatro postagens nela, todas de 2015. O link para a página do IVH no Google+ sequer é 

divulgado no site oficial do órgão.  
9
Disponível em <https://digitalreport.wearesocial.com>. Acesso em: 2 de março de 2018.   

http://wearesocial.com/
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/facebook-perde-1-milhao-de-usuarios-em-sua-terra-natal-queda-e-a-1-na-historia-da-rede-social.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/facebook-perde-1-milhao-de-usuarios-em-sua-terra-natal-queda-e-a-1-na-historia-da-rede-social.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-facebook-se-tornou-um-gigante-de-23-bilhoes-usuarios-22511806
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-facebook-se-tornou-um-gigante-de-23-bilhoes-usuarios-22511806
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931057-com-50-milhoes-de-usuarios-brasil-e-segundo-no-ranking-do-instagram.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931057-com-50-milhoes-de-usuarios-brasil-e-segundo-no-ranking-do-instagram.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/twitter-anuncia-primeiro-lucro-de-sua-historia-e-acoes-disparam.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/twitter-anuncia-primeiro-lucro-de-sua-historia-e-acoes-disparam.shtml
http://wearesocial.com/br/servicos
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/2016-digital-yearbook
https://plus.google.com/115975200562786618686
https://digitalreport.wearesocial.com/
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muito altos. Entre os usuários ativos do Facebook, o país é o terceiro no mundo, com 130 

milhões, perdendo apenas para Índia e Estados Unidos. Já no Instagram são 57 milhões de 

usuários ativos no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos.  

O quesito participação ativa do IVH nos três sites de redes sociais destacados também 

é importante, uma vez que, nessas redes, o Instituto possui páginas oficiais
10

, com constantes 

postagens e compartilhamentos de informações. Realizamos entrevista com o profissional da 

área de Comunicação do IVH, o jornalista Giuliano Galli, responsável pelas atualizações do 

Instituto nessas redes. Ele nos deu diversas informações sobre os trabalhos de comunicação 

feitos pelo IVH, especialmente desde o final de 2014, quando ele ingressou na equipe. 

Destacaremos várias informações dessa entrevista no terceiro capítulo, mas vale notar que, 

por ter sido realizada em novembro de 2017, percebemos que, durante parte do processo de 

escrita e de revisão dessa dissertação, meses depois, ficaram evidentes algumas diferenças nas 

formas de atuação e de circulação de informações e notícias do IVH nas redes sociais 

(exploramos um pouco isso no capítulo 2 do trabalho), além de uma maior inserção de 

membros do Instituto – sobretudo Clarice e Ivo, mãe e filho de Herzog, na chamada imprensa 

tradicional. Tais inserções se devem especialmente às novidades trazidas pela decisão da 

CIDH e pela reabertura das investigações sobre a morte do jornalista, como citamos 

anteriormente. Além disso, o clima político do país em 2018, repleto de retrocessos ligados a 

grupos – inclusive organizados e/ou politicamente institucionalizados – de apoiadores da 

ditadura civil-militar acaba fazendo com que esses integrantes sejam constantemente 

procurados pela imprensa para comentar essa conjuntura
11

. De toda forma, percebemos que a 

intensidade da atuação do IVH nas redes e a necessidade de uso delas para a divulgação da 

marca do Instituto permanecem, em consonância com o que nos foi relatado pelo profissional 

de Comunicação.   

É nessas redes sociais, portanto, que o IVH parece tocar com bastante afinco esses 

trabalhos que produzem memória e atualizam Vladimir Herzog. Percebemos que, de forma 

geral, o órgão aproveita datas comemorativas não apenas ligadas a Herzog, mas também 

                                                           
10

 As páginas oficiais do IVH (ou seja, gerenciadas e administradas pela própria equipe do Instituto) nesses sites 

estão, respectivamente, nos seguintes endereços: https://www.facebook.com/institutovladimirherzog; 

https://www.instagram.com/vladimirherzog e https://twitter.com/vladimirherzog.   
11

 Outro fato de forte repercussão, trazido à tona em maio de 2018, foi a divulgação de que um memorando da 

CIA, cuja data oficial é de 11 de abril de 1974, relatava que o general Ernesto Geisel havia autorizado 

diretamente a execução de opositores do regime, derrubando a imagem de militar mais moderado fortemente 

atrelada à sua figura. Geisel era o presidente do Brasil quando Herzog foi torturado e morto nas dependências do 

DOI-Codi, o que levou a família a também se pronunciar sobre o caso (Disponível em 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/filho-de-herzog-quer-que-governo-solicite-

acesso-documentos-da-cia>. Acesso: em 14 de maio de 2018).    

https://www.facebook.com/institutovladimirherzog
https://www.instagram.com/vladimirherzog
https://twitter.com/vladimirherzog
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/filho-de-herzog-quer-que-governo-solicite-acesso-documentos-da-cia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/filho-de-herzog-quer-que-governo-solicite-acesso-documentos-da-cia
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relacionadas a questões mais amplas de Direitos Humanos
12

 ou a pessoas específicas
13

 para 

postar seus conteúdos e, eventualmente, fazer links com seu site ou com notícias correlatas. 

Em datas importantes relacionadas ao período da ditadura civil-militar, como dias 31 de 

março e 1º de abril (tomada do poder pelas forças militares) e 13 de dezembro (decretação do 

Ato Institucional nº 5), o Instituto também se manifesta, sobretudo via textos no Facebook, 

com eventuais links para seu site. Datas comemorativas ou que celebram atividades que 

mantêm alguma ligação com as ações do IVH – exemplo é o Dia do Jornalista, em 7 de abril – 

também estão na agenda de celebrações do órgão e costumam render postagens e 

homenagens. “O Instituto funciona muito nessa coisa de data, de várias maneiras. Tanto no 27 

de junho, que é a data de nascimento (de Herzog), como o 25 de outubro (data de morte). 

Tanto nos 50 anos do golpe. Essa coisa de data é muito condutora do nosso trabalho”, afirmou 

Giulliano Galli
14

.  

Lembramos, porém, que a falta de sistematização e a periodicidade indefinida das 

postagens nos sites de redes sociais podem indicar uma estratégia institucionalizada pelo 

órgão, mas não tão bem planejada de memória e atualização narrativa do IVH sobre Herzog, 

contrariando a hipótese da pesquisa. Nesse contexto, em que são possibilitados muitos tipos 

de organizações e seleções de memórias sobre Vlado, além de reconstruções coletivas, 

individuais e familiares de lembranças, destacamos a seguir objetivos mais restritos da 

pesquisa:                  

- Investigar as lembranças sobre o cotidiano de Herzog – em suas trajetórias pessoal e 

profissional – que são reconstruídas pelo IVH nos sites de redes sociais;  

- Investigar os trabalhos de memória sobre o caso Herzog (ou seja, o acontecimento de 

sua morte pelas forças de repressão da ditadura) pelo IVH nos sites de redes sociais; 

- Identificar e analisar algumas das atualizações narrativas sobre Herzog promovidas 

pelo IVH nos sites de redes sociais; 

                                                           
12

 Exemplos: Dia Internacional da Mulher, em 8 de março; Dia Internacional para a Eliminação da 

Discriminação Racial, em 21 de março.    
13

 Mais recentemente, as mortes de Dom Paulo Evaristo Arns, em 14 de dezembro de 2016, e dos jornalistas 

Fernando Pacheco Jordão, em 14 de setembro de 2017, e Audálio Dantas, em 30 de maio de 2018, todos muito 

ligados à história da família Herzog, foram bastante difundidas pelo Instituto. São pistas de que o IVH irá, 

anualmente, homenagear e marcar as efemérides ligadas a esses personagens, assim como fazem com o próprio 

Herzog. Outras perseguições, torturas e mortes simbólicas ocorridas durante o período da ditadura, como a de 

Stuart Angel, em junho de 1971, também são ocasionalmente lembradas nas redes oficiais do Instituto, como em 

um post do Instagram de junho de 2018 (Disponível em <https://www.instagram.com/p/BkBI9TDh79w>. 

Acesso em: 6 de agosto de 2018).       
14

 Os principais trechos da entrevista com Galli revelando a rotina de algumas das ações e da equipe do IVH 

aparecerão no terceiro capítulo. 

https://www.instagram.com/p/BkBI9TDh79w
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- Identificar e analisar as estratégias organizadas (e seus planejamentos e 

sistematizações – ou a falta deles) do IVH nos sites de redes sociais para promover essa 

atualização narrativa, gerando um projeto de permanência de Herzog. Esse objetivo serve 

como exemplo para analisarmos como os sites de redes sociais (e algumas de suas 

ferramentas, como as hashtags) podem servir como espaços contínuos para trabalhos de 

memória. 

A partir dos estudos sobre essas estratégias de memória, importantes na abordagem de 

narrativas midiáticas sobre um episódio historicamente marcante, é relevante verificarmos 

também a função política de determinadas ambiências digitais como marcos comemorativos 

de uma história. Podemos pensar, assim, que um dos papéis ocupados por esses espaços 

digitais segue uma lógica dentro do que Colombo (1991, p. 19) classifica de “corrente 

mnemotécnica no Ocidente”.  Nessa direção, analisamos os contextos e razões para as 

atuações do IVH nessas redes, especialmente em lógicas comemorativas, como datas de 

aniversário de morte ou de nascimento. Lembramos que o principal exemplo é a hashtag 

#vlado40anos, lançada pelo IVH em 2015 na ocasião dos 40 anos do assassinato de Herzog.  

Uma pesquisa sobre a permanência de Herzog pode representar, portanto, uma 

reflexão acerca da complexidade das relações entre espaços midiáticos, acontecimento, 

memória, narrativa, poder e diversos atores sociais. Durante o período militar, no que tange às 

relações entre jornalismo, imprensa, censura e órgãos de repressão, ilustradas pelo caso 

Herzog, os meios de comunicação assumiram, como de praxe (e num forte contexto de 

censura e repressão), a função de privilegiar determinadas informações, selecionando, por 

tabela, muito do que seria esquecido, silenciado e apagado. Seus profissionais, os jornalistas, 

estariam “construindo documentos de memória da atuação do grupo” (BARBOSA, 2014, p. 

10).  

Já a fluidez dos meios digitais auxilia na construção desse novo espaço de 

permanência e presença de uma figura já morta (RIBEIRO, 2015). Não à toa, o IVH 

compartilhou, com o uso da hashtag #vlado40anos, em 2015, uma série de imagens, vídeos e 

canções de ato celebrado
15

 em homenagem ao jornalista na Catedral da Sé, em São Paulo, 

remetendo instantaneamente ao mesmo tipo de cerimônia realizada há 40 anos, no mesmo 

local, dias após a morte de Vlado, em evento tido como um divisor de águas no combate ao 

regime militar. Mais um exemplo é que, meses antes do marco de 40 anos da morte do 

                                                           
15

 O ato inter-religioso recebeu o nome de “Vladimir Herzog – 40 anos: Lembrar é preciso, respeitar é preciso, 

cantar é preciso!”. Mais informações em: <http://vladimirherzog.org/catedral-e-praca-da-se-recebem-cerca-de-

800-cantores-para-celebrar-a-historia-de-vladimir-herzog>. Acesso em: 6 de março de 2017.   

http://vladimirherzog.org/catedral-e-praca-da-se-recebem-cerca-de-800-cantores-para-celebrar-a-historia-de-vladimir-herzog
http://vladimirherzog.org/catedral-e-praca-da-se-recebem-cerca-de-800-cantores-para-celebrar-a-historia-de-vladimir-herzog
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jornalista, o Instituto iniciou uma intitulada “linha do tempo” no Instagram, com postagens 

que continham fotos (em ambientes familiar ou profissional) e informações sobre as 

trajetórias de vida e carreira de Herzog. Essa linha do tempo, também presente no Facebook, 

fez parte de uma campanha mais ampla sobre o quadragésimo aniversário da morte do 

jornalista, reunindo uma série de atividades e atos públicos
16

 não apenas por parte do IVH, 

mas também de seus parceiros.  

São possibilitadas, assim, lembranças que, ao serem reconstruídas em espaços 

midiáticos diversos, causam o alargamento dos limites da mera memória oficial de uma 

época, chancelada, durante muitos anos, por determinados meios de comunicação alinhados a 

um regime autoritário. São as “memórias subterrâneas” que conseguem invadir o espaço 

público, como afirma Pollak (1989).    

Em consonância com esses argumentos, propomos uma reflexão sobre os trabalhos de 

memória (e sobre se e como eles passam a ser feitos de forma mais sistematizada pelo IVH) 

ligados a Herzog – nos âmbitos coletivo, familiares e individuais – nesses espaços de 

comunicação digital. São esses trabalhos que possibilitam que as narrativas sobre Herzog 

sejam continuamente atualizadas no cotidiano das redes sociais.  

A pesquisa é do tipo exploratória e engloba levantamento bibliográfico, além de 

análise de dados, entrevistas e documentos. Ela foi iniciada a partir de leitura de material 

bibliográfico de duas vertentes: fundamentação teórica e obras relacionadas aos temas de vida 

e morte de Herzog e ao período de vigência do regime militar no Brasil. No caso da 

fundamentação teórica, destacamos dois segmentos: autores que tratam de temas ligados à 

memória, ao acontecimento e às suas relações com as mídias e autores que tratam de temas 

relacionados à emergência dos espaços digitais, incluindo aí os usos dos sites de redes sociais. 

O levantamento sobre a temática da ditadura civil-militar foi feito para fins de 

contextualização histórica do período, que abriga o acontecimento da morte do jornalista, 

investigando de que forma foram construídas as narrativas midiáticas sobre aquele episódio. É 

importante também destacarmos que algumas das obras consultadas, em especial alguns 

artigos, transitam entre os dois universos, fornecendo embasamentos teóricos mais 

aprofundados sobre questões ligados à memória coletiva ao mesmo tempo em que estão 

inseridos em contexto de elucidações e posicionamentos sobre o golpe militar de 1964 e o 

subsequente período da ditadura civil-militar.  

                                                           
16

 Várias dessas ações podem ser consultadas no link <http://vladimirherzog.org/vlado40anos>, que utiliza a 

hashtag #vlado40anos. Acesso em: 6 de março de 2017.   

http://vladimirherzog.org/vlado40anos
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Entre os dados e informações que foram levantados e analisados, privilegiamos 

algumas frentes: com menor intensidade, algumas matérias publicadas em jornais impressos 

ao longo dos pouco mais de 40 anos da morte de Herzog. Esse recorte se deu pela necessidade 

de percebermos que, antes de chegarmos aos sites de redes sociais como objetos principais de 

pesquisa, houve um percurso de notícias sobre a morte de Herzog ao longo dessas pouco mais 

de quatro décadas. Algumas dessas matérias são ilustradas neste trabalho com breves análises 

das narrativas sobre o acontecimento da morte de Herzog – e seus desdobramentos e 

repercussões posteriores – em veículos impressos. Esses exemplos de matérias em veículos 

impressos foram encontrados em acervos digitalizados de jornais de grande circulação. 

Priorizamos matérias de O Globo e Folha de S. Paulo, aos quais tivemos acesso aos arquivos 

por meio de assinatura, assim como em seus sites na Internet, ou de jornais alternativos
17

, que 

circularam no período de repressão, e cujos alguns exemplares estão disponibilizados em 

formato digital. Destacamos também os muitos esforços acadêmicos e historiográficos que se 

debruçaram sobre as relações entre imprensa e ditadura civil-militar, sendo que alguns 

buscaram descortinar exclusivamente a relação entre Herzog e alguns dos principais jornais 

da época
18

.    

Para fins de contextualização, acreditamos na importância de traçarmos esse breve 

percurso midiático e na validade de relembrarmos algumas dessas publicações jornalísticas, 

que foram essenciais para a construção narrativa do caso Vladimir Herzog em que, como 

defendem Barbosa e Ribeiro (2011, p. 24), “o valor do estudo do passado está na 

reinterpretação que pode fornecer perspectivas sobre o presente”. Assim, mesmo não sendo os 

objetos principais dessa investigação, essas notícias atendem a uma ideia de traçar um 

caminho até chegarmos aos dias atuais, numa “perspectiva de recuperar emblemas, vestígios e 

                                                           
17

 Nosso principal destaque é o “Ex-“. Além de ter sido disponibilizado digitalmente pela Imprensa Oficial de 

São Paulo, em um trabalho conjunto com o próprio IVH, ganhamos uma caixa comemorativa com todas as 

versões impressas regulares – edição fac-similar completa de novembro de 1973 a dezembro de 1975, além de 

encarte de abertura – do jornal quando visitamos o Instituto em novembro de 2017 para entrevistas e demais 

atividades ligadas à pesquisa.  
18

 Destacamos aqui a obra de Lilian Perosa, a partir de tese defendida na Universidade de São Paulo, em 1998: 

“Cidadania proibida: o caso Herzog através da imprensa” (2001). Com análises sobre como parte da imprensa de 

São Paulo – quatro jornais, especificamente: Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e Folha da 

Tarde – atuou na cobertura do assassinato do jornalista, de sua morte até a divulgação do relatório final do IPM 

(Inquérito Policial-Militar) da época, que ainda sustentava a falsa versão do suicídio. Perosa classifica o caso 

Herzog como uma “questão mal resolvida da história brasileira” (disponível em: 

<http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/lilian-perosa-questao-mal-resolvida-da-historia-

brasileira>; acesso em: 11 de abril de 2018), mostrando as diferentes vertentes assumidas pelos órgãos de 

imprensa analisados ao longo do período de cobertura da morte de Herzog e seus desdobramentos logo nos 

primeiros anos.    

http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/lilian-perosa-questao-mal-resolvida-da-historia-brasileira
http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/lilian-perosa-questao-mal-resolvida-da-historia-brasileira
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sinais do passado, fornecer uma dimensão histórica às interpretações” (BARBOSA; 

RIBEIRO, 2011, p. 24). 

Passadas as rememorações de alguns veículos impressos, nossas análises foram mais 

concentradas nas publicações (com fotos e informações) do IVH no Facebook, no Instagram e 

no Twitter a partir do terceiro capítulo, delimitando nossos objetos de pesquisa. Em relação às 

postagens nos sites de redes sociais, o período coberto pela pesquisa se concentrou no ano de 

2015, pois entendemos, conforme apontado durante a qualificação, que estender esse recorte 

de análises poderia ser prejudicial à pesquisa. Foi nesse período – com maior intensidade nos 

meses de outubro e novembro – que houve um boom de posts feitos pelo IVH sobre o 

aniversário de morte de Vlado, os 40 anos, efeméride que, segundo revelado pela própria 

equipe do órgão, possibilitou melhores condições de planejamento de atividades pelo 

Instituto.    

A razão para a seleção desse período se dá pelos marcos comemorativos 

constantemente abordados ao longo do trabalho. Foi em 29 de junho de 2015 que o IVH 

publicou, no Instagram, uma foto de Herzog (ainda criança) e sua mãe, iniciando uma série de 

postagens em homenagem aos 40 anos de sua morte; uma “linha do tempo”, [...], “destacando 

alguns episódios da vida do Vlado”, além da promessa de realização de diversas atividades 

para “relembrar essa data tão importante na História do país”
19

. Consideramos essa data, 

portanto, como o marco das publicações do Instituto sobre os ritos de comemorações em 

relação à data redonda do aniversário de morte de Herzog. Por ser, além de guardiã das 

memórias sobre Vlado
20

, uma instituição que lida com a promoção e a defesa de práticas de 

direitos humanos, são muitas as postagens – a maior parte, na verdade – do IVH que não têm 

ligação direta com o jornalista. São divulgações de cursos, prêmios, exposições, além de 

dados sobre a ditadura civil-militar de forma geral, entre outras informações que englobam, 

por exemplo, outros mortos e desaparecidos políticos do período. Por isso, pelo intuito de 

restringimos a pesquisa apenas às estratégias de memória sobre Herzog (sua trajetória e sua 

morte), analisamos somente as publicações que têm o personagem como figural central. Não 

contemplamos aqui as muitas postagens do órgão sobre premiações, dados, notícias ou índices 

diversos relacionados a direitos humanos no Brasil e no exterior. São informações ligadas à 

                                                           
19

 Disponível em <https://www.instagram.com/p/4hAh9csoI5>. Acesso em: 2 de março de 2017. 
20

 Notamos que o IVH reivindica essa posição quando até mesmo os endereços de seu site e de algumas de suas 

páginas oficiais utilizam simplesmente o nome do jornalista, dando a impressão de que são eles os “autorizados” 

a falarem institucionalmente por Vlado. O mesmo no YouTube (www.youtube.com/vladimirherzog) e no site 

oficial (http://vladimirherzog.org). Apenas no Facebook há o acompanhamento, no endereço oficial, da palavra 

“instituto” (www.facebook.com/institutovladimirherzog).   

https://www.instagram.com/p/4hAh9csoI5
http://www.youtube.com/vladimirherzog
http://vladimirherzog.org/
http://www.facebook.com/institutovladimirherzog
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atuação principal do IVH, mas que não têm Herzog como personagem direto. Por isso, nos 

atemos somente às postagens que evocam a figura que dá nome ao Instituto, pois acreditamos 

que seria arriscado, em virtude do curto tempo para pesquisa e escrita da dissertação que 

caracteriza o período de um Mestrado, tentarmos abarcar outros personagens na já complexa 

rede de atores que marcaram a ditadura civil-militar – e que continuam deixando suas marcas 

na vida política e no cotidiano do país.  

Além das análises qualitativas sobre essas postagens, que geram importantes 

embasamentos teóricos sobre o espaço das mídias nesses trabalhos de memória, fizemos 

também, a partir de dados obtidos com a própria equipe do Instituto, alguns levantamentos 

quantitativos sobre os usos e compartilhamentos da hashtag #vlado40anos ao longo de 2015 e 

também sobre alguns números que consideramos importantes por demonstrarem um 

panorama sobre a atuação mais recente do órgão em espaços digitais. 

Com base nas investigações sobre as estratégias empreendidas pelo IVH nas redes 

sociais, incluindo os usos da hashtag #vlado40anos em 2015, construímos percursos teóricos 

que nos permitem pensar nessas ambiências digitais como espaços para importantes 

organizações de memória. Os exemplos da hashtag #vlado40anos, com o compartilhamento 

de imagens e informações sobre Herzog, especialmente nas referências aos atos ecumênicos 

realizados na Catedral da Sé, nos levaram a verificar, de forma mais ampla, a realização de 

um trabalho organizado de memória por parte do Instituto, a fim de celebrar e divulgar a curta 

trajetória de vida do jornalista e os muitos desdobramentos de sua morte, em uma permanente 

atualização narrativa da emblemática figura de Herzog.  

Nesse percurso de pesquisa, além dos já citados Barbosa (2014), Colombo (1991) e 

Pollak (1989), cujas teorias e contribuições sobre os estudos de memórias sociais e coletivas 

são fundamentais, concordamos também que vivemos tempos de intensa “cultura de 

memória” (HUYSSEN, 2004) e “febre mnemônica” (HUYSSEN, 2000), nos quais as ligações 

entre mídia, acontecimentos e marcos comemorativos desempenham papel crucial para o 

alargamento das conexões entre passado, presente e futuro. Numa lógica que acredita ser de 

“hipermemória”, Lipovetsky (2004) defende que somos marcados por um momento de 

“obsessão comemorativa” e de “frenesi histórico-patrimonial e comemorativo”. Antes, Nora 

(1993) já alertava para tempos de “produtivismo arquivístico”.  

Lembremos, portanto, que as “estratégias memoráveis” (BARBOSA, 2007) seriam 

operadas nos meios digitais por um órgão (IVH) que assume caráter institucionalizado para 

discorrer sobre Herzog, constituindo “práticas de memória” (HUYSSEN, 2000) de cunho 
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político cuja temporalidade permite que passado, presente e futuro se confundam. Podemos 

fazer, com as definições, conceitos ou características mencionados até aqui, paralelos em 

relação às ações e à atuação do IVH, inclusive em espaços de comunicação digital. Nessa 

direção, a pesquisa busca também percorrer, mesmo que brevemente, o percurso das muitas 

mudanças nas narrativas midiáticas, primordialmente em espaços materiais como os 

impressos, sobre a morte de Herzog há mais de 40 anos até as atualizações narrativas 

possibilitadas pelos espaços digitais imateriais da contemporaneidade. Tudo isso sob a 

perspectiva do jornalista – Vlado – como um homem do cotidiano (e cujo cotidiano, é, aliás, 

narrado e atualizado nas redes pelo Instituto como aparente forma de aproximação com os 

usuários) alçado à condição de personagem emblemático, com status simbólico, por conta das 

circunstâncias que envolveram o acontecimento de sua morte. 

O trabalho está estruturado em três capítulos: o primeiro aborda as relações entre o 

acontecimento (o assassinato de Vlado pelas forças de repressão da ditadura civil-militar) e as 

produções de memória relacionadas ao fato, como as comemorações em datas específicas – 

foi o caso do aniversário de 40 anos de sua morte, um dos marcos memoráveis sobre o 

personagem. Algumas articulações midiáticas entre presente, passado e futuro são ilustradas 

ao longo desse capítulo, no qual percorremos alguns breves exemplos de notícias sobre a 

morte do jornalista desde a gênese do acontecimento até chegarmos a estratégias de memória 

e de atualizações narrativas sobre Herzog já presentes nos meios digitais. Vale ressaltar que, 

apesar de ser um capítulo de forte contextualização teórica sobre as marcas do acontecimento 

e produção de memória, não houve intenção de fazermos dele um “capítulo histórico” ou de 

simples trajetória biográfica. Ainda que tenhamos percorrido um determinado (e resumido) 

percurso cronológico da vida Herzog, acreditamos que é um personagem cuja dimensão 

histórica já foi intensamente retratada em obras diversas – acadêmicas, jornalísticas, literárias 

e de demais modalidades narrativas – e que, portanto, não caberia aqui simplificar o trabalho 

com esse tipo de abordagem que já foi repetida à exaustão. 

O segundo capítulo faz uma apresentação mais direta da formação e da atuação do 

Instituto Vladimir Herzog, ator social relativamente novo (menos de 10 anos) no que diz 

respeito às estratégias de memórias sobre Herzog e na defesa e promoção de direitos humanos 

no Brasil. Apresentamos as chamadas “unidades de ação” do Instituto e alguns de seus 

projetos especiais, em ações que constituem claras estratégias que mantêm os trabalhos de 

memória sobre Vlado, mas que também aproximam o órgão de um público mais jovem e mais 

ligado às agendas contemporâneas dos movimentos civis, como pautas identitárias e ativismo 



 
 
 

29 
 

social. Essas estratégias passam pela ampla utilização das redes sociais. Porém, nossa 

principal fonte de informações para o segundo capítulo é o próprio site do IVH, que nos 

permite navegar de forma mais detalhada em cada uma das unidades e projetos. De caráter 

mais descritivo, será um capítulo mais curto, com informações mais pragmáticas sobre as 

atividades do Instituto que conservam a presença de Herzog na sociedade e nos debates 

públicos. O capítulo dialoga com as articulações de Dias e Roxo (2016) sobre o Instituto 

como um dos agentes engajados na missão de transformar Herzog em personagem-símbolo da 

resistência à ditadura e na abordagem do “contexto da efeméride dos 40 anos da morte do 

jornalista”.  

A partir da construção desses percursos teórico e descritivo presente nos dois 

primeiros capítulos, pudemos chegar à terceira e última parte do trabalho, intitulada “Instituto 

Vladimir Herzog (IVH): visita, entrevista e análise dos espaços digitais”, na qual 

apresentamos algumas das impressões e informações selecionadas durante nossa ida a São 

Paulo, em 2017, para duas atividades ligadas à pesquisa: assistir à 39ª edição do Prêmio 

Jornalístico Vladimir Herzog e conhecer as instalações do Instituto, além da conversa com 

Giuliano Galli. Ao falarmos sobre essas etapas optamos por fazer um diário de campo, no 

qual descrevemos cada uma dessas atividades e nossas impressões. O capítulo também reúne 

algumas postagens do IVH nas redes Facebook, Instagram e Twitter, além de comparações 

entre a atuação e a postura do órgão em cada um desses sites e o que foi abordado durante a 

entrevista. Ainda que esta não seja uma pesquisa calcada em análise de conteúdo, propomos 

no terceiro capítulo algumas observações acerca de posts, imagens e textos memorialísticos 

do IVH nessas redes que nos ajudam a entender e a contextualizar esse perfil de uma 

organização tão empenhada em traçar estratégias de memória sobre Herzog nesses 

determinados espaços midiáticos.   

É neste capítulo também que os trabalhos de memória levados a cabo pelo Instituto 

aproximam Herzog – marido, filho, pai, amigo, jornalista – de usuários e públicos dos sites 

das redes sociais, atualizando, dessa forma, as muitas narrativas sobre o personagem. Para 

além do acontecimento de sua morte, que também passa por constantes atualizações, 

buscamos, nas postagens do IVH nas redes, relações entre a figura emblemática e midiática e 

o homem comum, cujos aspectos favoráveis do cotidiano (e a ausência de uma militância 

política que, de alguma forma, justificasse a brutalidade de seu assassinato) são 

permanentemente reforçados pela instituição. Nessas páginas oficiais nas redes sociais, o que 

percebemos e relatamos são fortes projetos de permanência do jornalista que desafiam lógicas 
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materiais de presença. Ainda no terceiro capítulo pontuamos informações quantitativas dos 

últimos anos sobre o alcance do Instituto nessas redes e também sobre os usos da hashtag 

#vlado40anos como exemplo de campanha encabeçada pelo IVH que gerou forte engajamento 

de públicos diversos.  

Nas considerações finais apontamos algumas reflexões sobre como o Instituto 

Vladimir Herzog organiza – sem necessariamente planejar de forma tão sistemática – sua 

atuação nas redes sociais como uma estratégia para auxiliar o projeto de permanência de um 

personagem morto há mais de 40 anos. Por mais emblemático que o acontecimento da morte 

de Vlado tenha sido em um contexto de forte repressão política no Brasil, o que já garantiria a 

conservação de sua figura pública em determinados espaços sociais, acreditamos que o IVH 

manterá trabalhos e esforços de memória para reforçar a dimensão de um personagem que, de 

alguma forma, gerou transformações nos rumos políticos do país – algo que o próprio 

Instituto sempre tende a valorizar. Aproveitamos para propor alguns desdobramentos e 

possibilidades de continuidade para a pesquisa, sobretudo ao analisarmos que o IVH dispõe 

de um claro projeto contínuo de “permanência” da figura de Herzog e parece ter recursos para 

manter isso. Fazemos aqui a ressalva de que uma iminente (finalizamos este texto às vésperas 

do resultado das eleições presidenciais de 2018) consolidação dos rumos tenebrosamente 

conservadores que varreram o Brasil nos últimos anos seja uma ameaça direta à sobrevivência 

– inclusive financeira – de instituições ligadas aos direitos humanos e aos esforços por 

memória, verdade e reparação sobre o período da ditadura.  

Por fim, as recentes novidades sobre o caso, já citadas nesta introdução, também nos 

levam a fazer breves apontamentos nas considerações finais que marcam essa definitiva 

inscrição de Vlado na história. Mesmo com seu personagem principal morto há mais de 40 

anos, o caso Herzog ainda parece ter fôlego para muitos e muitos anos de investigações. 

Nelas, o Instituto que leva o nome do jornalista não economiza nos “esforços e estratégias 

para ampliar o alcance de circulação das narrativas” (DIAS; ROXO, 2016, p. 406) sobre 

Vlado.    
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1. HERZOG: MORTE, ACONTECIMENTO E MEMÓRIA 

Este início de trabalho tem seu foco em questões mais diretamente relacionadas à 

figura de Vladimir Herzog, sua trajetória de vida – aquela que vem e continua sendo, 

primordialmente, interpretada, narrada e recontada, no presente, por amigos e familiares – e o 

acontecimento de sua morte. Para isso, é importante enfatizarmos que abordamos uma série 

de informações de contextualização e de aporte teórico neste primeiro capítulo. Entendemos 

sua morte como um acontecimento fundador, que gera desdobramentos permanentes que, até 

os dias atuais, ecoam em questões de fortes dimensões políticas no Brasil. Trabalhamos aqui 

com o acontecimento a partir de três aspectos levantados por Vera França (2012). Ela realça 

que, como primeiro aspecto, o acontecimento “acontece a alguém; não é independente nem 

autoexplicativo” e tem poder de “afetar um sujeito – uma pessoa, uma coletividade”. 

Acreditamos também, assim como ela defende, que o acontecimento “interrompe uma rotina”. 

Como segundo ponto, França destaca que “o acontecimento é portador de uma diferença e de 

uma ruptura. Ele rompe o esperado, a normalidade; ele quebra uma sequência e, num primeiro 

momento, desorganiza o nosso presente”. Ainda para França, o acontecimento gera uma 

interrogação e, em decorrência, “suscita sentidos, faz pensar, incita à busca de respostas e 

alternativas” (2012, p. 13), o que configura seu terceiro aspecto, aquele que acreditamos ser o 

mais próximo do caso Herzog.  

Os três aspectos ainda ecoam o suficiente para que proponhamos um trabalho que 

pondera como esse personagem sobrevive e perdura em espaços muito contemporâneos – sem 

dar indicações de que irá desaparecer tão cedo – como determinados sites de redes sociais. 

Rezende fala em “novos dispositivos de comunicação, que trazem a promoção de uma nova 

memória” (2011, p. 219). É no terreno dessa nova memória, presente na fluidez das redes e 

nos usos institucionais que uma organização promove em suas páginas nesses espaços, que 

pretendemos avançar. É necessário, no entanto, pontuar que não é nossa intenção dar a essa 

parte da dissertação um ar de “capítulo histórico” com uma simples retomada de fatos que já 

foram amplamente noticiados, rememorados e narrados. 

O que pretendemos é, a partir de uma série de conexões entre o acontecimento da 

morte de Vlado e questões adjacentes como os papéis das mídias e de uma cultura da 

memória, prepararmos o terreno para chegarmos, mais adiante, a um contexto de criação de 

um órgão como o IVH e suas atividades (especialmente suas ações de comunicação). Assim, 

acreditamos construir uma espécie de cronologia que, sem estar necessariamente presa a uma 

linearidade narrativa, nos ajuda a compreender processos históricos que atravessam as fortes 
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relações entre memória e narrativas midiáticas ao longo das mais de quatro décadas desde a 

morte de Herzog.  

Foi no dia 25 de outubro de 1975 que se deu o acontecimento, cujos aspectos 

norteadores já levantamos aqui, o primeiro de uma sucessão que perdura até os dias de hoje. 

Um dos mais emblemáticos do período da ditadura civil-militar que deu as cartas no Brasil de 

1964 a 1985: a morte do jornalista Vladimir Herzog. O fato ocorreu nas sombras: nos porões 

do temido Destacamento de Operações e Informações – Centro de Operações e Defesa Interna 

(DOI-Codi) de São Paulo, com sessões de torturas comandadas por agentes do aparato de 

repressão do Estado. Agentes esses que, vale lembrar, jamais foram responsabilizados por 

seus atos, mesmo tendo sido identificados pela Comissão Nacional da Verdade (CNV)
21

. Foi, 

aliás, a não responsabilização e punição dos agentes – mesmo após a histórica vitória da 

família Herzog contra a União em 1978 – um dos motivos para que a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, em 2018, ordenasse a reabertura das investigações. Já as consequências 

foram bem visíveis; mudando os rumos de um regime brutal, provocando comoções e 

rupturas na opinião pública, dando ao evento uma visibilidade possível dentro de um contexto 

de forte repressão a demais casos de prisões, torturas e assassinatos, unindo atores e 

movimentos sociais diversos em prol de um objetivo: o fim da ditadura, o que só ocorreria de 

fato uma década depois. “[...] a morte de Vlado é apontada como marco que desencadeou o 

processo de democratização no país”, afirma Berger (2006, p. 11), que, em 2006, publicava 

artigo sobre a “continuidade” da morte de Herzog, mesmo passados 30 anos de seu 

desaparecimento. Mais de uma década depois da publicação, sua morte ainda não teve fim e 

não há, por ora, qualquer indício de que venha a ter. É o que permeia nossas ideias: sua morte 

continua exibindo novas camadas de desdobramentos e Vlado, como figura emblemática de 

um tempo, continua “permanecendo”. A diferença é que tal permanência se dá agora por 

novos espaços midiáticos, alguns deles ainda inexistentes quando da publicação do texto de 

Berger.  

Nascido em junho de 1937, na antiga Iugoslávia, em área que hoje pertence à Croácia, 

o menino Vlado tinha nove anos quando chegou ao Brasil com os pais, Zora e Zigmund, após 

fugas diversas dos regimes fascista e nazista na Europa. Alocados na devastada Itália do pós-
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 O terceiro volume do relatório da Comissão Nacional da Verdade, divulgado em dezembro de 2014, aponta, 

em sua relação de perfis de desaparecidos e mortos políticos, sete pessoas como responsáveis pela “autoria de 

graves violações de direitos humanos” pelo assassinato de Herzog, incluindo militares (o torturador de Vlado é 

nomeado) e médicos-legistas. Mais informações em 

<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_3_digital.pdf>. Acesso em 23 de janeiro de 

2017.  

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_3_digital.pdf
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guerra, não viam sentido em voltar a uma Iugoslávia também arruinada. Até ali, a família de 

origem judaica já contava suas mortes e tragédias: os avós maternos e paternos de Vlado 

haviam sido executados em campos de extermínio. Assim como muitos europeus fugidos da 

guerra, viam o Brasil como promessa de um novo mundo, mais livre e pacífico. Chegaram 

primeiro ao Rio de Janeiro e, logo em seguida, foram para São Paulo, onde fincaram moradia.  

Naturalizado brasileiro e tendo adotado o nome de Vladimir, que ele acreditava ser 

mais fácil para o país, Herzog cursou Filosofia na Universidade de São Paulo (USP) e foi 

repórter de O Estado de S. Paulo, ao mesmo tempo em que fazia alguns trabalhos para o 

cinema, uma de suas paixões. Chegou a dirigir um documentário, o curta “Marimbás”, de 

1963. Em 1962, Herzog conheceu Clarice, jovem estudante de Ciências Sociais da USP, com 

quem se casaria dois anos depois, algumas semanas antes do golpe que instituiu a ditadura no 

país. Clarice também atuava como repórter, mas na edição paulista do jornal Última Hora, 

invadido pelos militares em 1964. 

 
O episódio da invasão da Última Hora, que por alguns dias fizera Clarice prisioneira 

em sua própria casa, foi uma espécie de gota d‟água. O casal decidiu sair do país e 

Vlado viajou ao Chile, para tentar algum trabalho. Mas as coisas não estavam fáceis 

por lá, [...].  

Vlado voltou, mas já pensando em transpor maiores distâncias. Pensou na Inglaterra, 

onde dois colegas de redação do Estadão, Nemércio Nogueira e Fernando Pacheco 

Jordão, já estavam, havia mais de um ano, trabalhando no Serviço Brasileiro da 

BBC. [...].  

O clima era cada vez mais pesado no Brasil dos militares. [...]. O nome de Vlado 

aparecia em listas do Dops (Departamento de Ordem Política e Social) entre 

jornalistas considerados contrários ao chamado “Movimento Revolucionário”. [...]. 

Em 1965, fora um dos signatários de um manifesto de intelectuais contra as 

perseguições políticas. (DANTAS, 2012, p. 51)  

 

 

Apesar das notícias nada animadoras sobre o Brasil, Herzog e família sentiam, 

segundo relatos de pessoas próximas, saudades do país e, somado a isso, o jornalista 

conseguiu, segundo Dantas (2012, p. 57-58), uma carta-compromisso de contratação por parte 

da TV Cultura de São Paulo, em agosto de 1968. Mal sabia Vlado que, nesse mesmo ano, 

meses após seu retorno, os militares decretariam o AI-5, o mais brutal dos atos institucionais 

do período militar, iniciando a fase mais dura da ditadura, os chamados anos de chumbo.  

De volta ao país, Herzog passou por diferentes etapas de sua atuação como jornalista. 

Além da TV Cultura, cuja primeira passagem – como editor do programa Hora da Notícia – 

foi até dezembro de 1974, ele trabalhou como freelancer na revista Visão
22

 e dirigiu 
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 Revista veiculada de 1952 a 1993, a Visão privilegiava coberturas e grandes reportagens econômicas e 

políticas. Com diferentes proprietários, linhas editoriais e periodicidades ao longo de sua existência, a revista 

"manteve a regularidade nas edições e inserção significativa no mercado durante o Regime Militar, fazendo parte 
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rapidamente a sucursal paulista do jornal Opinião
23

. Vlado sempre mirava, porém, um retorno 

mais dedicado ao cinema. Mas, em setembro de 1975, o jornalista voltaria à TV Cultura, 

hierarquicamente mais bem posicionado: como diretor do Departamento de Jornalismo. O 

convite tinha, segundo Dantas (2012, p. 69), “o sabor de uma reparação e, talvez por isso, era 

irrecusável”.   

E foi ocupando esse cargo que, em menos de dois meses após assumir, Vlado seria 

morto nos porões do regime aos 38 anos, em contexto de forte perseguição a integrantes do 

Partido Comunista Brasileiro – PCB, alcançando também diversos jornalistas.       

 

Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, foi uma 

das vítimas da “Operação Jacarta” desencadeada pelas forças de segurança 

local, em setembro de 1975, sob a acusação de que participava da 

reorganização do Partido Comunista Brasileiro. Intimado a responder à 

acusação, Vlado – [...] – apresentou-se na manhã do dia 25 de outubro, nas 

dependências do DOI-CODI paulista, centro de repressão muito temido e 

que funcionava nas instalações do II Exército. 

Após horas de agonia sob a tutela de torturadores profissionais, ele é dado 

como morto. Cometera suicídio por enforcamento, dizia a nota oficial 

divulgada pelo II Exército. Os acontecimentos que se sucedem à morte de 

Herzog vão demonstrar não somente a falácia da tese oficial, como permite a 

emergência de um movimento mais unificado e sobretudo mais visível em 

torno dos valores dos direitos humanos e do cidadão. (PEROSA, 2001, p. 

20) 

 

 

Como destaca Figueiredo (2015, p. 60), a morte de Vlado foi uma das 14 ocorridas 

durante o regime a ter sido justificada como suicídio pelos militares. Justificativas repletas de 

falsidades e ocultamentos e que, décadas mais tarde, teriam suas versões oficiais apresentadas 

no relatório de três volumes produzido pela CNV.   

A morte de Herzog, acontecimento fundador, simbólico e de proporções midiáticas, se 

desdobrou em muitos outros. A missa ecumênica em homenagem a ele na Catedral da Sé, em 

São Paulo, em 31 de outubro do mesmo ano, foi um deles. Quase 35 anos mais tarde, em 

2009, a fundação de um Instituto que leva o nome do jornalista foi outro, bem como a 

realização de um novo ato ecumênico 40 anos mais tarde, em 2015, para rememorar o 

aniversário de morte de Herzog. São exemplos que, além de produzirem uma permanente 

                                                                                                                                                                                     
de um novo contexto sócio-político marcado, no campo das comunicações, pela expansão dos conglomerados de 

mídia". Além de Herzog, a Visão teve, entre seus colaboradores, figuras importantes do jornalismo brasileiro 

como Muniz Sodré, Paulo Francis, Nelson Werneck Sodré, Zuenir Ventura e Fernando Morais. Disponível em: 

<http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/2081/2038>. Acesso em: 25 de março de 2017.   
23

 Segundo Kucinski (1991, p. 161), foi o mais influente jornal da chamada imprensa alternativa da década de 

1970 no Brasil. Fundado em 1972, o semanário Opinião teve vida curta e foi encerrado em 1977. 

http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/2081/2038
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atualização de narrativas, dão pistas de como o acontecimento do passado opera, com suas 

idiossincrasias, rupturas, diferenças e indagações, com vistas para o futuro, constituindo o que 

Gaspari (2014, p. 177) acredita ser “um daqueles processos em que reações individuais e 

desarticuladas desembocam em comportamentos que, sem coordenação ou planejamento, 

constroem os grandes fatos históricos”. 

Ao nos depararmos com os muitos esforços de memória empreendidos ao longo de 

mais de 40 anos para a permanência da figura de Herzog, somos levados também a 

conhecermos detalhes anteriores ao acontecimento da morte: o homem comum, cuja trajetória 

profissional e vida familiar não pareciam inspirar grandes arroubos heroicos. Segundo 

Gaspari (2014, p. 172), “até as pedras sabiam que (Vlado) militava no PCB. Fosse qual fosse 

o partido em que militasse, isso teria pouca importância. Não desenvolvia atividade 

clandestina nem era propriamente um quadro”. Dias e Roxo (2016, p. 404) citam o historiador 

Francisco Carlos Teixeira da Silva, para quem Herzog foi compelido a entrar no chamado 

Partidão (o PCB) para ser “solidário às redes políticas e culturais em torno dos quais 

circulavam seus amigos dos tempos de universidade e de redações”. Herzog é descrito ainda 

por Gaspari (2014, p. 172) como um “tipo reflexivo, mais preocupado com a cultura do que 

com a política”, o que encontra ecos no interesse do jornalista pelo cinema e pela produção de 

documentários. Nas informações presentes na biografia de Vlado no site do IVH a partir das 

descrições de seus antigos companheiros e colegas de imprensa, diversos depoimentos foram 

selecionados. No de Zuenir Ventura, há destaque exatamente para sua falta de militância 

política: “Ele foi morto pelo que não fazia. Vlado não era um político, um militante, não 

usava a profissão para fazer contrabando ideológico”, afirmou. O jornalista acrescentou: “Ao 

contrário – e essa era a mais admirável de suas virtudes profissionais – Vlado não 

instrumentalizava o jornalismo, não fazia dele um pretexto político”
24

.    

Ao deixar o Opinião, Vlado pretendia, como conta Dantas (2012), retomar seus 

projetos ligados à produção cinematográfica. Um deles seria fazer o roteiro do longa-

metragem “Doramundo”, de seu amigo, o cineasta João Batista de Andrade (que dirigiria e 

lançaria, três décadas mais tarde, o documentário “Vlado: 30 anos depois”). Ao aceitar, 
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 Disponível em: <http://vladimirherzog.org/quem-era-vlado-por-zuenir-ventura-em-25102000>. Acesso em 4 

de julho de 2018. Fazemos aqui uma breve crítica a essa série de comentários, que perduram até hoje quando 

antigos jornalistas, colegas, amigos e até familiares falam publicamente de Herzog. Entendemos haver um 

destaque ao fato de ele não ser um quadro ativo do PCB ou um militante que impusesse algum tipo de atuação 

política mais extremada. Essas posições são reforçadas para que se desenhe a completa injustiça cometida por 

agentes do aparato de repressão militar na tortura e assassinato de Herzog. Porém, correm o risco de parecerem 

justificar que torturas e assassinatos pelos agentes fossem “aceitáveis” em caso de militantes mais ativos ou cuja 

participação política nos quadros de esquerda fossem mais intensos.               
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porém, retornar à TV Cultura, Herzog “saiu do sonho de fazer cinema e, [...], entrou num 

pesadelo” (DANTAS, 2012, p. 69).  

Outra atividade desempenhada por Herzog foi a de docência na área de Comunicação 

em instituições de São Paulo. No início da década de 1970, foi professor de telejornalismo na 

Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) e, no ano em que morreu, lecionou na Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) a disciplina Jornalismo 

Televisionado
25

. 

O interesse pelos filmes e os projetos que desenvolvia com amigos mostram um lado 

que precede o acontecimento principal que abordamos aqui, ou seja, mostram Vlado em vida, 

o que engloba suas rotinas profissional e familiar, seus interesses, seu cotidiano. É importante 

assinalar que os 38 anos de vida de Vlado também são fartamente explorados pelo IVH, em 

consonância com uma produção de memória alinhada à ideia de “celebrar a vida” do 

jornalista amplamente defendida por seus integrantes. Veremos, no terceiro capítulo, como a 

sequência de postagens oficiais do Instituto no Instagram, em formato “linha do tempo” (nos 

meses que antecederam o aniversário de 40 anos de sua morte), divulga uma série de fotos de 

acervo familiar e de cunho mais íntimo que mostram sua infância, seus pais, o dia de seu 

casamento, seus filhos. Imagens que destacam, enfim, o homem em seu cotidiano e que levam 

ao público, para além da imagem do sujeito morto nos porões do regime, Herzog vivendo 

plenamente sua vida.  

 

1.1. A morte de Vlado: a obsessão pela memória 

Ao longo deste trabalho percebemos como os discursos de memória ocupam papel 

importante nas abordagens – das mais antigas, desde sua morte, às mais atuais – em torno da 

figura de Herzog. São muitas as expressões utilizadas para dar conta dessa característica: 

obsessão, onda e febre mnemônicas são algumas delas, pelos quais atravessam Pierre Nora 

(1993), Huyssen (2000) e Colombo (1991). Encontramos essa mesma lógica arquivística 

também nas reflexões de Lipovetsky (2004), mesmo quando mais ligadas aos estudos do 

consumo. Seu conceito de hipermodernidade é ampliado ao fenômeno da memória e das 

comemorações, no que ele classifica como “obsessão comemorativa”. Nesse cenário, a 

hipermemória cria um “frenesi histórico-patrimonial e comemorativo” (2004, p. 86) e um 

revivescimento do passado, mas fazendo da memória, paradoxalmente, um recurso e uma 
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 Informações disponíveis em: <http://www2.eca.usp.br/eca50anos/pt-br/content/morte-de-wladimir-herzog>. 

Acesso em 4 de julho de 2018.    
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necessidade de ordem do presente. Nesse excesso de lógicas presentistas, alerta Lipovetsky, 

há um “alargamento infinito das fronteiras da memória”, que é transformada em 

entretenimento e espetáculo, com as comemorações sendo exploradas pelas indústrias 

editoriais e midiáticas.  

Barbosa também observa essa espetacularização da memória como objeto da 

sociedade de consumo, mas cita Huyssen para relativizar o peso disso diante das tensões e 

contradições entre a amnésia e a memória, reforçando a importância de que se leve em conta o 

contexto e as estratégias específicas utilizadas. “Dizer que as práticas mnemônicas são 

marcadas pela sua transformação em mercadoria espetacularizada não significa – como 

lembra Huyssen – que inevitavelmente se banalize o passado” (2007, p. 42). A atuação do 

IVH, de forte cunho político, encontra eco nessa não banalização do passado, ainda que 

integre uma lógica de construção de memória que é parte da mesma cadeia de consumo e de 

indústria da comemoração que marcam a contemporaneidade. Em uma frase curta sobre a 

obra em que revisita os dias que antecederam e sucederam a morte de Vlado, Dantas (2012, p. 

15) resume o clima que envolve os trabalhos de memória sobre um regime de repressão: “este 

livro é uma tentativa de reconstrução de um tempo ruim”.  

A seriedade das lembranças a serem reconstituídas pelo Instituto sobre o caso Herzog 

reforça que, mesmo em um cenário de alta espetacularização das comemorações e das 

efemérides, muitas das memórias evocam valores sociais, políticos, ideológicos e emotivos 

extremamente pesados, ainda que inseridos em uma sociedade marcada por muitos sinais de 

frivolidade e efemeridade. É o que Huyssen (2000, p. 31) ilustra ao falar  que “memórias do 

século XX os confrontam, não com uma vida melhor, mas com uma história única de 

genocídios e destruição em massa, a qual, a priori, barra qualquer tentativa de glorificar o 

passado”. 

Isso nos leva a explorar como algumas das ambiências digitais mais recentes passam a 

ter maior espaço nesse trabalho de reconstrução, mesmo que de celebrações dolorosas e 

acontecimentos traumáticos, ocupando lugares antes exclusivamente reivindicados por meios 

de comunicação tradicionais. Para Huyssen (2000, p. 36), em contextos políticos de maior ou 

menor agitação, “a sociedade precisa de ancoragem temporal, numa época em que, [...], a 

relação entre passado, presente e futuro está sendo transformada para além do 

reconhecimento”. No caso de Herzog, essa necessidade de ancoragem pode ser percebida em 

espaços de produção de memória tão diversos como o próprio IVH – e suas ações midiáticas – 

ou nos relatos que dão conta da relação entre censura e integrantes dos veículos da época. “A 
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memória construída sobre como se operacionalizava a repressão aos meios de comunicação é 

um trabalho de múltiplas significações, não apenas referentes ao passado, mas, sobretudo, ao 

presente, com vistas ao futuro” (BARBOSA, 2014, p. 17).   

Mais recentemente, atendendo ao que Huyssen (2000) chama de “febre mnemônica”, 

os espaços de comunicação digital, com sua fluidez e suas variadas formas de interação, 

parecem construir uma nova “permanência” de uma figura já morta. Mostra disso foram os 

usos da hashtag #vlado40anos pelo IVH, que exploraremos mais adiante. Pollak (1989, p. 5) 

afirma que quando “as memórias subterrâneas conseguem invadir o espaço público” é 

também quando “reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa 

de memória”.  

Ainda que essas memórias subterrâneas tenham levado algum tempo para chegar à 

superfície, o acontecimento da morte de Vlado foi suficiente para causar mudanças que 

romperam, segundo Kucinski (1991, p. 12), “o precário equilíbrio nas relações de trabalho no 

conjunto da grande imprensa, ao mesmo tempo em que se esgotou o modo complacente pelo 

qual os jornais se relacionavam com o regime”. Audálio Dantas, então presidente do Sindicato 

dos Jornalistas do Estado de São Paulo, descreve assim algumas das movimentações nas 

grandes redações de jornais como consequência do assassinato do jornalista: 

 

No Rio de Janeiro, onde o Sindicato já havia se manifestado, o movimento 

de protesto se estendeu por todas as redações. Mais de 300 jornalistas do 

Jornal do Brasil, de O Globo, da Última Hora, da Editora Bloch, das 

sucursais da Folha de S. Paulo, de O Estado de S. Paulo, do Jornal da Tarde 

e da Editora Abril assinaram manifesto em solidariedade ao Sindicato dos 

Jornalistas de São Paulo. (DANTAS, 2012, p. 290) 

 

Podemos, porém, refletir que lembranças como a de Dantas estão inseridas em um 

contexto em que “homens de imprensa” reproduzem, segundo Barbosa e Ribeiro (2011, p. 

23), uma “idealização das práticas históricas desse universo comunicacional”. As autoras 

falam sobre a “predominância de estudos que destacam grandes feitos, grandes nomes, figuras 

emblemáticas, rupturas e que representam transformações sempre singulares e únicas do 

mundo do jornalismo”. Isso nos leva a certo cuidado quando observamos o excesso de 

simbolismo dado à figura de Vlado e de seus colegas na resistência à ditadura. As recordações 

de Audálio Dantas, por exemplo, sobre as movimentações nas redações após morte de Herzog 

podem levar a generalizações em que “ao relembrar fatias do passado, os jornalistas atuantes 

naquele momento constroem significações nas quais procuram se constituir como grupo 

coeso” (BARBOSA, 2014, p. 13).  
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Tanto que, ao voltarmos ao “modo complacente” ao qual Kucinski se refere ao tratar a 

relação entre grande imprensa e ditadura, lembramos também de Beatriz Kushnir (2001), que 

define aqueles que ela chama de jornalistas e empresários donos de jornais colaboracionistas e 

apoiadores dos governos militares como “cães de guarda”.  

 

À soleira, montaram guarda e fizeram autocensura no governo Médici, 

colaborando por construir e difundir uma imagem irreal, inverídica, do país. 

Seguiram o fluxo quando o tabuleiro do poder mudou a disposição das 

peças. No âmbito da política de abertura lenta e segura do governo Geisel, a 

retirada paulatina da censura das redações tanto apostou na continuidade da 

autocensura, como também serviu para mostrar à "linha dura" que o 

panorama se alterava. (KUSHNIR, 2001, p. 48)  

 

A mudança na disposição das peças citada pela autora nos remete ao fato de que, anos 

mais tarde, a abertura política permitiu o que Pollak (1989, p. 5) chama de “redistribuição das 

cartas políticas e ideológicas”, desembocando na criação de coletivos que, no geral, passaram 

a se empenhar, de forma mais organizada, na reconstrução de memórias que foram, por 

muitos anos, confinadas à clandestinidade. Grupos como “Tortura Nunca Mais”
26

 e “Brasil: 

Nunca Mais”
27

 formam esse cenário, no qual o IVH também está inserido.  

“Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo „como ele de fato foi‟. 

Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um 

perigo” (BENJAMIN, 1994, p. 224). É nessa articulação que parece navegar um órgão como 

o IVH, que assume um compromisso político e institucionalizado de permanência e 

atualização de Herzog, mas sem jamais poder restituir o passado ou ter intenções de resgatar e 

recuperar o fato histórico, uma vez que este não pode mais voltar. Criado entre os aniversários 

de 30 e 40 anos da morte de Herzog, o IVH realiza, desde sua fundação, eventos, projetos e 

homenagens diversas a Herzog e a atores sociais ligados a movimentos de direitos humanos, 

além de lançamentos de livros e documentos diversos.  

                                                           
26

 No Rio de Janeiro, o grupo foi fundado em 1985 para se dedicar ao combate à tortura e defender os direitos 

humanos e a memória política do Brasil. É formado por antigos presos políticos que foram torturados nos porões 

do regime militar e por familiares de mortos e desaparecidos políticos. Mais informações em: 

<http://www.torturanuncamais-rj.org.br/quem-somos>. Acesso em: 25 de março de 2017.  
27

 Iniciativa do Conselho Mundial de Igrejas e da Arquidiocese de São Paulo, que, sob a coordenação do 

reverendo Jaime Wright e de dom Paulo Evaristo Arns (então arcebispo de São Paulo), trabalhou durante cinco 

anos, no início da década de 1980, sobre milhares de páginas de processos do Superior Tribunal Militar. Os dois 

religiosos participaram ativamente, em 1975, da organização da missa ecumênica em homenagem a Vlado e se 

aproximaram da família Herzog. O resultado do projeto foi a publicação de um relatório e um livro, em 1985, 

que revelaram os abusos e violações aos direitos humanos promovidos pelo aparato de repressão política durante 

a ditadura. Mais informações em: <http://bnmdigital.mpf.mp.br/pt-br/sobre.html>. Acesso em: 25 de março de 

2017. 

http://www.torturanuncamais-rj.org.br/quem-somos
http://bnmdigital.mpf.mp.br/pt-br/sobre.html
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Foi somente em 2015 que o Instituto promoveu aquela que seria, desde sua fundação, 

sua grande campanha “comemorativa”, aproveitando a efeméride dos 40 anos da morte de 

Vlado. São esses “jogos memoráveis” que contribuem para "o acontecimento como algo que 

emerge na duração com a marca da anormalidade" (BARBOSA, 2016, p. 15). E é a 

formalização dessa mesma instituição que a coloca como uma guardiã das lembranças 

relacionadas a Herzog, fazendo com o que o ato inter-religioso que rememora a missa 

ecumênica celebrada 40 anos antes na mesma Catedral da Sé também possa assumir caráter 

institucionalizado.   

Sobre o acontecimento (a morte de Herzog), Dias (2015, p. 5) assinala que suas 

comemorações em períodos específicos “sacralizam o evento”, o que “nos faz pensar como 

todo acontecimento pautado pelas mídias está condicionado, para sua reefetuação à cena 

pública, a agendamentos de lembranças e esquecimentos que respondem a políticas de 

memória bem específicas em seu presente”. Tais comemorações – como o ato ecumênico de 

2015 – podem exemplificar os chamados acontecimentos “replicantes” descritos por Babo-

Lança (apud FRANÇA, 2012, p. 19), aqueles que, "retomados em diferentes contextos, se 

transformam em outros, atuando em diferentes quadros de sentido".  

Para Dosse (2013, p. 270), esse acontecimento, mesmo quando individualizado, passa 

“pela busca do vínculo que ele mantém com uma estrutura problemática mais geral, uma 

ordem de maior grandeza”. É o que parece caracterizar as ações do IVH, que, por razões 

familiares e pessoais, tenta criar uma camada de “proteção” à memória de Herzog, mas sem 

perder de vista a contextualização do fato não apenas diante de um regime de exceção, mas 

também frente aos alarmantes índices de violações aos direitos humanos que perduram no 

Brasil. Nesse cenário de “obsessão pelo arquivo que marca o contemporâneo e que afeta, ao 

mesmo tempo, a preservação integral de todo o presente e a preservação integral de todo o 

passado”, como afirma Nora (1993, p. 14), é fundamental observarmos que essa imbricação 

entre passado, presente e futuro parece dar pistas mais completas sobre a atuação do Instituto, 

em que o acontecimento (neste caso, a morte) “nunca está realmente classificado nos arquivos 

do passado; ele pode voltar como espectro para assombrar a cena do presente e hipotecar o 

futuro, provocar angústia e temor ou esperança, no caso de um acontecimento feliz” (DOSSE, 

2013, p. 265-266).  

 

1.2. A morte de Herzog: articulações midiáticas entre passado, presente e futuro 

O passado sempre está, no final das contas, operando nos sujeitos. E se, como afirma 

Nora, “a necessidade de memória é uma necessidade da história” (1993, p. 15), é nessa 



 
 
 

41 
 

premissa que o IVH parece investir suas forças em ser uma dessas “instituições de memória”, 

acumulando vestígios de Herzog no presente, mas sempre mirando o futuro.  

 

Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a nossa, não 

somente pelo volume que a sociedade moderna espontaneamente produz, não 

somente pelos meios técnicos de reprodução e de conservação de que dispõe, mas 

pela superstição e pelo respeito ao vestígio. À medida em que desaparece a memória 

tradicional, nós nos sentimos obrigados a acumular religiosamente vestígios, 

testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que foi, como se 

esse dossiê cada vez mais prolífero devesse se tornar prova em não se sabe que 

tribunal da história. (NORA, 1993, p. 15) 
 

Na esteira de Nora, que fala também em um “produtivismo arquivístico”, entendemos, 

assim como corroboram demais autores com os quais trabalhamos, que a obsessão pela 

memória é uma marca de nosso tempo, atendendo, ainda segundo Nora (1993, p. 15), a uma 

“preocupação com o exato significado do presente e com a incerteza do futuro”. A 

“comemoração” dos 40 anos da morte de Herzog pelo IVH e as expressões dessa celebração 

em espaços midiáticos ilustram que não necessariamente os gestos comemorativos que tentam 

reconstruir lembranças acerca de um fato histórico estão ligados a memórias positivas. É o 

que pensamos quando Lipovetsky (2004. p. 90) defende que, muitas vezes, “celebrarmos 

aquilo que não desejamos tomar como exemplo” como característica da vida hipermoderna.  

Huyssen lembra ainda que muitas das grandes crises humanitárias de nosso tempo 

(diásporas, migrações em massa etc.) constituem fenômenos que mais parecem regra e não 

exceção, ecoando a ideia benjaminiana de que o combate ao fascismo (e que, neste caso, 

estendemos a demais regimes autoritários) inclui necessariamente o combate a uma série de 

violações que, apesar de corriqueiras, naturalizadas e banalizadas, são consumidas como 

exceção. “A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” em que vivemos é 

na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa 

verdade” (BENJAMIN, 1994, p. 226).  

Mesmo tendo sido fundado quase 25 anos após o fim de um regime que era 

caracterizado exatamente como de exceção, o IVH é um entre vários grupos ligados aos 

direitos civis que, em sua atuação e trabalhos de memória, acaba mostrando que as práticas de 

violação aos direitos humanos do passado ainda são, em inúmeros territórios do Brasil, 

práticas de regra, ou seja, práticas do presente. Diante desse contexto do final dos anos 2000, 

quando as possibilidades de criação de um órgão como o Instituto eram mais favoráveis, 

podemos lembrar quando Huyssen (2004, p. 100) fala de uma cultura da memória que se 

espalhou a partir dos trabalhos de memória do Holocausto, atingindo, inclusive, os países da 
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América do Sul, “que fizeram dolorosas transições de ditaduras e estado de terror à 

democracia”, o que “reforçou projetos de direitos humanos por todo o mundo”. Concordamos 

quando o autor faz a ressalva, porém, de que a “noção de que a rememoração desse passado 

genocida pode evitar o genocídio no presente tem se mostrado uma ilusão política [...]”. É no 

rastro dessa ilusão que instituições como o IVH se formam para lembrar à sociedade civil que 

os abusos e violações do passado ainda se fazem presentes.  

Ainda que já tenha mais de 10 anos, a fala de Huyssen pontua os exemplos de 

conjunturas de países da América do Sul nas últimas décadas. Os esforços por trabalhos de 

memória foram bastante visíveis em governos – eleitos a partir do início dos anos 2000 – 

tidos como progressistas, e cujos principais mandatários foram, via de regra, figuras que 

desempenharam importantes papéis no combate aos regimes militares de seus respectivos 

países
28

. Exemplo concreto desses esforços foi a inauguração, em 2010, do Museo de la 

Memoria y losDerechos Humanos, em Santiago, capital do Chile, descrito em seu site
29

 como 

"um espaço destinado a dar visibilidade às violações dos direitos humanos cometidas pelo 

Estado do Chile entre 1973 e 1990", ou seja, durante todo o período da ditadura do general 

Augusto Pinochet.  

No Brasil, a (tardia) criação, em 2012, de uma Comissão Nacional da Verdade – cujos 

relatórios finais, como mencionamos, contêm uma série de informações sobre Herzog, 

identificando os responsáveis por sua tortura e assassinato – e o surgimento de diversas 

comissões da verdade em âmbitos regionais e institucionais (como, por exemplo, nas 

universidades) também ilustram essa cultura de memória citada por Huyssen. A fundação do 

IVH mostra que os anos 2000 foram um momento fértil para a proliferação de trabalhos de 

memória mais bem organizados pela sociedade civil do país. Concordamos com Dias e Roxo 

(2016, p. 417-418) que foi a partir desse “„boom‟ de memória que emergiu um „novo‟ 

empreendedor engajado na manutenção e consolidação do legado de Herzog”.   

Por outro lado, também corroborando a ideia de “ilusão política” citada por Huyssen, 

por maiores que tenham sido os esforços nesse sentido, há fortes movimentos de caráter 

conservador, nesses mesmos países, que têm, entre suas características, tentativas 

permanentes de apagamento das memórias relacionadas às ditaduras comandadas por 

militares, e que cultuam, com crescimento e consolidação muito preocupantes, expressões de 

violação e desrespeito aos direitos de minorias e aos direitos humanos em geral. Apesar da 

                                                           
28

 Os principais exemplos são: na Argentina – Néstor e Cristina Kirchner; no Brasil – Lula e Dilma Rousseff; no 

Chile – Michelle Bachelet; no Paraguai – Fernando Lugo; no Uruguai – Tabaré Vázquez e José “Pepe” Mujica.   
29

 Disponível em <http://ww3.museodelamemoria.cl/sobre-el-museo>. Acesso em 23 de janeiro de 2017.  

http://ww3.museodelamemoria.cl/sobre-el-museo
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importância de descrevermos brevemente um cenário atualizado, não temos aqui a intenção de 

ampliarmos análises sociopolíticas do momento pelo qual passa o Brasil. Nossos estudos, 

baseados em questões intrínsecas à memória social, se concentram em alguns desses trabalhos 

e produções de memória a partir dos usos de espaços de comunicação digital, os sites de redes 

sociais, pelo IVH. 

 

1.3. A morte de Herzog: acontecimento, materialidade e memória nas narrativas 

impressas 

Mesmo numa definição bastante simplista – especificamente em sua relação com a 

mídia – do acontecimento como um fato que merece ser noticiado, é possível captarmos 

algumas das nuances e contradições que atravessam o caso Herzog. A tortura e o assassinato 

de um jornalista que tinha importante cargo hierárquico quando morreu são, por obviedade, 

notícia. Quando os responsáveis pelo assassinato são agentes das forças de repressão de um 

governo central, ou seja, figuras institucionalizadas do poder público de um Estado, parece 

ainda mais plausível que isso deva ser um acontecimento noticiável. Por outro lado, eram 

exatamente essas forças oficiais, integrantes ativos de uma ditadura, que tentavam – ao 

máximo e à força – impedir que acontecimentos similares fossem noticiados. Ainda sobre o 

acontecimento, França (2012, p. 12) lembra que alguns autores creditam ao acontecimento a: 

 

[...] transformação do fato em narrativa; uma ocorrência específica, narrada e 

transformada em informação jornalística, foi alçada à condição de 

acontecimento – virou notícia, passou a existir”. Radicalizando um pouco a 

visão, alguns dizem mesmo que o acontecimento nem existe fora da mídia.  

  

Porém, fazemos aqui um contraponto que pode ser identificado exatamente no 

universo de torturas e mortes ocorridas no cenário do regime militar no Brasil. Pensemos nas 

centenas de pessoas
30

 cujas prisões, torturas e mortes pelas forças de repressão da ditadura 

não foram, devido a uma conjuntura de forte repressão, midiatizados ou tidos como 

acontecimentos suficientemente “dignos” de serem noticiados. Mesmo que essas mortes 

tenham sido denunciadas por determinadas entidades, organizações e movimentos nacionais 

ou internacionais, muitas delas não passaram por nenhum tipo de narrativa jornalística, menos 

ainda em veículos de grande circulação. São exemplos de fatos que não foram noticiados e 

não receberam qualquer tratamento jornalístico. Daí podemos apreender uma série de seleções 

                                                           
30

 Segundo o relatório final da CNV, divulgado em dezembro de 2014, foram 434 mortos e desaparecidos 

políticos, vítimas da ditadura no país. Fonte: http://www.cnv.gov.br/institucional-acesso-informacao/verdade-e-

reconcilia%C3%A7%C3%A3o.html. Acesso em: 20 de março de 2017.  

http://www.cnv.gov.br/institucional-acesso-informacao/verdade-e-reconcilia%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.cnv.gov.br/institucional-acesso-informacao/verdade-e-reconcilia%C3%A7%C3%A3o.html
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pela imprensa que geraram camadas de apagamentos. Tais fatos puderam, em contextos 

políticos posteriores, ocupar espaços midiáticos mais favoráveis ao passarem por novas 

narrativas.  

Já o acontecimento da morte de Herzog, por ter envolvido fatores de hierarquização 

profissional e atores sociais de maior expressão, passou, ainda que a duras penas, por um 

processo de maior visibilidade por parte da imprensa, que amplia o acontecimento. “É a mídia 

também que marca os contornos do acontecimento, promovendo a sua separação dos 

elementos da vida quotidiana. É mediante a narrativa que ocorre, portanto, a definição oficial 

do acontecimento” (BARBOSA, 2004, p. 75). Nesse sentido, a morte de Vlado – e 

desdobramentos como a missa ecumênica da Catedral da Sé – foi, ao longo de todo o período 

militar, um dos poucos capazes de jogar luz sobre outros acontecimentos semelhantes 

(prisões, torturas, mortes, violações aos direitos humanos etc.) pelo fato de ter sido noticiado. 

Sem querermos avançar aqui em reflexões sobre relações de poder e hierarquia, sobre 

corporativismos da imprensa ou sobre critérios de noticiabilidade (sempre sujeitos a contextos 

político-sociais de uma época), o acontecimento da morte de Herzog parecia representar, 

portanto, uma ruptura, na qual o jornalista, produtor de notícias, passou a ser, ele mesmo, a 

própria notícia, passando por “intensa mediatização do seu assassinato e da sua biografia” 

(DIAS; ROXO, 2016, p. 404). Ou, como afirma o jornalista Mário Magalhães, “de contador 

da história, Herzog passou a personagem histórico”
31

.  

Dias e Roxo (2016, p. 416) citam Mário Sérgio de Moraes, que, em “O ocaso da 

ditadura” (2007), problematiza o excesso de engajamento de instituições civis e dos meios de 

comunicação em relação ao caso Herzog em detrimento de outros assassinatos provocados 

pelos militares. Segundo os autores, Moraes entendeu que: 

 

[...] essa diferença infletia nos modos como as lutas por cidadania foram 

atravessadas por certas divisões de classe. Para ele, os princípios normativos 

da liberdade faziam parte de uma herança cultural e política de grupos 

engajados da classe média da cidade de São Paulo.  

 

Veremos mais adiante como houve uma importante contribuição da própria imprensa e 

de seus principais representantes (os jornalistas) para que isso acontecesse. “Ao costurar o 

acontecimento sob uma interpretação que se enviesava entre o repúdio e o distanciamento, a 

comunidade de jornalistas transformava a história do assassinato de Herzog em uma narrativa 

sobre si mesma” (DIAS; ROXO, 2016, p. 411).    

                                                           
31

 Disponível em <https://theintercept.com/2018/07/18/stf-vladimir-herzog>. Acesso em 19 de julho de 2018.  

https://theintercept.com/2018/07/18/stf-vladimir-herzog
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Aos três aspectos do acontecimento abordados por Vera França que mencionamos 

logo no início deste capítulo, podemos atrelar as muitas etapas que compõem a complexidade 

da morte de Herzog. De sua morte como fator de ruptura e desorganizador do presente; como 

fator de buscas, investigações e pesquisas; como fator de redistribuição de forças a 

acontecimentos até então relegados à clandestinidade; como fator para se pensar e planejar o 

futuro; como fator capaz até mesmo, como afirma França (2012, p. 13), de “modificar o 

passado; desvelar o não visto, iluminar o opaco, estabelecer distinções que não haviam sido 

percebidas”. Esses e muitos outros aspectos estão presentes no caso Herzog e em suas 

narrativas nas mídias. Aspectos que pautaram e pautam a criação e a atuação de um órgão 

como o IVH, inclusive em suas ações midiáticas, a partir de incessantes articulações entre 

passado, presente e futuro.   

Adiante, selecionamos alguns exemplos de narrativas presentes na chamada imprensa 

tradicional (nesse caso, veículos impressos) sobre a morte de Herzog ao longo de um período 

de 37 anos (1975 a 2012). As figuras que serão exibidas foram escolhidas em um extenso 

universo de notícias sobre Herzog ao longo das últimas quatro décadas em jornais impressos. 

A seleção dessas ilustrações obedeceu ao critério de distribuição de tempo ao longo dos 

poucos mais de 40 anos da morte do jornalista; ou seja, foram contempladas matérias que 

representassem cada década (anos 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010). Com exceção das figuras 

1, 2 e 3, a seleção das demais notícias se deu sem grandes considerações sobre critérios 

jornalísticos. O que definiu a escolha foi o fato de elas serem relacionadas à Herzog, tendo 

sido selecionadas a partir das ordens de aparição nas buscas pelo termo “Vladimir Herzog” – 

nas respectivas décadas – nos acervos dos jornais O Globo e Folha de S. Paulo. Apenas para a 

década de 1970, mais precisamente do ano de 1975, escolhemos utilizar três notícias mais 

imediatamente relacionadas à morte de Herzog por razões de maior proximidade com a data 

do acontecimento. Para marcarmos um contraponto, elas têm tons bastante diferentes e são de 

veículos com circulações e orientações ideológicas muito díspares, como veremos adiante.  

São notícias que nos ajudam a ilustrar como o fato, dentro do que vimos sobre relações 

entre acontecimento e mídia, se chancelou como acontecimento especialmente por estar na 

imprensa. Tais narrativas, ainda que no mesmo tipo material de veículo de comunicação 

(jornais impressos), não necessariamente cumpriram protocolos de padronização. Englobam 

jornal alternativo (figura 2 e figura 3) ou jornais de grande circulação, com tons que vão desde 

“versão oficial”, forjada por nota de assessoria de imprensa (exemplo da figura 1), até 
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atualizações sobre o caso, ações de reparação e abordagens a personagens envolvidos (demais 

figuras).  

A figura 2, ilustrativa do lado “alternativo” da imprensa da época, apresenta, como 

contraponto às notas oficiais, em fase plena de repressão e censura, uma reportagem de oito 

páginas (o que é muito, sob o ponto de vista da produção contemporânea de notícias) do 

jornal “Ex-” sobre a morte do jornalista, incluindo uma entrevista com Clarice Herzog. Não à 

toa, a 16ª edição, exatamente a desta reportagem, foi a última a circular após casos de censura 

e apreensão. Também não à toa, novamente institucionalizado por seus trabalhos de memória 

sobre Vlado nos espaços midiáticos, o IVH, em parceria com a Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo, lançou, em 2010, uma publicação fac-símile reunindo todas as edições do jornal, 

como já citamos na introdução.  

A partir daqui, faremos breves análises de cada figura inserida nesse trabalho. São 24 

imagens no total, sendo as sete primeiras de veículos impressos. Vale destacar que, nesse 

primeiro capítulo, as análises das imagens serão feitas de forma mais genérica, dando ênfase 

às organizações e seleções de memória que nos parecem perceptíveis em cada uma delas.   

 

Figura 1: Matéria sobre a morte de Vladirmir Herzog, veiculada no Jornal O Globo em 20 de dezembro de 1975. 

 

Fonte: Acervo O Globo. Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com. Acesso em: 19 de julho de 2016. 

 

Na notícia exibida acima, O Globo mostra caráter fortemente oficioso em relação aos 

militares ao divulgar o relatório do Inquérito Policial Militar (IPM) sobre a morte de Herzog, 

publicada quase dois meses após o ocorrido. O jornal se limita a repetir informações de nota 

divulgada pelos militares e se abstém de qualquer tentativa de ouvir demais partes envolvidas 

ou interessadas no caso, como, por exemplo, familiares de Vlado (exatamente o que a 

reportagem exibida logo em seguida fez). O fato de reproduzir, na íntegra, um despacho 

assinado por um general exemplifica a dimensão do alinhamento do jornal ao aparato da 

ditadura. Ainda assim, o que vemos nessa figura é um dos tantos exemplos de construção de 

http://acervo.oglobo.globo.com/
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um personagem cujo acontecimento trágico foi noticiado mesmo em um contexto de forte 

repressão.  

O fato de a morte de Herzog ter “merecido” um IPM específico – ao contrário de 

outros casos de prisões, torturas e assassinatos da época – com direito a divulgação para a 

imprensa, tratamento jornalístico (ainda que, em muitos casos, questionável) e inúmeras 

repercussões posteriores mostra que o caso Herzog caracterizou, conforme caracterizações de 

acontecimento que vimos anteriormente, um caso de ruptura. 

 

Figura 2: Capa do jornal alternativo “Ex-”, em novembro de 1975, sobre a morte de Vladimir Herzog.

 

Fonte: Livraria da Imprensa Oficial do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://livraria.imprensaoficial.com.br/media/ebooks/12.0.813.723.pdf>. Acesso em: 19 de julho de 2016. 
 

http://livraria.imprensaoficial.com.br/media/ebooks/12.0.813.723.pdf
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A figura 2 também ilustra a construção de uma narrativa midiática impressa em torno 

da figura de Herzog. Porém, com alcance, recursos, tratamento jornalístico e posicionamento 

ideológico completamente diferentes das características da primeira figura. A reportagem de 

oito páginas do “Ex-” foi um marco na cobertura de casos de morte nos porões da ditadura. 

Ironicamente, ele não tinha os mesmos recursos financeiros e de pessoal dos quais os veículos 

da chamada grande imprensa dispunham, mas fez, ao contrário dos mesmos, meros 

reprodutores de notas oficiais, um trabalho jornalístico de fôlego, que incluiu, além de 

reproduções de notas oficiais, entrevistas com sindicalistas, amigos e colegas de Herzog. 

Parecia haver ali, naquela reportagem, uma tentativa de reconstituição das muitas narrativas 

sobre os dias imediatamente após a morte de Vlado até a realização da missa ecumênica na 

Catedral da Sé.  

“Infelizmente a morte de Vlado também custou a vida do ex-”, recorda o editorial 

presente no encarte especial que acompanha as edições do jornal no fac-similar. Com as 

dificuldades naturais de circular como veículo alternativo em meio à hostilidade do aparato de 

censura e repressão, a curta vida do jornal tornou-se ainda mais difícil após a intensa 

cobertura do fato, como descreve Kucinski (1991, p. 128): 

 

Na semana da morte de Herzog, no final de outubro de 1975, foram tirados 

50 mil exemplares da edição Ex-16, que relata todo o episódio de seu 

assassínio. Na capa, o verso do hino à república: “Liberdade, Liberdade, abre 

as asas sobre nós”. Uma segunda tiragem, de 30 mil exemplares, foi 

apreendida pela polícia. Decidiram lançar mais uma edição, chamada Extra: 

o Melhor de Ex, com uma seleção das melhores matérias de toda a série, e 

essa também foi apreendida. Ao mesmo tempo, é decretada a censura prévia 

sobre Ex. Era o seu fim. Produziram, ainda, mais um jornal, a que chamaram 

de Mais um, que fica apenas nesse número, e cuja reportagem principal era 

de Otávio Ribeiro, sobre o Esquadrão da Morte. 
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Figura 3: Capa do jornal “Unidade” sobre o assassinato de Vladimir Herzog, simbolizando o luto pelo jornalista. 

Órgão oficial do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, Ano 1, Nº 4, novembro de 1975. 

 
 

Fonte: Resistir É Preciso. Disponível em: <http://resistirepreciso.org.br/alternativa/unidade-jornal-da-abi>.   

Acesso em: 7 de agosto de 2018. 

 

 

A capa do Unidade sobre o assassinato de Herzog foi concebida por Hélio de Almeida 

e tenta expressar o luto dos jornalistas, representados pelo Sindicato dos Jornalistas de São 

Paulo. Lançado poucos meses antes da morte de Herzog, já sob a gestão de Audálio Dantas à 

frente do Sindicato, o veículo, apesar de não estar situado na categoria de jornais clandestinos 

ou alternativos, trazia nessa edição específica elementos parecidos com os desses tipos de 

jornais. Denunciava não apenas a tortura e morte de Vlado, contradizendo a versão oficial dos 

militares, mas também a implacável perseguição do regime aos jornalistas que compunham o 

quadro do PCB. Era, sobretudo, um exemplar de luto e homenagem, valorizando a figura 

desses profissionais – os jornalistas – como emblemáticos e fundamentais na resistência aos 

militares.   

 

 

http://resistirepreciso.org.br/alternativa/unidade-jornal-da-abi
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Figura 4: Notícia sobre processo de familiares de Herzog contra a União, publicada no Jornal O Globo em 16 de 

dezembro de 1980. 

 

Fonte: Acervo O Globo. Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com. Acesso em: 22 de março de 2017. 

 

De um cenário de pura repressão rumo a uma tentativa de abertura (lenta, gradual e 

segura) iniciada pelo governo Geisel, lembramos novamente o que Pollak chama de 

“redistribuição das cartas políticas e ideológicas” com a figura acima. Ela mostra que, em 

relação ao caso Herzog, os meios impressos seguiram a correnteza de mudanças nos rumos 

políticos, o que fica perceptível na curta notícia ilustrada. Veiculada pouco mais de um ano 

após a promulgação da Lei da Anistia (1979), quando as liberdades civis no Brasil ganharam 

novos contornos, a notícia mostra uma tentativa, ainda que muito tímida, de um jornal que, 

http://acervo.oglobo.globo.com/
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mesmo alinhado ao regime militar (O Globo), buscava construir novas narrativas sobre o caso 

emblemático. Para o mesmo impresso que, exatos cinco anos antes, noticiava a divulgação de 

relatório oficial dos militares sobre a morte de Herzog com tintas de veículo de propaganda, 

sem mínimo indício de contestação, noticiar uma tentativa de reparação por parte da viúva do 

jornalista representava uma virada. E mesmo que essa mudança ainda estivesse atrelada a um 

discurso claramente oficialesco, ela está na ordem daquilo que se pretende na divulgação 

jornalística de um acontecimento: “o hoje em função do qual há um amanhã e um ontem” 

(RICOEUR apud BABO-LANÇA, 2012, p. 61).  

 

Figura 5: Matéria sobre indenização para familiares de Vladimir Herzog e de demais desaparecidos políticos, 

publicada no Jornal O Globo em 17 de junho de 1997. 

 

Fonte: Acervo O Globo. Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com. Acesso em: 19 de julho de 2016. 

http://acervo.oglobo.globo.com/
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Em contexto já completamente diferente, a figura 5 mostra notícia da segunda metade 

da década de 1990 em que Herzog é colocado, pela própria organização do título da matéria, 

como personagem principal das narrativas que contemplam mortos e desaparecidos políticos 

durante o período da ditadura. O fato de ser ele e “mais 59” pode nos mostrar como a 

constante “noticiabilidade” da morte do jornalista ao longo de 22 anos até a publicação desse 

texto, em 1997, fez dele personagem mais emblemático do que outros que tiveram o mesmo 

destino (perseguição, prisão, tortura, desaparecimento, morte etc.).  

As narrativas midiáticas que deram protagonismo ao acontecimento da morte de 

Herzog – mesmo em um cenário marcado por silenciamentos, censura e repressão – parecem 

ter tido força suficiente para mantê-lo como uma espécie de alta hierarquia entre as vítimas da 

ditadura civil-militar. Dessa forma, o caso Herzog permanece o mesmo – tortura e morte nas 

dependências do DOI-Codi –, mas ele é continuamente atualizado por uma teia de 

desdobramentos, processos, julgamentos, indenizações, reconhecimentos, negações, 

comemorações, reparações e outras tramas.   

 

Figura 6: Matéria sobre polêmica divulgação de supostas fotos de Herzog na prisão, publicada no Jornal O Globo em 

23 de outubro de 2004. 

 
 

Fonte: Acervo O Globo. Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com. Acesso em: 22 de março de 2017. 

 

Nos anos 2000, as atualizações sobre o caso Herzog atingiam novo patamar que iam 

muito além do jornalista. Estendiam-se a um debate mais amplo sobre a necessidade de 

abertura de arquivos e documentos públicos do período da ditadura. A divulgação de fotos 

http://acervo.oglobo.globo.com/
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pelo jornal Correio Braziliense, em outubro de 2004 (29 anos após o assassinato de Vlado, 

portanto), de um preso político ainda vivo nas dependências do DOI-Codi levantaram 

dúvidas, reavivaram disputas de memórias e reacenderam conflitos políticos, inclusive no 

meio militar. Foi sugerido – pelo próprio jornal – que as fotos seriam de Herzog, o que seria 

inédito, visto que o único registro até então conhecido de sua passagem pela prisão era a 

emblemática foto do enforcamento forjado, com uma corda no pescoço (como veremos na 

próxima imagem).  

Notas dissonantes à imprensa por parte do Exército teriam indignado o então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e levaram à renúncia do ministro da Defesa da época, 

José Viegas. A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) confirmou que as fotos não eram de 

Vlado (mas sim de um padre canadense, também perseguido e preso pelo regime), o que 

acabou sendo ratificado por Clarice Herzog. O que se viu nesse caso foram as cicatrizes de 

uma questão inconclusiva serem ainda mais expostas, além de vertentes que iam desde o 

clamor por mais esclarecimentos sobre aquele passado sombrio até – por parte de militares e 

públicos mais conservadores – a defesa de que tais feridas não deveriam ser reabertas. Essa 

última vertente é exemplificada pela afirmação do então presidente do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), ministro Edson Vidigal, de que “anistia é esquecimento”, conforme também 

destacado por O Globo na figura 6.       

Nesse emaranhado de novas narrativas, vemos o caso Herzog se atualizar e se 

ramificar em novos casos, gerando outras disputas políticas, invadindo novas arenas públicas 

e trazendo à tona uma série de novidades entre elementos e atores, muitos dos quais não 

tiveram qualquer participação no caso que podemos chamar de original. Tanto que o 

ombudsman da Folha de S. Paulo na época, Marcelo Beraba, chamou o episódio de “O novo 

caso Herzog”
32

. Podemos dizer que é um caso em que “a memória torna-se agente dinâmico e 

promessa de continuidade” (BABO-LANÇA, 2012, p. 63).  

Por fim, a última foto que ilustra essa amostragem de narrativas de veículos impressos 

sobre a morte de Herzog vem logo a seguir, em reportagem da Folha de S. Paulo, na década 

em curso, já em 2012. A matéria foca no responsável pela icônica foto de Vlado que forjava o 

suicídio do jornalista. Ao revelar que foi “chamado a registrar o „suicídio‟ e instado a manter 

silêncio a respeito”, o que percebemos, por parte do fotógrafo, é uma tendência à 

reconstituição de lembranças que extrapola as memórias coletivas e familiares que permeiam 

o caso. Um personagem até então pouco conhecido, mas crucial nas notícias que se seguiram 

                                                           
32

 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ombudsma/om2410200401.htm>. Acesso em: 23 de março 

de 2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ombudsma/om2410200401.htm
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ao acontecimento da morte de Herzog. Em 1975, noticiar a morte de Vlado significava, 

primordialmente, seguir trâmites de memória oficial, organizada e selecionada a partir das 

muitas supressões e censuras feitas por um regime de forte aparato repressor. Nas viradas das 

décadas seguintes, o (res)surgimento desse personagem, o fotógrafo Silvaldo Leung Vieira, 

fez com que mais etapas do caso Herzog viessem à tona, construindo novos percursos 

narrativos que não parecem dar sinais de esgotamento.   

 
Figura 7: Reportagem sobre o fotógrafo que registrou Herzog morto em cela do DOI-Codi, publicada pela Folha de S. 

Paulo em 5 de fevereiro de 2012.  

 

Fonte: Folha de S. Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizcaversan/1044248-o-

terror-na-foto-de-herzog.shtml>. Acesso em: 19 de julho de 2016. 
 

Para além do simbólico que cerca o personagem Vladimir Herzog em si, a foto 

presente na figura acima é a mais conhecida de todo o caso. É a imagem síntese histórica, 

segundo Barbosa (2014, p. 13): "imagens que carregam nelas mesmas a significação plural 

dos tempos idos". A imagem que marcou a farsa do suicídio da versão oficial dos militares é 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizcaversan/1044248-o-terror-na-foto-de-herzog.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizcaversan/1044248-o-terror-na-foto-de-herzog.shtml
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também aquela que “nos mostra, nos revela, nos esconde, nos faz imaginar um acontecimento 

que, pelas constantes camadas de memória e esquecimento, foram cruciais para pensar a 

questão da ditadura militar e da repressão política em nosso país” (DIAS, 2015, p. 2).  

Essa atualização narrativa da figura de Herzog por meio dos impressos, que 

constantemente promove um personagem do passado ao presente, também passa por 

processos de organização e enquadramentos típicos do jornalismo. Como afirma Babo-Lança 

(2012, p. 61) sobre a imprensa escrita, “o texto noticioso resulta de uma procura da 

informação, relacionando-a com outras informações, enquadrando-a e contextualizando-a, 

remetendo o próprio conceito de informação para estratégias conceituais e redatoriais”. Nessa 

lógica, ela acrescenta, priorizam-se “técnicas jornalísticas amplamente baseadas numa 

narrativa linear, sequencial, comportando procedimentos de investigação, seleção e edição”. 

Esses processos de organização e enquadramento também poderão ser encontrados em outras 

mídias e em ambiências digitais mais recentes, mas com lógicas diferentes e com outros tipos 

de códigos de seleção e contextualização.   

É interessante, para fins de descrição da pesquisa, atentarmos para um dado: todos os 

exemplos exibidos anteriormente foram de mídias impressas, materiais, ou seja, aquelas em 

que poderíamos pegar, tocar, rabiscar, armazenar manualmente e transportar para diferentes 

lugares. Ainda assim, todas essas ilustrações foram encontradas em materiais facilmente 

acessíveis, com poucos cliques, em espaços digitais. Não houve necessidade de ida a 

bibliotecas, de manuseio de jornais, de corte ou cópia desses documentos. Foi possível, 

portanto, viajar a um tempo em que, fisicamente, sequer estivemos presentes, reforçando as 

impressões do ciberespaço como um revelador de “uma espécie de espaço eletrônico da 

mente”, como acredita Wertheim (2001, p. 30):  

 

Quando “vou” ao ciberespaço, meu corpo permanece em repouso na minha 

cadeira, mas algum aspecto de mim “viaja” para outra esfera. Não quero 

sugerir com isto que deixo meu corpo para trás. [...] O que estou sugerindo é 

que, quando estou interagindo no ciberespaço, minha “posição” não pode ser 

mais fixada puramente por coordenadas no espaço físico. Estas são 

certamente parte da história, mas não da história inteira – se é que alguma 

vez o são. Quando estou on-line, a questão de “onde” estou não pode ser 

plenamente respondida em termos físicos.  

 

Assim, percebemos que aquelas narrativas sobre Herzog, no contexto do 

acontecimento de sua morte, foram, mesmo em um período político de enormes 

silenciamentos, produzidas para meios impressos e materiais. Mas, ao serem armazenadas 

nesses novos espaços digitais, são atualizadas e têm suas possibilidades de alcance alargadas 
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para públicos e usuários que farão novos usos e reconstruções daquele acontecimento e 

daquele personagem. Públicos que podem, enfim, “viajar” para determinados períodos do 

passado, mas sem perder de vista as muitas articulações possíveis com o presente e com o 

futuro. Acessar as informações produzidas sobre Herzog ou “a narrativa da morte de Vlado”, 

segundo Berger (2006), é algo que perdura no tempo. Essa narrativa é, segundo ela, “um 

exemplo de intertextualidade que se encontra registrada em fotografias, textos jornalísticos, 

literários, históricos e testemunhais, documentários e programas de TV” (p. 2).  

As marcas dessa intertextualidade também são visíveis nas redes sociais e nos usos 

institucionais que o Instituto Vladimir Herzog promove nesses sites. E se hoje temos essas 

redes como espaços consideráveis de usos e estratégias de memória pelo IVH, vale pensarmos 

como houve aí um processo de contínuas transformações midiáticas. Anteriormente, a 

construção do personagem emblemático que se tornou Herzog, a partir do acontecimento de 

sua morte, seguiu os ritos da chamada imprensa tradicional, sobretudo pela lógica dos 

veículos impressos. Nos últimos anos, as possibilidades de atualização narrativa de um caso 

ocorrido há mais de quatro décadas se ampliaram a partir das muitas possibilidades midiáticas 

em circulação. Entendemos, assim, que o IVH marca sua “presença” – ainda que não 

materializada fisicamente – nas redes sociais e, por tabela, se aproveita dessas novas cartas 

para a manutenção do processo de constantes produções de memória sobre Herzog, valendo-

se de um cenário contemporâneo em que, como afirma França (2012, p. 18), “milhares de 

fontes divulgam e comentam acontecimentos”; algo que antes era primordialmente filtrado 

por “empresas de comunicação e pelos critérios de valor-notícia dos jornalistas”. E é dessa 

forma que o Instituto, mais do que marcar a sua própria presença, consegue também fincar a 

“presença” de alguém já morto há tanto tempo. 

Antes, porém, de entrarmos em alguns exemplos das páginas oficiais do IVH nas redes 

sociais, abordaremos, no segundo capítulo, informações de contextualização e descrição das 

atividades do próprio Instituto. As unidades de ação, os projetos especiais, as aproximações 

com novos públicos, tudo isso será melhor detalhado a seguir para que, mais adiante, 

possamos chegar ao diário de campo e a alguns detalhes da entrevista que marcaram nossa 

visita à sede do IVH, em São Paulo. Acreditamos que esse descritivo das atividades pode 

auxiliar no melhor entendimento da lógica de produção e estratégias de memória que 

caracterizam o órgão. O capítulo dois pode nos dar indícios, por exemplo, de que a quantidade 

de trabalho que se espalha pelas muitas ramificações do Instituto talvez seja desproporcional 

em relação ao reduzido quadro pessoal reduzido que integra o IVH. Podemos também refletir 
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sobre o papel do Instituto como um “empreendedor da memória” – a partir de articulação feita 

por Dias e Roxo (2016, p. 412) – engajado na ideia de “manter ativa a memória do 

personagem (Herzog), bem como o legado que este deixara para a história e a comunidade 

jornalística”.  
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"O discurso sobre o passado tem como estatuto ser o discurso do morto. O objeto que nele circula não é senão o 

ausente, enquanto que o seu sentido é o de ser uma linguagem entre o narrador e os seus leitores.”  

Michel de Certeau 

 

2. INSTITUTO VLADIMIR HERZOG (IVH): FACES DE UM GUARDIÃO DA 

MEMÓRIA 

Neste segundo capítulo fazemos uma apresentação mais direta sobre a formação e os 

campos de atuação do IVH, divididos no que o próprio órgão intitula “unidades de ação”, 

além de uma série de projetos especiais. Como já colocado, desde seu início, em 2009, o 

Instituto mobilizou atores sociais diversos em uma perspectiva que podemos chamar de 

atualização ou mesmo de “permanência” da figura de Herzog. Assim, dada a importância 

desta atuação, consideramos relevante descrever o próprio IVH, sua estrutura de 

funcionamento e suas ações. 

Para isso, mostramos algumas das características de uma instituição marcada por 

atividades diversas, sempre inseridas em um contexto de promoção dos direitos humanos. 

Articulamos essa parte primordialmente a Dias e Roxo (2016), que analisam determinadas 

estratégias narrativas, com o IVH à frente, que transformaram a figura de Vladimir Herzog 

em um “ícone da democracia”, termo utilizado pelo Instituto em rememorações ligadas ao 

jornalista no período próximo ao aniversário de 40 anos de sua morte. Estratégias que 

transitam, segundo os autores, entre a história e a memória, no que eles chamam de “teia 

discursiva” que envolveu a “construção de uma persona pública” e o “engajamento de 

diversos agentes num tipo de produção intertextual visando transformar Herzog num marco 

da resistência à ditadura”.  Nesse último caso, o IVH é exemplo máximo na última década.     

Vale mencionar que, ainda conforme Dias e Roxo (2016, p.408), uma “comunidade 

específica de atores legitimou a construção de um personagem – o jornalista Vladimir Herzog 

– que, ao longo do tempo foi se cristalizando, pela rememoração, como um grande „ícone da 

democracia‟”. Os autores mencionam isso exatamente no que chamam de “contexto da 

efeméride dos anos da morte do jornalista”, o que ocupou grande parte de nossas 

investigações nessa pesquisa. Tais ações, ainda segundo eles, acabaram por definir e legitimar 

uma versão oficial da história de Herzog e sua dimensão política. No entanto, nosso foco aqui 

é verificar e discutir como o IVH atua, especialmente via redes sociais – aliás, sua existência é 

concomitante à consolidação das redes sociais digitais como espaços significativos de 

possibilidades de produção de memória. Assim, iniciamos o capítulo recuperando brevemente 

sua trajetória desde a fundação para, em seguida, destacarmos algumas das estratégias 
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utilizadas pelo Instituto que consideramos narrativas que integram uma cultura da memória já 

consolidada.  

 

2.1. IVH: início e contexto de criação
33

 

 Conforme informações do próprio site, a existência do IVH tem como fundamento 

“celebrar a vida de Vladimir Herzog”, o que é, de certo modo, um paradoxo, tendo em vista 

que se trata de uma pessoa que, já na época de criação do Instituto, estava morta há mais de 

30 anos e cuja vida foi muito breve. Isto é, o que torna esta vida de 38 anos tão intensa e 

densa é exatamente a excepcionalidade e a violência de sua morte, bem como os 

desdobramentos que se seguem a ela – o que nos leva às definições do acontecimento 

propostas por França (2012) e utilizadas no primeiro capítulo. Mas não só isso. Voltando, por 

exemplo, a Dias e Roxo (2016), um dos caminhos que adensa essa proposta de celebração da 

vida de Herzog é justamente o fato de ele ser jornalista já que, conforme os autores, são seus 

colegas de imprensa que ao longo dos anos atuaram contínua e largamente como 

“empreendedores da memória”
34

, tendo, como suporte, a chamada grande imprensa ou 

imprensa tradicional, que não perdeu oportunidades para tratar Herzog – e, por extensão, os 

jornalistas e o jornalismo – como relevantes e essenciais nos movimentos de resistência da 

sociedade contra a ditadura. 

  

A memória e seus “empreendimentos” são desta forma constantemente 

alimentados pela manutenção de uma narrativa que se constrói a partir de 

determinados rituais e alguns jornalistas foram peça fundamental neste 

processo de criação da figura do personagem Vladimir Herzog e sua imagem 

envolta na aura da resistência democrática. (DIAS; ROXO, 2016, p. 409)  

 

Essa valorização é refletida em como é apresentada a própria trajetória profissional de 

Herzog. Revisitada, ela é destacada no site em uma dimensão linearmente positiva, 

reforçando, o tempo todo, um papel aparentemente proeminente como jornalista da grande 

imprensa. “A carreira jornalística de Vlado – como era conhecido – o levou a alguns dos mais 

importantes órgãos da imprensa brasileira e internacional, como o jornal O Estado de S. 

Paulo, revista Visão, TV Excelsior e BBC de Londres”, informa o texto de apresentação da 

                                                           
33

 A principal referência para os dados elencados é o próprio site do Instituto Vladimir Herzog em função da 

abrangência de informações. Há, é claro, o uso de informações transmitidas via veículos de imprensa 

tradicionais, além de dados captados durante a visita que fizemos ao IVH em 2017.  
34

 A referência dos autores para esse termo é a socióloga argentina Elizabeth Jelin em sua obra “Los trabajos de 

la memoria” (Siglo XXI Editores, 2002).  
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história do IVH
35

. Ao falar sobre a “imprensa censurada” que se reuniria dias após a morte de 

Vlado no culto ecumênico da Catedral da Sé, o site reforça um discurso que Dias e Roxo 

(2016) – assim como autoras como Barbosa (2014) e Kushnir (2001) – defendem ter sido 

acoplado pela chamada grande imprensa, cujos “jogos de acomodação” eram notórios em 

relação aos militares. “[...] houve mais aproximações e articulações em jogos de interesse do 

que luta contra a ditadura” (BARBOSA, 2014, p. 19).  

A mesma imprensa que, em público, mantinha “um tom „conciliador‟” com as forças 

da repressão, mas que se “apropriou da morte do jornalista para, no futuro, utilizá-la como 

exemplo de seu protagonismo à resistência contra o regime” (DIAS; ROXO, 2016, p. 409). E 

foi essa apropriação que ajudou na construção da “imagem de um „mártir‟ que, na verdade, 

acabava por representar a sua própria categoria” (DIAS; ROXO, 2016, p. 409), reforçando a 

ideia de um “mito”, segundo os autores, que “vai se reforçando pela história, cada vez que a 

morte do jornalista é recontada” (p. 410).  

Ao prosseguir com a história do Instituto, o site relembra a permanente luta da família 

para “reparar a falsa versão do suicídio que os agentes da ditadura haviam divulgado” e 

também a criação, em 1978, do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos 

Humanos
36

, bem anterior à própria fundação do IVH. Sobre o Instituto em si e seu processo 

de criação, as informações do site seguem ares mais burocráticos, com detalhamentos de 

caráter institucionalizado que já são mais conhecidos.  

A fundação, em 2009, por familiares, amigos e ex-colegas mantinha o foco em 

“conceber e implementar ações que reforcem os valores da Democracia, Direitos humanos e 

Liberdade de Expressão”. Essas ações integram um rol de estratégias utilizadas para a 

manutenção da “presença” de Herzog nos debates públicos – quase uma década depois da 

criação do IVH, uma série de notícias sobre “novidades” no caso Herzog em 2018 refletem 

isso. E, por fim, há também as informações de que a sede é em São Paulo (SP), de que a 

instituição não tem fins lucrativos e de que é certificada como Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (Oscip) pelo Ministério da Justiça, caracterizando a marca de 

institucionalização assumida pelo IVH, que se coloca publicamente como uma guardiã das 

memórias sobre Vlado.  

 

  

                                                           
35

 Disponível em <http://vladimirherzog.org/nossa-historia>. Acesso em 14 de agosto de 2018.   
36

 Assistimos à cerimônia do Prêmio no ano de 2017, na véspera de nossa visita ao IVH. Falamos sobre isso no 

terceiro capítulo.    

http://vladimirherzog.org/nossa-historia
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Figura 8: A história do IVH contada no site do Instituto.   

 

  Fonte: Site do Instituto Vladimir Herzog. Disponível em: <http://vladimirherzog.org/nossa-historia>. 

Acesso em: 20 de fevereiro de 2018. 

 

 

2.2. IVH: as principais formas de atuação 

 Para compreender como atua o Instituto é preciso, de certo modo, navegar em duas 

abas do site: a que apresenta, sinteticamente, as seis chamadas “unidades de ação” e a que 

indica uma série de projetos realizados. Estes, na verdade, detalham as unidades de ação com 

um acréscimo principal: em 2018 foi incluído o projeto “Usina de Valores”, que não é 

anunciado como parte das unidades. 

Portanto, atuando nessas frentes diversas ligadas à promoção de valores dos direitos 

humanos, não nos estranha que o IVH crie diferentes “braços” para suas diferentes atividades, 

ramificando suas ações, sejam elas em formatos e temas mais atuais – debates, aulas, 

conversas, oficinas etc. – ou relacionadas a uma produção de memória direta sobre Vladimir 

Herzog. As unidades de ação são: “Amigos do Vlado”, “Vlado Proteção aos Jornalistas”, 

“Vlado Educação”, “Vlado Prêmios”, “Vlado Editora” e “Vlado Projetos Especiais”.  

As figuras a seguir mostram essa navegação por unidades e projetos: 

 

 

 

http://vladimirherzog.org/nossa-historia
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Figura 9: À esquerda, as abas que indicam as “Unidades de Ação” do Instituto Vladimir Herzog. 

 

  Fonte: Site do Instituto Vladimir Herzog. Disponível em: <http://vladimirherzog.org/unidades-de-acao>. 

Acesso em: 5 de agosto de 2018. 

 

Figura 10: No item “Projetos”, as abas que indicam as “Unidades de Ação” e alguns dos chamados projetos 

especiais na capa do site do Instituto Vladimir Herzog. 

 

  Fonte: Site do Instituto Vladimir Herzog. Disponível em: <http://vladimirherzog.org>. Acesso em: 5 de 

agosto de 2018. 

 

O eixo que sustenta as unidades de ação articula a luta pelos direitos humanos, pela 

democracia e pela liberdade de expressão, sendo que tal combate é atravessado pelo incentivo 

à educação. É o que o IVH procura sempre deixar explícito. Cada uma dessas unidades tem 

descrições no site (o status de atualizações dessas informações é desconhecido dos leitores) e 

buscamos aqui comentar de forma condensada a que cada atividade se destina.  

http://vladimirherzog.org/unidades-de-acao
http://vladimirherzog.org/
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Amigos do Vlado: campanha permanente que pede a pessoas físicas e jurídicas apoio 

financeiro às ações do Instituto por meio de doações de valores (sugeridos pelo próprio IVH 

ou espontâneos). Em agosto de 2018, quando esta dissertação é finalizada, há um banner, logo 

na capa do site, que chama os visitantes a serem “amigos do Vlado” por meio de doações. Ao 

clicar nesse banner, o usuário é levado a um link que mostra valores, períodos e formas de 

cobrança.  

 

Figura 11: Banner na capa do site sobre a campanha “Amigos do Vlado”. 

 

  Fonte: Capa do site do Instituto Vladimir Herzog. Disponível em: <http://vladimirherzog.org>. Acesso em: 

5 de agosto de 2018. 

 

Vlado Proteção aos Jornalistas: iniciativa criada em 2013, com o intuito de, segundo 

o site, “criar um espaço específico para maior engajamento no combate à violência contra os 

jornalistas e na luta pela sua proteção”. É integrada por entidades nacionais e internacionais 

como, entre outras, Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), Conectas 

Direitos Humanos, United Nations Information Center, Knight Center para o Jornalismo nas 

Américas e Repórteres sem Fronteiras.  

Vlado Educação: criada em 2012, essa frente do Instituto atua na área educacional 

para promover a chamada “cultura dos Direitos Humanos”. A partir dela, o IVH afirma 

realizar uma série de “projetos educacionais que formam valores de respeito à diversidade nos 

indivíduos desde os seus primeiros anos de vida e ações culturais que resgatam e preservam a 

história recente do Brasil”. Algumas dessas atividades foram a criação do portal “Memórias 

da Ditadura”, a publicação “Os Cartazes Desta História” e o programa “Respeitar é Preciso”, 

cujo objetivo é promover a formação de professores em Educação de Direitos Humanos. Para 

essas atividades educacionais, o Instituto conta com algumas parcerias, que incluem a 

Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal e as secretarias municipais de Educação 

e de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. 

http://vladimirherzog.org/
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Vlado Prêmios: uma das principais frentes do IVH, considerando que é a que abriga o 

Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos – cuja quadragésima 

edição será realizada em 2018 e já está consolidada no calendário de premiações da área 

jornalística no Brasil – e o Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, que chega à 

décima edição em 2018. Notamos, assim, que os prêmios foram criados antes mesmo da 

fundação do Instituto. Uma parceria entre familiares de Herzog com o Sindicato dos 

Jornalistas do Estado de São Paulo, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), a 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Arquidiocese de São Paulo e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), o prêmio surgiu em 1978 e sua institucionalização foi, segundo 

Dias e Roxo (2016, p. 412), “um dos pontos de culminância de uma frente de profissionais da 

classe média e de setores da Igreja Católica, que se articularam aos grupos defensores da 

anistia ampla, geral e irrestrita, aos presos políticos e ao Movimento Democrático Brasileiro, 

MDB”. 

Vlado Editora: Lançada em 2014, tem como intuito produzir e comercializar "livros 

com conteúdos ligados aos Direitos Humanos e à missão do IVH”. Alguns dos títulos já 

lançados foram "Um menino chamado Vlado" (2015), “Pássaro sem rumo – Uma Amazônia 

chamada Genésio” (2015); "A Declaração Universal dos Direitos Humanos – 30 Artigos 

Ilustrados por Artistas" (2014), "O cardeal da resistência – as muitas vidas de dom Paulo 

Evaristo Arns" (2013). Este último título virou documentário, lançado em dezembro de 2017, 

no aniversário de um ano de morte de Arns
37

. O filme foi dirigido pelo mesmo autor do livro, 

o jornalista Ricardo Carvalho.  

                                                           
37

 Nascido em 1921, em Santa Catarina, Dom Paulo foi nomeado Arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de 

São Paulo em 1970, anos de chumbo da ditadura civil-militar no Brasil. Em 1998, tornou-se Arcebispo Emérito 

de São Paulo. Dedicado às atividades pastorais ligadas a uma corrente progressista da Igreja Católica, foi atuante 

nas denúncias de torturas e violações aos direitos humanos durante o período militar. Foi, por isso, nomeado por 

movimentos sociais diversos com alcunhas como “Cardeal da Liberdade”, “Cardeal da Democracia” e “Bispo 

dos Oprimidos”; mas preferia se autointitular “Amigo do Povo”. Desempenhou papel de destaque nas ações que 

sucederam o episódio do assassinato de Herzog (em especial, na organização da missa ecumênica na Catedral da 

Sé), tendo sido ele quem deu a notícia da morte ao general Golbery do Couto e Silva, então ministro-chefe do 

Gabinete Civil do governo de Ernesto Geisel, segundo Dantas (2012) e Gaspari (2014). Dois anos antes do caso 

Herzog, em 1973, também esteve à frente de outra cerimônia simbólica, nomeada "Celebração da Esperança", 

em homenagem à memória de um civil preso e torturado pelas forças de repressão: o estudante Alexandre 

Vannucchi Leme. Nesse mesmo ano, criou na Arquidiocese de São Paulo a Comissão de Justiça e Paz, 

organismo que cuidava de assuntos jurídicos em defesa dos direitos humanos, sobretudo ligados aos presos 

políticos e vítimas de torturas dos aparatos de repressão da ditadura. Morreu em 14 de dezembro de 2016, aos 95 

anos. Mais disponíveis podem ser encontradas em: <http://www.dompaulo.org.br>;  

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/arns-paulo-evaristo>; 

<http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/dom-paulo-evaristo-arns>; 

<http://vladimirherzog.org/portfolio-item/dom-paulo-nao-morreu-nunca-morrera>. Acessos em 20 de março de 

2017.  

 

http://www.dompaulo.org.br/
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/arns-paulo-evaristo
http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/dom-paulo-evaristo-arns
http://vladimirherzog.org/portfolio-item/dom-paulo-nao-morreu-nunca-morrera
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Vlado Projetos Especiais: abrange, segundo o site, "as iniciativas pontuais do 

Instituto Vladimir Herzog, como peças teatrais, concertos, projetos cinematográficos, 

seminários, cursos, workshops e exposições". O eixo dessa frente está ligado à arte e a 

eventos culturais. Exemplo disso foi um concerto realizado em homenagem aos 40 anos do 

assassinato de Vlado, realizado em agosto de 2015, em São Paulo. Notamos, porém, que essa 

ramificação do Instituto parece demasiadamente genérica e esbarra em atividades das outras 

frentes. No site, eventos de lançamentos de livros – chancelados pela unidade de ação "Vlado 

Editora" – estão entre esses projetos especiais, bem como algumas edições dos prêmios 

jornalísticos citados no item acima. Observamos que até mesmo o ato ecumênico realizado 

em 2015 pelos 40 anos da morte de Herzog – e que discutimos nesta pesquisa a partir das 

estratégias de usos das redes sociais pelo IVH – aparece como um "projeto especial" do IVH. 

Não parece haver, portanto, uma definição mais restrita do que seriam tais projetos e nem uma 

sistematização que prevê qual deve ser o tamanho de um evento ou ação para que o IVH o 

denomine como "projeto especial". Na entrevista de 2017 feita com o jornalista Giuliano 

Galli, Assistente de Comunicação do Instituto, percebemos um intenso uso da palavra 

“projetos” e da ideia de constante elaboração, produção e organização desses projetos (de 

ações pontuais a eventos maiores) como algo que atravessa as atividades de todos os 

integrantes do IVH. 

Feitas as descrições do que consistem as unidades de ação, o que observamos – a partir 

também de impressões e demais informações que nos foram dadas durante a visita – é que as 

“unidades de ação” contemplam atividades que se atravessam em seus objetivos, tamanhos e 

funções. Para um órgão com equipe e recursos reduzidos, a quantidade de projetos e 

atividades é numerosa e, além das permanentes (prêmios jornalísticos, por exemplo), são 

muitas as ações pontuais e sem periodicidades definidas, mas sempre atentas a questões que 

permeiam as propostas e a missão do Instituto. Dias e Roxo (2016, p. 418), principais 

articuladores que utilizamos neste capítulo, dão destaque à unidade “Vlado Educação” como 

“um dos principais empreendimentos que tem despendido esforço significativo por parte do 

Instituto para manter viva nas novas gerações o compromisso do jornalista com a democracia 

e os direitos humanos”. Acreditamos que essa unidade parece assumir papel importante nas 

estratégias de ação do IVH. Na entrevista com Galli, ele falou de como a chamada “Educação 

em Direitos Humanos” virou, em 2015, um tópico de fundamental dedicação por parte do 

órgão. Isso após, segundo ele, o IVH passar por um grande processo – a partir de pesquisas de 

opinião – de planejamento e renovação que os levou a concluírem “que a missão do Instituto 
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Vladimir Herzog como contador, resgatador da história da ditadura estava encerrada”. Porém, 

ele admitiu que, logo no início de 2017, com a aproximação de Rogério Sottili
38

, que, em 

junho daquele ano, virara diretor-executivo do Instituto, voltar a falar de “memória e verdade” 

passou a ser o mote do IVH. “O Instituto tem essa pretensão de falar um pouco mais sobre o 

passado, de voltar a falar sobre a época da ditadura e, consequentemente, de voltar a falar 

mais sobre a história e a vida do Vlado”, afirmou Galli.  

Acreditamos que, sobretudo em virtude das recentes decisões do Direito Internacional 

– que tiveram, por sua vez, consequências em órgãos jurídicos do Brasil –, houve, realmente, 

uma maior tendência do Instituto a recontar a história de Vlado. As chamadas narrativas sobre 

Herzog, “compostas de testemunhos que replicam e exaltam as qualidades pessoais, 

profissionais e políticas do personagem em questão” (Dias e Roxo, 2016, p. 417), voltaram 

com força em 2018. Basta vermos a quantidade de entrevistas à imprensa concedidas pela 

família Herzog para comentar três fatos (todos já mencionados ao longo deste trabalho): a 

descoberta dos documentos da CIA que comprovaram a autorização de execuções de 

opositores por Geisel, a decisão da CIDH de responsabilizar o Estado brasileiro pela tortura e 

morte do jornalista e pela falta de punição dos responsáveis, ordenando o reinício das 

investigações, e o acatamento da ordem pelo Ministério Público de São Paulo, que reabriu o 

caso
39

. Um ano antes, em junho de 2017, Clarice e Ivo Herzog deram longa entrevista ao 

programa “Conversa com Bial”
40

, na Rede Globo, falando sobre o caso Herzog e sobre a 

decisão da família em levar adiante o processo pela reabertura das investigações na CIDH 

                                                           
38

 Sottili assumiu a direção executiva do Instituto em 27 de junho (data de aniversário de Vlado) de 2017. Mestre 

em História pela PUC-SP, ele foi Secretário Especial de Direitos Humanos durante a presidência de Dilma 

Rousseff e Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo durante a gestão do prefeito 

Fernando Haddad. Ivo Herzog – que ocupara o cargo de diretor-executivo do IVH desde sua fundação – passou a 

integrar o Conselho Deliberativo. Informações disponíveis em <http://vladimirherzog.org/rogerio-sottili-assume-

a-diretoria-executiva-do-instituto-vladimir-herzog>. Acesso em: 30 de janeiro de 2018.  
39

 Algumas das entrevistas: “Não eram porões, mas palácios da ditadura, diz Ivo Herzog” (disponível em 

<https://www.opovo.com.br/jornal/dom/2018/07/nao-eram-poroes-mas-palacios-da-ditadura-diz-ivo-

herzog.html>; acesso em: 2 de agosto de 2018); “Violência da ditadura era planejada nos palácios”, diz filho de 

Herzog (disponível em <https://veja.abril.com.br/politica/violencia-da-ditadura-era-planejada-nos-palacios-diz-

filho-de-herzog>; acesso em: 16 de maio de 2018); “Ivo Herzog: „O Brasil insiste em virar a página da ditadura 

mas sem escrevê-la antes‟ (disponível em 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/21/politica/1526935775_966311.html>; acesso em: 25 de maio de 

2018); “MPF vai reabrir investigações sobre a morte de Vladimir Herzog” (disponível em 

<http://g1.globo.com/globo-news/estudio-i/videos/v/mpf-vai-reabrir-investigacoes-sobre-a-morte-de-vladimir-

herzog/6911678>; acesso em: 1 de agosto de 2018). “‟Família esperava há mais de 40 anos por reabertura de 

investigação‟, diz filho de Herzog” (disponível em <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2018/08/07/familia-esperava-ha-mais-de-40-anos-por-reabertura-de-investigacao-diz-filho-de-

herzog.htm>; acesso em: 1 de agosto de 2018); “País precisa saber quem matou Vlado, diz viúva do jornalista” 

(disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/pais-precisa-saber-quem-matou-vlado-diz-viuva-

do-jornalista.shtml>; acesso em: 6 de agosto de 2018.)    
40

 Disponível em <https://gshow.globo.com/tv/noticia/clarice-herzog-relembra-caso-de-marido-na-ditadura-a-

investigacao-nunca-aconteceu.ghtml>. Acesso em: 8 de junho de 2017).  

http://vladimirherzog.org/rogerio-sottili-assume-a-diretoria-executiva-do-instituto-vladimir-herzog
http://vladimirherzog.org/rogerio-sottili-assume-a-diretoria-executiva-do-instituto-vladimir-herzog
https://www.opovo.com.br/jornal/dom/2018/07/nao-eram-poroes-mas-palacios-da-ditadura-diz-ivo-herzog.html
https://www.opovo.com.br/jornal/dom/2018/07/nao-eram-poroes-mas-palacios-da-ditadura-diz-ivo-herzog.html
https://veja.abril.com.br/politica/violencia-da-ditadura-era-planejada-nos-palacios-diz-filho-de-herzog
https://veja.abril.com.br/politica/violencia-da-ditadura-era-planejada-nos-palacios-diz-filho-de-herzog
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/21/politica/1526935775_966311.html
http://g1.globo.com/globo-news/estudio-i/videos/v/mpf-vai-reabrir-investigacoes-sobre-a-morte-de-vladimir-herzog/6911678
http://g1.globo.com/globo-news/estudio-i/videos/v/mpf-vai-reabrir-investigacoes-sobre-a-morte-de-vladimir-herzog/6911678
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/08/07/familia-esperava-ha-mais-de-40-anos-por-reabertura-de-investigacao-diz-filho-de-herzog.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/08/07/familia-esperava-ha-mais-de-40-anos-por-reabertura-de-investigacao-diz-filho-de-herzog.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/08/07/familia-esperava-ha-mais-de-40-anos-por-reabertura-de-investigacao-diz-filho-de-herzog.htm
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/pais-precisa-saber-quem-matou-vlado-diz-viuva-do-jornalista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/pais-precisa-saber-quem-matou-vlado-diz-viuva-do-jornalista.shtml
https://gshow.globo.com/tv/noticia/clarice-herzog-relembra-caso-de-marido-na-ditadura-a-investigacao-nunca-aconteceu.ghtml
https://gshow.globo.com/tv/noticia/clarice-herzog-relembra-caso-de-marido-na-ditadura-a-investigacao-nunca-aconteceu.ghtml
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(Clarice tinha, em maio de 2017, falado pessoalmente sobre a morte de Vlado em audiência 

da Corte Interamericana, na Costa Rica). A edição do programa teve a ditadura como tema, 

afirmando mergulhar “no passado obscuro do Brasil”, e contou também com as participações 

de Miriam Leitão e seu filho, o jornalista Matheus Leitão.   

Dados os muitos exemplos em que a família Herzog voltou a ser intensamente 

procurada pela imprensa para comentar o caso da morte do jornalista, vale destacarmos, no 

entanto, que o período de cerca de 10 meses que separa a realização da entrevista que fizemos 

no IVH do texto final que aqui apresentamos nos fez perceber, porém, que houve também um 

interesse explícito do Instituto em promover outros debates públicos que fossem além do caso 

Herzog em si. E é aí que, seguindo a lógica das “unidades de ação” e dos projetos especiais 

tocados pelo IVH, entra a iniciativa “Usina de Valores”.   

    

 2.3. Usina de Valores: o empreendimento mais recente 

Criado em março de 2018, o projeto reúne redes de parceiros em São Paulo, no Rio de 

Janeiro e em Recife, para, segundo o site do IVH: 

 

[...] desenvolver atividades de formação que estimulem a interação entre 

grupos que não dialogam com frequência. 

Foram pelo mais de seis meses de planejamento antes da inciativa ganhar o 

mundo. Neste período, conversamos e criamos conexões com 

comunicadores, lideranças e formadores de opinião que atuam nas periferias 

de cada região, coletivos de mídia alternativa, núcleos religiosos 

progressistas, especialmente evangélicos, e integrantes de movimentos 

sociais. Essa preparação foi fundamental para estabelecer uma rede 

articulada e estratégica de influenciadores com potencial de amplificar o 

impacto do projeto em seus territórios. 

O que move o Usina de Valores é a certeza de que a valorização dos 

diferentes tipos de coletividades é imprescindível para nos contrapormos aos 

retrocessos que vivemos hoje e às violências que marcam a história deste 

país. Propomos uma disputa pela vida digna, pelo diálogo e pelas diferenças. 

Para isso, definimos cinco campos de valores que dão a identidade do 

projeto e pautam suas ações: Dignidade Humana, Coexistir na Diferença, 

Escuta Ativa, Engajamento Político e Bem-viver.
41

 

  

É grande a percepção de que o “Usina de Valores” é uma tentativa de aproximação 

com um público mais jovem – o que já parece ser pleiteado pela unidade de ação Vlado 

Educação – e interessado em debates ligados aos direitos humanos, mas de forma mais 

conectada às pautas identitárias, à valorização de grupos e discursos das minorias e ao 

combate às chamadas manifestações de ódio – produto de alta circulação nos sites de redes 

sociais. Para isso, o IVH passa a consolidar uma teia que agrega influenciadores e 
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 Disponível em <http://vladimirherzog.org/usina-de-valores>. Acesso em 2 de agosto de 2018.  
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articuladores a partir de uma série de eventos e debates. O órgão deixa explícita, aliás, a 

importância das redes sociais para tocar o projeto, que tem uma página exclusiva no Facebook 

(https://www.facebook.com/usinadevalores). “No ambiente online, usamos o poder das redes 

sociais para difundir narrativas que propiciem o debate de forma embasada e saudável”, 

anuncia o site.  

 

Figura 12: Página do projeto Usina de Valores no Facebook. 

 

Fonte: Facebook do projeto Usina de Valores. Disponível em: <https://www.facebook.com/usinadevalores>. 

Acesso em: 5 de agosto de 2018. 

 

Essa iniciativa parece vir ao encontro de algo que percebemos em nossa passagem 

pelo Prêmio Vladimir Herzog em 2017, durante conversa informal com Rogério Sottili. Havia 

uma clara percepção da necessidade de renovação no Instituto, inclusive em seus quadros de 

Conselhos. Essa abordagem mais jovem parece estar, inclusive, muito presente no trabalho 

feito nas redes sociais pelos jornalistas que integram a equipe de Comunicação do órgão. E 

isso é um desafio, visto que grande parte dos conselheiros do Instituto foram contemporâneos 

de Vlado, muitos deles jornalistas que fizeram parte de uma geração da imprensa brasileira 

nas décadas de 1960 e 1970.  A entrada recente para o Conselho Deliberativo de novas 

figuras, mais ligadas a certos movimentos de ativismo social, como a escritora, filósofa e 

https://www.facebook.com/usinadevalores
https://www.facebook.com/usinadevalores
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ativista Djamila Ribeiro e Henrique Vieira, teólogo e pastor evangélico ligado a movimentos 

progressistas, ilustram essa clara tentativa de renovação de quadros, ideias e ações.  

O que percebemos, portanto, no período de visita ao IVH, em 2017, tem fortes 

reflexos nas atividades do Instituto nas redes sociais. No terceiro capítulo destacaremos partes 

da entrevista que mostram uma atuação que reforça as estratégias memoráveis amplamente 

utilizadas pelo órgão, muito ancoradas na ideia de marcos comemorativos e de celebrações. 

Mas não apenas isso. Para além das efemérides, o que o Instituto parece buscar – sobretudo 

via familiares e amigos de Herzog – é marcar também uma vontade de se fincar, de forma 

institucionalizada, como um importante agente dos debates sobre direitos civis no país. 

Afinal, “o trabalho de transformar sentimentos pessoais em significados coletivos é um 

processo sempre aberto e ativo” (DIAS; ROXO, 2016, p. 424). Essa tarefa parece ainda mais 

desafiadora em um momento politicamente tão conturbado e marcado pelo forte avanço de 

posições conservadoras herdadas da ditadura civil-militar.   
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“(…) exorcizar demônios é uma tarefa difícil. Mas deve ser feito, e o primeiro passo é, como o sabiam os 

exorcizadores, chamar os demônios pelo nome.” 

Moacyr Scliar  

 

3. INSTITUTO VLADIMIR HERZOG (IVH): VISITA, ENTREVISTA E ANÁLISE 

DOS ESPAÇOS DIGITAIS 

Feitas as articulações sobre o acontecimento da morte de Herzog, os estudos de 

memória e as mídias, além de uma descrição do histórico do Instituto Vladimir Herzog e suas 

estratégias de memória na missão de manter Vlado “vivo” e fazê-lo permanecer, partimos, 

neste terceiro capítulo, para a descrição de uma parte mais prática da pesquisa e para algumas 

análises específicas dos espaços digitais utilizados oficialmente pelo IVH. Nelas estão 

contidas postagens realizadas pela equipe de comunicação do Instituto nas redes sociais no 

ano de 2015. Um dos integrantes dessa equipe, o jornalista Giuliano Galli
42

, foi entrevistado
43

 

para esta pesquisa.  

A entrevista semiestruturada com Galli, cujo cargo oficial no IVH é “Assistente de 

Comunicação”, foi realizada em 1º de novembro de 2017, no escritório do Instituto, em São 

Paulo (SP). Já havíamos feito, porém, contatos prévios com a equipe de Comunicação do 

Instituto. O primeiro deles, por telefone, ocorreu no início de setembro de 2017, para nos 

apresentarmos e informarmos a realização e os objetivos da pesquisa. Falamos primeiro com a 

jornalista Carolina Vilaverde, também Assistente de Comunicação do Instituto, colega de 
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 Galli é o responsável por fazer esses posts nas páginas oficiais do IVH no Facebook, Instagram e Twitter, além 

de escrever e editar matérias, entrevistas e notas para o site. Galli informou também que a equipe de 

comunicação do Instituto atua, muito pontualmente, em ações de assessoria de imprensa do IVH. O trabalho de 

relacionamento com a imprensa, porém, é feito por uma agência externa contratada, a CDI Comunicação 

Corporativa, de São Paulo.  
43

 Achamos válido justificar aqui porque priorizamos uma entrevista com um funcionário da Comunicação e não 

com alguém da alta hierarquia do Instituto (o diretor-executivo Rogério Sottili, o diretor de Comunicação 

Nemércio Nogueira, algum integrante da família Herzog ou dos Conselhos). Acreditamos que, inicialmente, o 

mais importante seria coletarmos informações de alguém que está à frente dos usos das ferramentas de redes 

sociais do IVH, como é o caso de Galli. E que, consequentemente, participa – de forma prática e direta – das 

estratégias de comunicação (e também de memória) empreendidas pelo órgão. A partir dessa conversa, que teve 

duração de cerca de duas horas, extraímos uma série de dados e informações sobre a rotina das atividades de 

Comunicação que, supomos, não seriam tão bem detalhadas se entrevistássemos fontes hierarquicamente mais 

bem posicionadas. Além disso, já existia uma quantidade suficiente de informações na imprensa e em outros 

meios (livros, biografias, entrevistas, matérias, perfis etc.) sobre os dois principais familiares de Herzog – 

Clarice e Ivo – envolvidos no IVH; muitas dessas informações que foram utilizadas ao longo dessa dissertação. 

Recorrer a entrevistas com esses personagens poderia resultar em informações redundantes, que poderiam ser (e 

foram) facilmente encontradas em outras fontes. No dia da visita ao Instituto, chegamos a verificar com Galli a 

possibilidade de uma breve entrevista com Rogério Sottili, já que ele estava em seus primeiros meses de gestão e 

poderia nos fornecer um balanço desse período. Pelo fato, porém, de a conversa com o Assistente de 

Comunicação ter rendido e levado tempo maior que o previsto, além de ser uma véspera de feriado, com horários 

mais flexíveis, não conseguimos "alcançar" o diretor-executivo para uma conversa antes que ele saísse do 

escritório. De toda forma, acreditamos que a ausência dessa entrevista não trouxe prejuízos ao andamento da 

pesquisa. Inclusive porque, como veremos logo adiante, chegamos a conversar informalmente com Sottili, no dia 

anterior, durante os intervalos do Prêmio Vladimir Herzog.            
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trabalho de Galli. No dia 11 de setembro, em contato por e-mail, fizemos algumas perguntas 

relacionadas às atividades da equipe de Comunicação e às ações do IVH nas redes sociais. 

Dois dias depois chegaram as respostas, enviadas por Giuliano Galli (que informou ser o 

responsável pelas postagens do órgão nas redes), que já apontavam alguns direcionamentos e 

esclarecimentos a partir de nossas hipóteses. A partir disso, mais alguns contatos foram feitos 

– por meio eletrônico e por telefone – até que agendássemos uma melhor data para 

conhecermos pessoalmente o IVH e realizarmos uma entrevista com a equipe de 

Comunicação.  

Chegamos a um consenso de que o período ideal seria a semana de realização do 39º 

Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. No dia 31 de outubro, 

véspera da entrevista, no espaço Tucarena, teatro localizado na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), assistimos à cerimônia do Prêmio, que teve o IVH como 

uma das 13 instituições integrantes da comissão organizadora.    

Dessa forma, a viagem a São Paulo foi uma importante forma de nos aproximarmos 

das estratégias de memória abordadas nos dois primeiros capítulos deste trabalho, como parte 

empírica da pesquisa. Realizamos a seguir um breve diário de campo dos dois dias de 

atividades ligadas ao IVH para, na sequência, destacarmos alguns trechos da entrevista com o 

jornalista do Instituto. Foram afirmações, revelações e ponderações sobre as atividades 

desenvolvidas pelo órgão que acreditamos que mais revelam sobre suas estratégias e que, em 

determinados momentos, derrubam uma de nossas hipóteses de pesquisa, como, em outros, 

reforçam alguns dos caminhos que acreditávamos, desde o início, serem os mais prováveis. 

 

3.1. Cerimônia do Prêmio Vladimir Herzog: descrição e apontamentos 

Em 31 de outubro de 2017, ou seja, seis dias após serem completados 42 anos da 

morte de Vlado, acompanhamos dois eventos com forte participação organizadora do IVH: o 

principal, o prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e, antes dele, uma roda de conversa que 

reuniu os jornalistas que seriam premiados na cerimônia. Abertos ao público, os eventos 

foram realizados no espaço Tucarena da PUC-SP. Para compreendermos melhor a dinâmica 

da roda de conversa, precisamos recorrer às características do prêmio em si. São seis 

categorias – arte, fotografia, produção jornalística em texto, produção jornalística em áudio, 

produção jornalística em vídeo e produção jornalística em multimídia –, todas com um 
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trabalho vencedor e uma ou duas menções honrosas
44

. Todas as reportagens, de diferentes 

veículos e áreas do Brasil (ainda que com predominância das regiões Sudeste e Sul), 

continham questões e personagens relacionados às agendas de defesa dos direitos humanos, 

em especial aos grupos minoritários. Algumas das reportagens contemplaram, por exemplo, 

temas sobre grupos de moradores de rua, quilombolas e homossexuais. Algumas das 

reportagens eram também ligadas a uma das pautas mais fortes dos movimentos ligados aos 

direitos humanos no país (e que tem ligação especial com o caso Herzog): a violência policial. 

Salvo poucas exceções, todos os trabalhos premiados ou mencionados foram 

produzidos por equipes numerosas, com três ou mais jornalistas. Nem todos estiveram 

presentes na roda de conversa e na premiação, mas havia ao menos um representante de cada 

reportagem para receber o prêmio e para debater os bastidores e os impactos daqueles 

trabalhos. Durante a roda de conversa, mediada por dois jornalistas, o teatro tinha apenas 

parte de seus assentos ocupados. Vale notar que o evento foi realizado à tarde, o que acabou 

chamando um público mais restrito a estudantes, integrantes da PUC-SP ou a pessoas ligadas 

aos jornalistas dos trabalhos premiados e mencionados. O site oficial do Prêmio classifica 

assim o evento:  

 

Reconhecida como atividade educativa integrante do Prêmio Vladimir 

Herzog, o propósito da Roda de Conversa é incentivar a troca de 

experiências e compartilhar os bastidores das matérias premiadas. Tudo é 

organizado para colocar à disposição de estudantes e estudiosos do 

jornalismo o conhecimento sobre métodos e procedimentos que estão "por 

baixo" de algumas das reportagens reconhecidas como das mais importantes 

da imprensa brasileira.
45 

 

Terminado o debate sobre as reportagens laureadas, deu-se um intervalo de quase duas 

horas até o início da cerimônia de premiação. Nesse período, marcado pela confraternização 

entre os participantes e organizadores do evento, fomos apresentados – sempre com a 

intermediação de Galli – e conversamos brevemente com três figuras que ocupam cargos de 

destaque no IVH: o atual diretor-executivo, Rogério Sottili, o ex-diretor-executivo e filho de 

                                                           
44

 O acesso aos vencedores e às menções honrosas de cada categoria, incluindo os links para as respectivas 

reportagens, está disponível em: <http://premiovladimirherzog.org.br/vencedores-2017.asp>. Não é nosso intuito 

aqui fazer uma descrição detalhada das reportagens honradas ou da cerimônia de premiação em si. Entendemos 

que o Prêmio Vladimir Herzog é uma das muitas ações que integram o conjunto de estratégias de memória 

promovidas pelo IVH. Porém, neste caso, com duas particularidades: o Prêmio é consideravelmente mais antigo 

do que o próprio Instituto (sua primeira edição ocorreu três décadas antes da inauguração do IVH) e o IVH não é 

seu único organizador, dividindo essa tarefa com outras instituições. De toda forma, apesar de termos participado 

como meros observadores das atividades da roda de conversa e da premiação, essas ações não constituem nosso 

objeto de pesquisa.   
45

 Disponível em: <http://premiovladimirherzog.org.br/sobre-esta-edicao.asp>. Acesso em: 30 de janeiro de 

2018.   
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Vlado, Ivo Herzog, e o jornalista Nemércio Nogueira, Diretor de Comunicação. As três 

conversas foram bastante informais e não seguiram nenhum roteiro predeterminado ou rigor 

jornalístico ou científico de entrevista. Ainda assim, nesses momentos pudemos extrair 

algumas informações, especialmente de Sottili e Nogueira, que reforçam algumas diretrizes 

do IVH.  

Um delas, reiterada por eles, é a de que o Instituto não quer ser apenas um espaço de 

memória, mas principalmente de celebração à vida de Herzog (o que também foi endossado, 

no dia seguinte, na entrevista com o Assistente de Comunicação). Falamos sobre essa 

“celebração à vida” – inclusive sobre o paradoxo que isso pode representar – no capítulo 

anterior. Nogueira foi além e afirmou que não é intuito do IVH ser uma “organização de 

lamentações” (sobre a morte de Vlado), mas sim “ajudar o Brasil” e “olhar para o futuro”. No 

terreno dos meios de comunicação, Sottili também ponderou sobre seus usos pelo IVH, 

marcando que, apesar de boa parte dos conselhos do órgão serem integrados por amigos de 

Vlado, pessoas de gerações anteriores e que atuaram primordialmente nos chamados meios 

tradicionais, o órgão desenvolveu, ao mesmo tempo, um “trabalho interessante” nas redes 

sociais. Segundo ele, graças a Giuliano Galli e Carolina Vilaverde e também porque Ivo 

Herzog permitiu e incentivou essa atuação permanente nas redes durante sua gestão. 

Passado o intervalo, teve início a cerimônia de premiação, cujos detalhes principais 

(premiados, discursos etc.) já foram brevemente informados anteriormente e não constituem o 

foco desta pesquisa. Apresentado pelo jornalista Juca Kfouri
46

, que tem forte identificação 

com o Instituto e com a família Herzog e que também integra o Conselho Deliberativo do 

IVH, a noite foi marcada por homenagens e protestos ao governo de Michel Temer. Todos os 

assentos do Tucarena estavam ocupados e havia uma quantidade considerável de pessoas em 

pé. Foram quatro os personagens homenageados ao longo do evento: a jornalista Rose 

Nogueira, que recebeu pessoalmente a homenagem; os jornalistas Tim Lopes e Fernando 

Pacheco Jordão, mortos em 2002 e 2017, respectivamente, e Dom Paulo Evaristo Arns, morto 

em 2016. Todos, segundo a organização do prêmio, são nomes que “representam a luta em 

defesa dos direitos humanos no Brasil”
47

. Pacheco Jordão e Arns também foram importantes 

personagens na trajetória da família Herzog. Viúva de Jordão, a socióloga Fátima Pacheco 
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 Formado em Ciências Sociais na USP, é um dos principais jornalistas esportivos do Brasil há mais de 40 anos. 

Foi um dos mais de mil jornalistas que assinaram o Manifesto em Nome da Verdade, publicado no jornal 

Unidade, em 1976, e que foi encaminhado à Justiça pedindo esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte de 

Herzog. Em seu blog mantido no portal UOL, Juca reproduziu, em 2011, o documento, que está disponível em: 

<https://blogdojuca.uol.com.br/2011/08/em-nome-da-verdade>. Acesso em 10 de março de 2017.         
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 Disponível em: <http://premiovladimirherzog.org.br/sobre-esta-edicao.asp>. Acesso em 30 de janeiro de 2018.  
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Jordão integra o conselho consultivo do IVH. Além disso, Fernando dá também nome a outro 

prêmio cujos vencedores também foram agraciados no mesmo dia: o Prêmio Jovem Jornalista 

Fernando Pacheco Jordão. Idealizado pelo próprio IVH no ano de sua fundação, esta foi a 

nona edição do prêmio, que reconheceu estudantes de Jornalismo de instituições das cinco 

regiões do Brasil, incluindo matérias nas modalidades revista, jornal, televisão e multimídia. 

A premiação das pautas universitárias faz com que boa parte do público da Roda de Conversa 

e do Prêmio Vladimir Herzog seja composta por jovens estudantes, o que foi bastante 

perceptível na plateia da edição 2017.   

Marcada por essas homenagens e pelas entregas das placas aos vencedores, a 

cerimônia seguiu com discursos voltados à defesa da democracia, da liberdade de imprensa e 

dos direitos humanos. Uma das presentes, Eleonora Menicucci, que foi ministra da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres na presidência de Dilma Rousseff no período 2012-2015, 

também foi exaltada por Juca Kfouri e pelo público. 

Vale notarmos que a escolha do mês de outubro para a cerimônia de premiação não é 

aleatória. Os últimos dias de outubro foram marcados, em 1975, pelo assassinato de Vlado e 

pela missa ecumênica em sua homenagem. É um mês, portanto, de forte simbolismo para as 

atividades do Instituto e de importantes efemérides. Em 2018, algumas dessas comemorações 

estão atreladas às datas redondas: a quadragésima edição do Prêmio Vladimir Herzog e a 

décima cerimônia do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. 

 

3.2. Visita ao IVH e entrevista: descrição e apontamentos 

Em 1º de novembro de 2017, conhecemos o escritório do Instituto Vladimir Herzog, 

localizado no bairro de Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo. Lá, além de termos sido 

apresentados às instalações e a alguns membros da equipe do Instituto (eram, àquela época, 

nove pessoas trabalhando diariamente), realizamos a entrevista semiestruturada com Giuliano 

Galli. Nela, ainda que tenhamos falado mais genericamente sobre o funcionamento e as 

atividades gerais do IVH, direcionamos a conversa aos usos das redes sociais e do site do 

Instituto, ou seja, especialmente ao trabalho realizado pela equipe de comunicação. 

Já no início da conversa, quando começávamos a falar sobre as postagens do IVH nos 

três sites de redes sociais, o jornalista revelou: “A gente nunca definiu muito bem o uso 

específico de cada rede”. Essa afirmação já indicava, mesmo que preliminarmente, que a 

hipótese de uma sistematização mais consistente das ações do Instituto nesses espaços digitais 

não se confirmaria, o que também já era indicado nas respostas enviadas anteriormente por e-
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mail. “A gente nunca estipulou para que exatamente a gente vai usar o Facebook, para que a 

gente vai usar o Instagram ou (para que a gente vai usar) o Twitter”. Galli afirmou, porém, 

que uma sistematização dessas redes era, sim, uma meta do Instituto, intensificada pelo 

começo da gestão de Sottili. 

Ao falar sobre o começo das atividades do órgão, em 2009, e de seu caráter familiar, 

marcado pela ampla participação de Ivo Herzog (“ele era o diretor-executivo que ia desde se 

reunir com o Lula e com a Dilma até ser o cara que preparava a newsletter de final de ano”), 

Galli disse que o IVH percebeu que também precisava marcar presença nas redes sociais, 

acompanhando um fenômeno que se consolidaria a partir dos anos 2010. “Era impossível não 

ter, todo mundo estava tendo”, disse ele sobre a criação de perfis no Facebook, no Twitter e 

no Instagram, acrescentando que, para ele, o IVH passou a ocupar espaço nessas redes por 

acreditar que elas são “grandes praças em que todo mundo está lá e você tem que estar lá para 

passar sua mensagem também”.   

Ainda que essa fala possa provocar análises sobre a condição da esfera pública em 

espaços de redes digitais por meio de organizações da sociedade civil, essa não é uma 

pretensão dessa pesquisa. Mas a utilização de cada uma dessas redes per si permeou parte da 

fala do profissional do IVH, de forma intrínseca às suas atividades na área de comunicação do 

Instituto. Ao reforçar que ele e sua colega de trabalho não costumam, pelo grande volume de 

tarefas e equipe reduzida, ter oportunidades de destinar conteúdos específicos para cada site, 

ele revela também que as exceções que permitem esse maior planejamento são as datas 

especiais, as efemérides, sobretudo o 25 de outubro.  

 

Falando mais especificamente do dia 25 de outubro, a gente normalmente 

tenta contar a história do Vlado, da vida dele, porque realmente é uma 

história muito especial, muito diferente e muito inspiradora. Aí a gente 

prepara séries pras redes sociais. No Instagram a gente separa as fotos, como 

fotos dele criança; no Facebook a gente leva textos maiores, tem muito 

material de gente que escreveu sobre a história do Vlado, tem o livro do 

Audálio (Dantas), tem o livro do Fernando (Pacheco Jordão), tem o livro do 

(Paulo) Markun, tem muito material escrito, então, no Facebook, a gente 

leva os conteúdos maiores. E o Twitter a gente usa para divulgar esses dois 

(Instagram e Facebook), a gente usa mais para link e para explicar um pouco 

o que está acontecendo nos dois. Então, todo ano, nos últimos três anos pelo 

menos, a gente faz esse tipo de campanha contando em pílulas a história do 

Vlado. 

 

 

Como observadores constantes das redes sociais do IVH, reconhecemos na fala de 

Galli os elementos mencionados no intuito de levar adiante a permanência de Vlado 
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aproveitando e articulando comemorações que, nos espaços digitais ou não, “buscavam 

ampliar uma rede de narrativas que as legitimassem como história às gerações futuras” 

(DIAS; ROXO, 2016, p. 420). 

É bastante perceptível como todo esse tecido de informações administrado pela equipe 

de comunicação do IVH em relação às comemorações dos 40 anos foi ao encontro da marca 

que é o calendário de efemérides. “Por conta de serem 40 anos, essa data que as empresas e a 

imprensa gostam, deu pra fazer muitos eventos”, revelou Galli. A afirmação de que “empresas 

e imprensa” gostam da data redonda e da celebração é muito próxima da nossa abordagem no 

primeiro capítulo. Ou seja, o IVH se aproveita de todo um ritual de “comemorações 

exploradas pelas indústrias editoriais e midiáticas” que marca o presente, levando a uma 

“expansão da lógica mercantil que invade o território da memória” (LIPOVETSKY, 2004). 

Isto é, mesmo sem que o IVH tenha interesse direto em dividendos ou lucros a partir de suas 

inúmeras homenagens a Herzog, as instituições veem as ações caracterizadas pela celebração 

da data comemorativa como uma oportunidade de atrelarem suas marcas – com patrocínios e 

apoios a eventos – a uma agenda positiva, o que pode, em última instância, resultar em uma 

série de benefícios.  

Nessa linha, Galli confirmou que foi a campanha dos 40 anos de morte de Herzog, 

com a criação da hashtag #vlado40anos, a que melhor conseguiu gerar compartilhamentos e 

diferentes tipos de engajamentos. Segundo ele, em termos de campanha previamente pensada, 

#vlado40anos foi, “com certeza o grande momento”. O jornalista citou as mortes de dom 

Paulo Evaristo Arns, “a quem Ivo e Clarice eram muito ligados”, e Fernando Pacheco Jordão 

como momentos importantes de circulação de informações nas redes do Instituto também, 

mas sem o planejamento característico da campanha. Passados cerca de 10 meses desde a 

entrevista, sendo que, nesse período, foi colocada em prática a iniciativa “Usina de Valores” 

(que faz ampla utilização de engajamento via redes sociais), pode haver alguma defasagem 

em relação a essa afirmação. Como não nos atemos a outras campanhas feitas pelo IVH e o 

ano de 2018 ainda está em andamento, não buscamos registrar quais seriam os números 

atualizados dessa iniciativa.  

De toda forma, no item 3.5., mais adiante, apresentamos – a partir de dados que 

obtivemos em relatórios que nos foram cedidos pelo IVH – alguns números de acessos, 

visualizações, seguidores e alcance dos conteúdos compartilhados pelo Instituto. No caso 

específico de #vlado40anos, os quantitativos dão uma boa medida da fatia que essa campanha, 

a partir de sua carga comemorativa, ocupou nas redes sociais do órgão no ano de 2015.  
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Apesar de comemorar o sucesso da campanha, Giuliano Galli comentou que os 

levantamentos feitos por eles em 2015 pretendiam dar não apenas a dimensão dos pontos 

positivos, mas de apontar eventuais erros e pontos a serem aprimorados. Ele citou como 

exemplo o excesso de ações concentradas em um curto período de tempo. “Fazer muita coisa 

numa mesma época e com o mesmo tema é furada. Até para rede social, você divulgar livro, 

programa, concerto, por mais que tenha hashtag, que tenha selo, não dá, ninguém entende 

nada”, alertou.  

Para ele, foi importante levantar essas falhas para futuras edições de eventos 

comemorativos para que possa haver uma maior sistematização dos conteúdos divulgados e 

compartilhados. Essas ações permanecerão fortemente ligadas às efemérides e, por isso 

mesmo, com mais chances de planejamento, mas, ainda assim, com recursos escassos e sem a 

chance de grandes coberturas. “Essa é uma realidade com a qual a gente vai se deparar várias 

vezes e a gente sabe disso”, afirmou. Galli reforçou o discurso de que os dois principais 

gestores do IVH, Ivo Herzog e Sottili (desde 2017), são muito próximos das atividades de 

comunicação, mesmo sem terem formação na área. 

  

Os dois têm uma noção muito boa (da área de Comunicação). No caso do 

Rogério, ele sempre trabalhou em secretarias (nos governos Fernando 

Haddad, na prefeitura de São Paulo, e Dilma Rousseff, na Presidência da 

República) em que a Comunicação tinha uma tarefa muito importante por 

não serem secretarias tão grandes ou com equipes muito grandes. Então ele 

sempre estava diretamente ligado às atividades da comunicação também.  

  

Segundo ele, quando Rogério Sottili virou diretor-executivo, toda a equipe do IVH fez 

uma série de reuniões para montar um raio-x das atividades, que acabou mostrando haver uma 

quantidade excessiva de tarefas para uma equipe muito pequena. E que, no caso da equipe de 

comunicação, há uma “característica transversal mesmo, de atuar em tudo, então a gente 

acaba fazendo muita coisa que não tem a ver com comunicação”, afirmou. 

Por mais numerosas (e transversais) que sejam as tarefas da equipe de Comunicação – 

que, desde fevereiro de 2018, ganhou mais uma jornalista para sua equipe, totalizando 

atualmente três Assistentes de Comunicação –, não há indícios de que a atuação do Instituto 

nas redes sociais diminua seu ritmo. Notamos, inclusive, uma ramificação da linguagem das 

redes para outras formas e estratégias de comunicação que perpassam o órgão. Um exemplo 

são as newsletters, intituladas “Vlado Informa”, enviadas mensalmente por e-mail pelo 
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Instituto para seus assinantes
48

. Os pilares de ações do IVH (democracia, direitos humanos, 

liberdade de expressão) que aparecem no cabeçalho do documento utilizam o recurso da 

hashtag, como vemos na figura 13. 

São essas formas de atuação que organizam e selecionam memórias sobre Herzog nas 

redes sociais que veremos a seguir, no item 3.3 deste capítulo. Em nossa entrevista por e-mail, 

também em 2017, Galli alertava, porém, para uma amplitude de temas cobertos pelo IVH nas 

redes digitais que não se restringem ao caso Herzog, algo que já explicitamos ao longo do 

texto:  

 

Especificamente em relação à vida de Vladimir Herzog, há uma 

concentração desses posts nas datas comemorativas. O IVH, hoje, faz uma 

série de atividades que não estão diretamente ligadas à vida de Vlado. Ou 

seja, é uma entidade que, atualmente, atua em campos mais amplos do que a 

vida de Vlado. Até por isso muitas das nossas postagens não estão 

diretamente ligadas à vida dele; e sim às atividades que realizamos. 

 

Nossos objetivos de pesquisa, porém, se mantiveram concentrados nas marcas 

comemorativas e na lógica celebratória da vida de Herzog que o Instituto imprimiu para si. E 

são esses os exemplos e análises que veremos na sequência. 

 

Figura 13: Newsletter enviada por e-mail pelo IVH em 18 de junho de 2018. Na parte azul do cabeçalho, os 

usos das hashtags, típicas das redes sociais.  

 

Fonte: Imagem recortada de newsletter recebida em e-mail pessoal da autora.   
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 Assinatura gratuita, bastando informar nome e e-mail no site do IVH.   
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3.3. O site e as redes sociais do IVH 

A visita e as entrevistas que realizamos nos levaram a perceber de forma mais 

aproximada as muitas atualizações narrativas produzidas sobre Herzog, que marcam sua 

“presença” em espaços digitais. Nada disso está, em nenhum momento, descolado das 

reflexões sobre os trabalhos de memória que propomos ao longo desse trabalho. Mas é 

importante abordarmos, ainda que brevemente, algumas análises sobre como essas 

atualizações operam a partir das tecnologias de comunicação, englobando os sites de redes 

sociais e processos de convergência.    

Ainda que não sejam classificadas como produtos da indústria do entretenimento, 

como são os exemplos focados por Jenkins (2008), as mensagens espalhadas pelo IVH nos 

sites de redes sociais seguem a lógica que encontra paralelos com as articulações do autor em 

termos de compartilhamento e convergência de conteúdo em diferentes espaços. Inclusive 

porque, apesar da abordagem intimamente ligada ao entretenimento (cinematográfico, 

fonográfico, televisivo e editorial) e suas convergências, Jenkins (2008, p. 28) não deixa de 

ressaltar como isso que ele chama de “produção coletiva de significados”, por meio de 

conteúdos acessados e também produzidos por usuários diversos nas mais diferentes mídias, 

“está começando a mudar o funcionamento das religiões, da educação, do direito, da política, 

da publicidade e mesmo do setor militar”.  

Não é estranho, portanto, que esses diversos espaços midiáticos também passem a 

exercer forte influência nos trabalhos de memória, uma vez que há “mais informações sobre 

determinado assunto do que alguém possa guardar na cabeça” (JENKINS, 2008, p. 28). É esse 

o caso das informações sobre Vladimir Herzog trabalhadas pelo IVH. Documentos, notícias, 

relatórios e dados sobre o jornalista, sejam relacionados à sua trajetória de vida ou à sua 

trágica morte: todos passam por constante atualização narrativa a partir do momento em que 

são jogados novamente para o consumo de públicos renovados e (cada vez mais) 

diversificados nos sites de redes sociais. São documentos acessados a partir de um novo olhar, 

fincado nos dias atuais, que “coloca em cena valores e indagações do presente” (BARBOSA; 

RIBEIRO, p. 25). Passa a ser um novo universo de narrativas, em que “cada um de nós 

constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações 

extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais compreendemos 

nossa vida cotidiana” (JENKINS, 2008, p. 28). 

Se, por um lado, aceitarmos, como afirma Jenkins, que todos os usuários e 

consumidores são, nas redes, parte ativa desse processo de construção de uma “mitologia 
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pessoal”, é importante, porém, reforçarmos de antemão que nosso interesse aqui não é realizar 

estudos de recepção ou mesmo de interação entre públicos que acessam e consomem as 

informações compartilhadas pelo IVH nos três sites. Nossa perspectiva é a de investigar certas 

produções de memória, que geram atualizações narrativas e que são selecionadas e 

organizadas pelo órgão nessas ambiências digitais. Ainda assim, é também importante 

reforçarmos que o IVH faz uso dessas estratégias de memória exatamente porque carrega todo 

um complexo de relações e trocas com diversos atores da sociedade civil. Por isso, ainda que 

não nos aprofundemos aqui sobre as conversações geradas pelas postagens do IVH, sabemos 

que essas atualizações são feitas em um ambiente essencialmente ligado às interações e laços 

sociais.  

 

As redes sociais são as estruturas dos agrupamentos humanos, constituídas 

pelas interações, que constroem os grupos sociais. Nessas ferramentas, essas 

redes são modificadas, transformadas pela mediação das tecnologias e, 

principalmente, pela apropriação delas para a comunicação.  

Com a popularização dessas ferramentas, as práticas de uso de 

computadores, notebooks, celulares etc. para trocar ideias e conectar-se a 

outras pessoas passaram a fazer parte do dia a dia de milhares de pessoas em 

todo o mundo, incorporadas no cotidiano de suas práticas de comunicação. 

(RECUERO, 2014, p. 16) 

 

Quando mencionamos, ao longo desse trabalho, que as narrativas sobre a morte de 

Herzog ficaram, durante anos, restritas aos espaços dos chamados veículos tradicionais, é 

importante pensarmos em algumas mudanças nos processos de circulação de informação que 

podem ser úteis para entendermos as dinâmicas das atualizações sobre a vida e a morte de 

Herzog feitas pelo IVH nas redes. Vale, para isso, seguirmos uma lógica, como defende 

Jenkins (2008, p. 39-40), não de ruptura completa, mas de um processo contínuo de 

atualização das próprias mídias que parece operar continuamente. “Os velhos meios de 

comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão 

sendo transformados pela introdução de novas tecnologias”.  

No caso Herzog, temos exemplos diversos dessa transformação e dessa convergência 

em fluxo constante que “altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, 

gêneros e públicos” (JENKINS, 2008, p.41). De matérias sobre a morte do jornalista em 

antigos jornais clandestinos, passando por laudos e relatórios sobre torturas nos porões da 

ditadura, até linhas do tempo – com fotos no estilo “álbum de família” – que buscam 

aproximar o cotidiano de Vlado dos usuários que acessam esses documentos. São exemplos 

de informações que foram digitalizadas e disponibilizadas na Internet e que ilustram as 
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mudanças das relações sociais com os campos midiáticos, conforme França (2001, p. 16) 

destacara há mais de 15 anos. “[...] a potencialidade das novas tecnologias da comunicação, 

seu papel e centralidade na dinâmica da vida social contemporânea colocam o campo das 

mídias como um objeto empírico privilegiado”. 

É nessa dinâmica que determinadas manifestações de interesse público (direitos civis, 

democracia, liberdade de expressão, políticas de reparação de Estado, entre outras) 

capitaneadas pelo IVH nos sites de redes sociais se inserem e são, como defende Recuero, 

reconstruídas. 

 

As características dos sites de rede social, nesse contexto, acabam gerando 

uma nova “forma” conversacional, mais pública, mais coletiva, que 

chamaremos de conversação em rede. As conversações que acontecem no 

Twitter, no Orkut, no Facebook e em outras ferramentas com características 

semelhantes são muito mais públicas, mais permanentes e rastreáveis do que 

outras. Essas características e sua apropriação são capazes de delinear redes, 

trazer informações sobre sentimentos coletivos, tendências, interesses e 

intenções de grandes grupos de pessoas. São essas conversas públicas e 

coletivas que hoje influenciam a cultura, constroem fenômenos e espalham 

informações e memes, debatem e organizam protestos, criticam e 

acompanham ações políticas e públicas. É nessa conversação em rede que 

nossa cultura está sendo interpretada e reconstruída. (RECUERO, 2014, p. 

17-18) 

 

Tendo o próprio IVH como exemplo, não há como discutirmos todo esse processo de 

transformações midiáticas – e estratégias de produção de memória que são perpassados por 

essas transformações – apenas pelo viés do puro entretenimento ou do simples mercantilismo, 

ainda que estejamos inseridos em uma lógica de consumo. Como afirma Jenkins (2008, p. 

43), “entretenimento não é a única coisa que flui pelos múltiplos suportes midiáticos. Nossas 

vidas, relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais de mídia”. 

E são as memórias que fluem por esses canais e que analisamos aqui, sob a perspectiva de um 

trabalho de reconstrução e atualização por parte do IVH em determinados suportes midiáticos. 

Como Barbosa (2016) ressalva, já é lugar comum dizer que os meios de comunicação são os 

“lugares de memória”, famoso conceito de Pierre Nora, algo que acabou sendo, segundo o 

próprio, deslocado de seu espaço histórico original e, consequentemente, banalizado. 

“Reconhecendo sua banalização, o historiador explica que os lugares de memória não seriam 

mero repositórios, mas sim lugares de trabalhos de memória” (BARBOSA, 2016, p. 11).  

Acreditando-se, portanto, na ideia de que a memória é, acima de tudo, um trabalho que 

envolve processos complexos de construção, lembranças, silenciamentos e apagamentos, não 

utilizaremos aqui a ideia dos sites de redes sociais como meros “lugares de memória”. 
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Preferimos adotar a noção de que essas ambiências de comunicação digital, com diferentes 

lógicas de materialidade, são espaços nos quais operam os trabalhos de memória. No caso de 

Vlado, uma memória que “se constitui em um importante dispositivo para se pensar como, 

através do tempo, se descortinam estratégias que entrelaçam a construção do personagem e 

seus presentes particulares” (DIAS; ROXO, 2016, p. 405-406). 

As muitas possibilidades dessas redes digitais, de “extraordinária potência mnésica” 

(BABO-LANÇA, 2012, p. 63), fazem destas um lugar importante de memória humana, 

individual e coletiva, nas quais o acontecimento da morte de Herzog, ocorrido há mais de 40 

anos, pode ser acessado no presente: 

 

O acontecimento registrado sob a forma de escrita, imagem e símbolos 

torna-se repetível, reprodutível, transmissível; pode ser recordado, re-

narrativado, visto e revisto, donde, também cartografado e, em certa medida, 

atemporalizado. (BABO-LANÇA, 2012, p. 63) 

 

Segundo Wertheim (2001, p. 31), "[...]esse novo espaço digital pode nos ajudar a 

manipular a enigmática noção de 'espaço' em geral". Posto isso, antes de chegarmos a 

algumas ilustrações retiradas das páginas do IVH nos sites de redes sociais, fazemos uma 

breve observação sobre o site oficial do Instituto (figura 14). A página engloba uma série de 

informações sobre Herzog, além de conexões a questões relacionadas à promoção dos direitos 

humanos no Brasil. O espaço contempla ainda divulgações sobre premiações, eventos, 

lançamentos, unidades de ação, parcerias e atividades diversas promovidas pelo IVH. Como 

já de praxe em casos de instituições que possuem perfis em sites de redes sociais, o site 

também faz links com suas páginas nessas redes.   
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Figura 14: Banner presente na página inicial do IVH, no início de 2017, em que um dos sete sites mantidos pelo 

Instituto é divulgado.  

 
 

Fonte: Site do Instituto Vladimir Herzog. Disponível em: <http://vladimirherzog.org>. Acesso em: 20 de 

fevereiro de 2017. 

 

Pela figura 14, percebemos que o IVH assume um tom que amplia a dimensão de seus 

próprios trabalhos – não apenas sobre Herzog, mas sobre todo o período da ditadura. Ao 

divulgar e publicizar o portal “Memórias da Ditadura”, descrito como o “maior depositário de 

conteúdos sobre o período da ditadura civil-militar no Brasil”
49

, o Instituto parece tentar, em 

muitos momentos, referendar seu protagonismo para além de Vlado, mas também em todas as 

organizações de memória sobre o período de vigência do regime militar no Brasil. Mais 

recentemente, após algumas atualizações e renovações na navegação de seu site oficial, 

vemos um IVH ainda mesclando pautas que se institucionalizam primordialmente por essas 

duas frentes: as notícias ligadas a Herzog, em atualização permanente, e pautas gerais de 

interesse público da sociedade: 

                                                           
49

Disponível em: <http://vladimirherzog.org/portal-memorias-da-ditadura-recebera-informacoes-do-relatorio-

final-da-cnv>. Acesso em: 23 de março de 2017.   

http://vladimirherzog.org/
http://vladimirherzog.org/portal-memorias-da-ditadura-recebera-informacoes-do-relatorio-final-da-cnv
http://vladimirherzog.org/portal-memorias-da-ditadura-recebera-informacoes-do-relatorio-final-da-cnv
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Figura 15: Notícias divulgadas na página inicial do IVH, em agosto de 2018. 

 

Fonte: Site do Instituto Vladimir Herzog. Disponível em: <http://vladimirherzog.org>. Acesso em: 9 de agosto 

de 2018. 

 

Ainda que chancelada pela institucionalização de um órgão fundado e coordenado por 

membros da sociedade civil, é importante observarmos, porém, que a força simbólica do caso 

Herzog contempla também fortes componentes individuais. Ao disseminarem, na época dos 

40 anos de sua morte, informações sobre as trajetórias pessoal e profissional de Herzog e 

sobre sua morte por meio de hashtags, o IVH e seus familiares celebram sua vida, denunciam 

os horrores dos porões da ditadura, mas, essencialmente, passam a reconstituir lembranças de 

Herzog, selecionando e organizando memórias sobre o jornalista.  

Podemos ressaltar aqui, para a continuidade das reflexões sobre os processos de 

seleção de memórias ligadas a Herzog, em especial na hashtag #vlado40anos no Facebook, o 

relato de alguém cujo interesse pessoal pela trajetória de Vlado e pelo acontecimento de sua 

morte opera fortemente no campo das memórias individuais e familiares: Ivo Herzog, filho 

mais velho de Vladimir e diretor-executivo do IVH durante oito anos (2019-2017). Em 29 de 

outubro de 2015, o Programa Miriam Leitão, do canal por assinatura GloboNews, exibiu o 

especial "Vlado – 40 anos depois"
50

. Nele, Ivo afirmou nunca ter querido ver a famosa foto de 
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 VLADO – 40 ANOS DEPOIS. Programa Miriam Leitão. Rio de Janeiro: GloboNews, 29 de outubro de 

2015. Programa de TV.  

http://vladimirherzog.org/
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seu pai morto, imagem síntese que já mencionamos nesse trabalho, na qual o jornalista 

aparece (falsamente) enforcado: 

 

Até hoje não sei detalhes, não me interessa saber o que aconteceu. Tenho 

uma lembrança muito grande, acho que teve uma matéria na Veja, a capa era 

a foto do meu pai, que mostravam as fotos. Naquela época eu ia à escola, a 

gente tinha o recreio, e podia ir na banca. Aí ela (a mãe, Clarice Herzog) me 

disse: "ó, saiu essa revista com seu pai, e eu gostaria que você não olhasse". 

Até hoje eu não vi, e isso já faz mais de 30 anos. (VLADO – 40 ANOS 

DEPOIS, 2015) 

  

A informação de Ivo Herzog parece encontrar ecos em Pollak (1989, p. 13), quando 

este fala sobre pessoas cuja vida foi “marcada por múltiplas rupturas e traumatismos”: “[...], a 

memória individual resulta da gestão de um equilíbrio precário, de um sem-número de 

contradições e de tensões”. Ao citar movimentos organizados em torno da “memória em 

disputa”, Pollak deu preferência à escolha de objetos de pesquisa
51

 nos quais “existe conflito e 

competição entre memórias concorrentes” (POLLAK, 1989, p. 4). Ainda que situados na 

Europa e em momentos históricos distintos, os exemplos dados pelo autor em seus estudos 

sobre as memórias em disputa podem ser aplicados ao caso Herzog.  

Nas ações do IVH em espaços de comunicação digital, especialmente nos sites de 

redes sociais, percebemos uma tentativa de reconstituição de lembranças e não apenas de 

trabalhos, mas também de equilíbrio de memórias, que compreende tanto a celebração à vida 

do jornalista como os lamentos por sua morte. “O caráter conflitivo se torna evidente na 

memória de organizações constituídas, tais como as famílias políticas ou ideológicas” 

(POLLAK, 1992, p. 205). Assim, a mobilização de familiares de Herzog na fundação do IVH 

e a consequente participação do Instituto nos espaços digitais estão inseridas também em 

razões pessoais de memória, esquecimento e silêncios sobre o acontecimento da morte do 

jornalista. Dessa forma, o contexto do uso da hashtag #vlado40anos, um marco 

comemorativo, em sites de redes sociais pode integrar esse emaranhado de razões e memórias 

– políticas, coletivas, individuais – que se mesclam e se confrontam. 
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 Em contexto de final dos anos 1980, o autor situa aquele momento como um período de “verdadeiras batalhas 

de memória a que assistimos, e que assumiram uma amplitude particular nesses últimos quinze anos na Europa” 

(POLLAK, 1989, p. 4). São três os objetos de pesquisa detalhados por ele para exemplificar as disputas de 

memória: o primeiro são os momentos da destalinização, como a denúncia dos crimes stalinistas por Kruschev e 

o quadro da glasnost e da perestroika de Gorbatchev; o outro exemplo está nos sobreviventes dos campos de 

concentração nazistas, que, após libertos, retornaram à Alemanha ou à Áustria; por fim, o último objeto refere-se 

ao recrutamento forçado de alsacianos e lorenos pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. 

Reiteramos aqui que, apesar de em contextos geograficamente diferentes e esparsos, os objetos de pesquisa 

trazidos à luz por Pollak e o episódio da morte de Vladimir Herzog podem guardar semelhanças em relação aos 

detalhamentos de disputas de memórias, inclusive pela forte marca de situações de guerras e períodos de exceção 

(Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, regimes ditatoriais) conferida a todos os eventos. 
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Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos 

tragam seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de 

concordar com suas memórias e que haja bastante pontos de contato entre 

uma e as outras para que a lembrança que nos recordam possa ser 

reconstruída sobre um fundamento comum. Não é suficiente reconstituir 

peça por peça a imagem de um acontecimento do passado para se obter uma 

lembrança. É necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou 

de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito como no dos 

outros, porque elas passam incessantemente desses para aquele e 

reciprocamente, o que só é possível se fizeram e continuam a fazer parte de 

uma mesma sociedade. Somente assim podemos compreender que uma 

lembrança possa ser ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída. 

(HALBWACHS, 1990, p. 34) 

 

Ao se negar a ver fotos ou a conhecer detalhes sobre a morte do pai nos porões da 

ditadura, Ivo Herzog ilustra as aproximações e negociações entre memória coletiva e memória 

individual sugeridas por Halbwachs. É também na simbiose entre lembranças familiares, 

dados públicos (como acervos e arquivos) e nas “noções comuns” mencionadas por 

Halbwachs (1990) que se pode reconstruir essas lembranças. 

A esse terreno familiar de Herzog podemos também acoplar um conceito
52

 descrito 

por Sarlo (2007, p. 93) como “o caso dos filhos que reconstituem as experiências dos pais, 

apoiados na memória deles, mas não só nelas”. Pollak (1989, p. 8) afirma que é na 

“vivacidade das lembranças individuais e de grupos durante dezenas de anos” que seus 

objetos de pesquisa encontram ponto em comum. Ainda para Pollak (1989, p. 8-9), são as 

memórias clandestinas, subterrâneas e marginalizadas – em constante clivagem com a 

“memória coletiva organizada” de uma sociedade majoritária ou do Estado – que aguardam 

“uma ocasião para invadir o espaço público e passar do „não-dito‟ à contestação e à 

reivindicação”. Ao ser fundado, o IVH pairava em um novo cenário democrático que o 

permitiu, ao longo desses quase 10 anos, organizar memórias utilizando estratégias de 

comunicação que não seriam permitidas durante a ditadura civil-militar. Daí os lançamentos 

de livros, documentários, matérias na imprensa e outras formas de divulgação e permanência 

de Vlado: 

                                                           
52

 Para fins de informação, tal conceito é nomeado por Sarlo como “pós-memória”, empregado para o caso das 

vítimas do Holocausto e, por extensão, da ditadura argentina. “A pós-memória, que tem a memória em seu 

centro, seria a reconstituição memorialística da memória de fatos recentes não vividos pelo sujeito que os 

reconstitui” (SARLO, 2007, p. 93). O traço mais marcante da pós-memória seria o fato de as lembranças terem 

um caráter inevitavelmente mediado. Não utilizaremos neste trabalho, porém, a expressão pós-memória para 

conceituar as atuações familiares dos membros do IVH, uma vez que acreditamos que tal conceito acaba soando 

redundante, diante de todas as colocações sobre reconstituição de lembranças e trabalhos de memória já 

abordados.  
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Essa memória “proibida” e, portanto, “clandestina” ocupa toda a cena 

cultural, o setor editorial, os meios de comunicação, o cinema e a pintura, 

comprovando, caso seja necessário, o fosso que separa de fato a sociedade 

civil e a ideologia oficial de um partido e de um Estado que pretende a 

dominação hegemônica. (POLLAK, 1989, p. 5) 

 

Quando percebemos a realização dessas estratégias de memória por parte do IVH (e de 

familiares e amigos de Herzog) em sua atuação nos sites de redes sociais, podemos articular 

também o que Sarlo (2007) identifica como “memória de segunda geração”: 

[...] essa memória pode se tornar um discurso produzido em segundo grau, 

com fontes secundárias que não vêm da experiência de quem exerce essa 

memória, mas da escuta da voz (ou da visão das imagens) dos que nela estão 

implicados. Essa é a memória de segunda geração, lembrança pública ou 

familiar de fatos auspiciosos ou trágicos. O prefixo pós indicaria o habitual: 

é o que vem depois da memória daqueles que viveram os fatos e que, ao 

estabelecer com ela essa relação de posterioridade, também tem conflitos e 

contradições características do exame intelectual de um discurso sobre o 

passado e de seus efeitos sobre a sensibilidade. (SARLO, 2007, p. 92)  

 

E mesmo que saibamos, como vimos anteriormente, que um membro da família de 

Herzog evita, por questões pessoais, visualizar imagens e detalhes divulgados sobre a morte 

do jornalista, percebemos, porém, que é muito difícil negar o poder dos espaços midiáticos na 

tentativa de reconstrução de fatos. Sarlo (2007, p. 92) descreve como “jornais, televisão, 

vídeo, fotografia são meios de um passado tão forte e persuasivo como a lembrança da 

experiência vivida, e muitas vezes se confundem com ela”. São ferramentas amplamente 

utilizadas e corroboradas pelo próprio IVH, ainda que com uma mistura de fortes 

componentes familiares de dor e tristeza pelo passado.  

[...]: se o passado não foi vivido, seu relato só pode vir do conhecido através 

de mediações; e, mesmo se foi vivido, as mediações fazem parte desse 

relato. Obviamente, quanto maior o peso dos meios de comunicação na 

construção do público, maior a influência que terão sobre essas construções 

do passado: [...]. (SARLO, 2007, p. 92)  
 

3.4. A hashtag #vlado40anos: exemplos e análises 

A hashtag #vlado40anos nas redes Facebook, Instagram e Twitter pode ser estudada 

como exemplo para o campo de negociações e seleções de memórias que vimos até então: 

coletivas, individuais, familiares, oficiais e organizadas, clandestinas e subterrâneas. Ao 

digitarmos “#vlado40anos” nos campos de busca desses sites, encontramos muitas páginas de 

órgãos e instituições (como o próprio IVH) e perfis – de figuras públicas, como políticos, ou 
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anônimas – que fizeram usos da hashtag. Nosso foco aqui foram as publicações feitas 

diretamente pelo IVH. As postagens que serão exibidas em sequência foram captadas em uma 

coleta a partir da busca por “#vlado40anos” nessas redes, com ênfase nos primeiros 

resultados. Percebermos que o compartilhamento de “#vlado40anos” teve forte concentração 

nos meses de outubro e novembro de 2015, pela proximidade com o aniversário da morte de 

Herzog. Essa concentração foi ainda mais intensa nos dias próximos à realização do ato 

ecumênico na Catedral da Sé, em 25 de outubro de 2015. Os exemplos a seguir, retirados do 

Facebook, do Twitter e do Instagram, e postados nos meses mencionados, exemplificam e 

caracterizam as muitas reconstruções possibilitadas pelo uso da hashtag. Notamos, em muitas 

das postagens que foram verificadas ao longo de nosso primeiro ano de pesquisa, imagens e 

informações carregadas por fortes sentimentos de afeto e lembranças familiares (exemplos nas 

figuras 16 e 17, a seguir).  

 

[...] essas lembranças são transmitidas no quadro familiar, em associações, 

em redes de sociabilidade afetiva e/ou política. Essas lembranças proibidas 

(casos dos crimes stalinistas), indizíveis (caso dos deportados) ou 

vergonhosas (caso dos recrutados à força) são zelosamente guardadas em 

estruturas de comunicação informais e passam despercebidas pela sociedade 

englobante (POLLAK, 1989, p. 8). 

 

Assim como fizemos nas análises das imagens de notícias sobre Herzog nas narrativas 

impressas, iniciaremos, a partir daqui, breves análises das próximas figuras, retiradas de 

Facebook, Instagram e Twitter, com ênfase nas estratégias de memória que pudemos perceber 

em cada uma delas. 
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Figura 16: Postagem do IVH no Instagram, em 25 de agosto de 2015, com informações sobre a vida familiar de 

Herzog.   

 
Fonte: Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/60XDPsMoKU>. Acesso em: 12 de agosto de 

2016. 

 

Figura 17: Postagem do IVH no Instagram, em 4 de setembro de 2015, com informações sobre a vida familiar de 

Herzog. 

 

Fonte: Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/7NnPJFsoJY/?tagged=vlado40anos>. 

Acesso em: 12 ago. 2016. 

https://www.instagram.com/p/60XDPsMoKU
https://www.instagram.com/p/7NnPJFsoJY/?tagged=vlado40anos
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As imagens anteriores são registros retirados do Instagram que integram uma “linha do 

tempo”, anunciada (e iniciada) pelo IVH em 29 de junho de 2015 nessa rede social. Ao 

divulgar uma série de fotos de arquivos pessoais de Vlado – a figura 17 é do período em que 

ele trabalhou em Londres, no serviço brasileiro da BBC, de 1965 a 1968 –, o Instituto não 

apenas faz referências à morte do jornalista, mas também atualiza o personagem. Nessa 

retrospectiva das redes, por mais que todos saibam qual será o “capítulo final da história” (a 

morte de Vlado), as lembranças e narrativas sobre a figura de Herzog, homem comum em seu 

cotidiano familiar, também vão sendo reconstruídas.  

 

Figura 18: Postagem do IVH no Instagram, em 6 de outubro de 2015, com informações sobre a trajetória profissional 

e a vida familiar de Herzog. 

 

Fonte: Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/8gIa5uMoAg>. Acesso em: 12 de agosto de 

2016. 

 

 

https://www.instagram.com/p/8gIa5uMoAg
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Figura 19: Postagem do IVH no Instagram, em 14 de setembro de 2015, com informações sobre a vida familiar de 

Herzog. 

 

Fonte: Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/7nTP98MoPo/?tagged=vlado40anos>. 

Acesso em: 12 de agosto de 2016. 

 

Essas lembranças de Herzog em seu ambiente privado e familiar também estão 

presentes nas figuras anteriores. O Vladimir Herzog pai e marido, cujos filhos e viúva 

tiveram, ao longo dos anos, papel crucial para que o acontecimento de sua morte não fosse 

esquecido, é evocado constantemente nas páginas do IVH nos sites de redes sociais. O 

Instituto, apesar de seu caráter público, é tão atrelado às memórias familiares sobre Herzog 

que parece querer ir além do acontecimento que está cravado na memória coletiva. 

 

[...], há também o problema dos vestígios datados da memória, ou seja, 

aquilo que fica gravado como data precisa de um acontecimento. Em função 

da experiência de uma pessoa, de sua inscrição na vida pública, as datas da 

vida privada e da vida pública vão ser ora assimiladas, ora estritamente 

separadas, ora vão faltar no relato ou na biografia. (POLLAK, 1992, p. 202-

203) 

 

No caso das fotos publicadas no Instagram e exibidas anteriormente, o IVH assimila as 

datas da vida privada de Herzog (período de estadia em Londres, casamento, nascimento dos 

filhos etc.), atualizando-as para novos públicos, construindo uma narrativa seriada sobre como 

https://www.instagram.com/p/7nTP98MoPo/?tagged=vlado40anos
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foi a vida de Vlado. Parece ser a forma que sua família encontra – via IVH e, de forma ainda 

mais próxima, via redes sociais – para dizer que ele foi muito mais do que apenas o 

acontecimento de sua morte. Seu trágico assassinato foi algo público e essencialmente 

político, mas seus 38 anos de vida foram bem mais que isso. Antes, ele foi alguém especial 

em vida e isso também merece ser narrado, é o que parece mover o Instituto. Berger (2006) 

atesta que “as comemorações, inaugurações, exposições valorizam o testemunho e não 

existem sem imagens. Fotos, CDs, filmes, documentários contribuem para a existência da 

cultura de memória”. O IVH reforça isso ao solicitar que as “testemunhas” não apenas 

presenciem, mas também registrem o ato ecumênico – registros que passam na 

contemporaneidade por uma lógica de compartilhamento, como mostra a imagem abaixo: 

  

Figura 20: Postagem do IVH no Facebook, em outubro de 2015, solicitando aos usuários o compartilhamento de 

registros da homenagem a Herzog por meio da hashtag #vlado40anos 

 

Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210.65755.226894137375855/94421716897687

8/?type=3&theater>. Acesso em: 12 de agosto de 2016. 

 

E ao pensarmos o Instituto sob a ótica organizacional, como já mencionamos 

anteriormente, com recursos, equipe reduzida, patrocínios, ações, tarefas, projetos e 

planejamento podemos usar o relato de Giuliano Galli para avaliar que essa lógica de 

compartilhamento foi bem utilizada como estratégia de comunicação que possibilitou um 

https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210.65755.226894137375855/944217168976878/?type=3&theater
https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210.65755.226894137375855/944217168976878/?type=3&theater
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alargamento da circulação de registros e produções de memória sobre Vlado, aproveitando o 

marco comemorativo de seu aniversário de morte. Segundo ele, que participou ativamente de 

toda a montagem e execução da campanha #vlado40anos nas redes sociais, o componente 

marcante da escassez de recursos financeiros, aliado à ideia de celebração e de participação 

espontânea, acabou levando o IVH a estimular um espírito colaborativo nas trocas de imagens 

e vídeos da missa ecumênica: 

  

A avaliação sobre a campanha #vlado40anos é que a hashtag serviu, 

principalmente, para estimular as pessoas a produzirem registros 

audiovisuais da celebração na Catedral da Sé. A ideia surgiu, inclusive, pelo 

fato de não termos verba para contratar uma equipe para registrar a 

celebração. Diante disso, pensamos que a melhor saída seria fazer com que 

as próprias pessoas que estavam lá fizessem esse registro e, dessa forma, a 

cobertura audiovisual do evento seria totalmente colaborativa. Para isso, 

usamos a hashtag e tivemos centenas de postagens com ela. Alcançamos, 

portanto, o objetivo de ter um registro da celebração feito pelos próprios 

presentes.   

 

A partir desse exemplo, analisamos que, na contemporaneidade, a relevância das 

“estruturas de comunicação informais” mencionadas por Pollak assume importância para a 

difusão de memórias que foram, ao longo de muitos anos, combatidas por memórias oficiais e 

relegadas, sob forte repressão, à clandestinidade. Ao pegar carona nas ideias de celebração e 

colaboração via redes o IVH parece demonstrar uma vontade de alargamento de sua atuação 

midiática. Mais do que fazer apenas uma função de promotora e divulgadora do ato na Praça 

da Sé ou de aguardar passivamente as narrativas e registros da imprensa tradicional sobre a 

comemoração – ou de se comprometer financeiramente para contratar a produção de imagens 

“profissionais” –, o Instituto obedece a uma lógica de imediatismo e simultaneidade, e se 

incumbe da missão de, mais uma vez, articular passado, presente e futuro a partir de processos 

de convergência, em que, como defende Babo-Lança (2012, p. 61), “nas redes digitais, a 

descontinuidade acentua-se na narrativa hipertextual, em consequência da multilinearidade, da 

rapidez, da abertura e volatilidade”. Nesse ambiente de informações híbridas (que englobam 

textos, áudios e vídeos) que circulam para trazer Vlado à tona novamente a partir da ordem da 

comemoração, “o fluxo acelerado das informações e comunicações liga-se a um presente 

contínuo, a uma temporalidade imediata, à efemeridade” (BABO-LANÇA, 2012, p. 61).  

 Nas figuras a seguir, 21 e 22, retiradas do Facebook, vemos uma lógica parecida com 

a das fotos do Instagram mostradas anteriormente. A exibição de um Vlado mais 

descontraído, que contrapõe o simbólico atrelado a ele (o homem torturado e morto), 

valorizando e idealizando o jornalista símbolo da resistência. E com o IVH aproveitando, 
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como vimos na figura 20, para reforçar a institucionalização da efeméride dos 40 anos, 

divulgando lista de atividades e ações em homenagem a Herzog. 

 
Figura 21: Postagem do IVH no Facebook, em agosto de 2015, sobre a vida e a trajetória profissional de Herzog  

 

Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210.65755.226894137375855/94421716897687

8/?type=3&theater>. Acesso em: 12 de agosto de 2016.  

 

Figura 22: Postagem do IVH no Facebook, em outubro de 2015, sobre as atividades em celebração aos 40 anos da 

morte de Herzog  

 

Fonte: Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210/94115528261640>. Acesso em: 12 de 

agosto de 2016. 

 

A figura abaixo, postada pelo IVH no Twitter, em novembro de 2015, divulga 

lançamento de livro baseado na infância de Herzog. Por ser focado na vida privada de um 

Vlado ainda muito jovem, o Instituto demonstra novamente o interesse em manter e atualizar 

https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210.65755.226894137375855/944217168976878/?type=3&theater
https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210.65755.226894137375855/944217168976878/?type=3&theater
https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210/94115528261640
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um personagem para muito além do trágico acontecimento de sua morte. Descrito como uma 

obra que mescla ficção e realidade, o livro foi lançado pela Editora Instituto Vladimir Herzog, 

uma das chamadas “unidades de ação” do IVH, que já descrevemos anteriormente. "O intuito 

do livro é explicar a jovens e crianças o que foi a ditadura instalada em 1964, bem como os 

movimentos de oposição e resistência ao regime, tendo como fio condutor a história de 

Herzog”, afirma o site do IVH, que destaca que o livro tem “formato e linguagem próprios 

para o público infanto-juvenil”
53

. Ao utilizar, portanto, narrativas que atualizam Vlado – seja 

nas redes sociais ou em um espaço mais tradicional como os livros ou mesclando os dois –, o 

IVH parece se organizar também para uma constante atualização do público que acompanha 

ou que poderá acompanhar a trajetória de Herzog.  

 

                                                           
53

Disponível em: <http://vladimirherzog.org/portfolio-item/lancamento-do-livro-um-menino-chamado-vlado>. 

Acesso em: 20 de março de 2017. 

http://vladimirherzog.org/portfolio-item/lancamento-do-livro-um-menino-chamado-vlado
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Figura 23: Postagem do IVH no Twitter, em 4 de novembro de 2015, com divulgação de livro escrito por Marcia 

Camargos sobre Vladimir Herzog.  

 

Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/VladimirHerzog/status/661887662807191553>. Acesso 

em: 12 de agosto de 2016. 

 

Ainda no Twitter, as figuras 24 e 25 conectam as referências ao presente – também 

com chamada para que vídeos e fotos do ato ecumênico da Catedral da Sé em 2015 sejam 

compartilhados com a utilização da hashtag #vlado40anos – e ao passado, quando rememora 

https://twitter.com/VladimirHerzog/status/661887662807191553
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o mesmo tipo de evento (missa ecumênica), realizado no mesmo lugar, 40 anos antes. Essa 

conexão é referendada por Barbosa (2007, p. 60), que afirma que “o momento memorial 

aparece como intensificação do presente”.  

 

Assim, a função dessa evocação do passado nas comemorações não é 

redescobri-lo, mas construí-lo e, neste sentido, inventá-lo. O passado é 

convocado ao presente para possibilitar a criação de novas sociabilidades, ao 

mesmo tempo que se distingue do presente intenso, pela nostalgia a ser 

preservada em lugares e momentos próprios: lugares da museificação e 

momentos da celebração. (BARBOSA, 2007, p. 60)  

 

Babo-Lança (2012, p. 63) lembra Nora ao falar da “intensificação rápida dos usos do 

passado” e da “inflação das comemorações”, o que faz sentido na lógica desse tipo de 

postagem no Twitter, em que a rapidez (280 caracteres desde novembro de 2017; mas, à 

época do tweet exibido, o máximo eram 140 caracteres) e a instantaneidade podem encontrar 

um espaço de ampla divulgação, mesmo quando remetem a um acontecimento do passado. 

“Ora, esta inversão do histórico no comemorativo encontra na mídia (nas mídias) um lugar de 

eleição, de exposição, de espetacularização” (BABO-LANÇA, 2012, p. 64).  

 

Figura 24: Postagens do IVH no Twitter, em outubro de 2015, sobre os atos ecumênicos em homenagem a Herzog na 

Catedral da Sé, em São Paulo.  

 
Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/VladimirHerzog/status/656161447886606337>. Acesso em: 12 de 

agosto de 2016. 

 

https://twitter.com/VladimirHerzog/status/656161447886606337
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Figura 25: Postagem do IVH no Twitter, em outubro de 2015, sobre o ato ecumênico em homenagem a Herzog na 

Catedral da Sé, em São Paulo.  

 Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/vladimirherzog/status/656161447886606337>. Acesso em: 12 de 

agosto de 2016.   

 

Figura 26: Postagem do IVH no Instagram, em outubro de 2015, com informações sobre o trabalho de Herzog à 

frente do jornalismo da TV Cultura de São Paulo 

 
 

Fonte: Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/9Y2O47MoMk>. Acesso em: 12 de agosto de 2016. 

 

Por fim, a figura 26, postada pelo IVH no Instagram três dias após o ato na Catedral da 

Sé, em 2015, ilustra – também como parte do que é intitulado “linha do tempo”– o jornalismo 

praticado pela TV Cultura sob a liderança de Herzog. Nessa imagem, como em outras, é 

válido destacar a presença do selo estampado pelo Instituto, nomeando Herzog como um 

“ícone da democracia”, o que já havia sido articulado por Dias e Roxo (2016). Isso pode ser 

entendido como mais uma estratégia de organização de memória pelo IVH, que caracteriza, a 

https://twitter.com/vladimirherzog/status/656161447886606337
https://www.instagram.com/p/9Y2O47MoMk
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partir de um olhar ancorado no presente, uma figura do passado, já morta, como símbolo 

máximo de resistência, mesmo que, politicamente, sua atuação em vida não tenha reunido 

características típicas de heroísmos ou de militância ativa. Mais do que apenas a Vlado, cola-

se a marca de resistência aos jornalistas da época, sobretudo os que foram seus colegas 

diretos, muitos dos quais também presos e torturados. É mais um exemplo no qual o 

personagem Herzog – pai, marido, filho, profissional, amigo – é engrandecido e enaltecido 

nas redes para fins de atualização e permanência.  

As muitas formas de lembranças e organização de memórias sobre a trajetória e a 

morte de Herzog, aqui representadas pelo uso da hashtag #vlado40anos em sites de redes 

sociais, nos levam a levantar a possibilidade de uma espécie de “digitalização do corpo” 

(RIBEIRO, 2015, p. 21) do jornalista nesses espaços de comunicação digital. 

Fazemos aqui a distinção de que, ao contrário do caso Herzog, a autora foca em 

figuras anônimas e sem vinculações ou dimensões políticas ao utilizar a expressão. Ribeiro 

(2015, p. 21) defende que “a morte não escapa à formatação midiática de sua performance: é 

necessário eternizar esse corpo, mesmo morto, e ativar relações comunicativas a seu redor a 

fim de conservar de alguma maneira a presença do falecido”.   

Apontamos, assim, a instituição de um projeto de permanência pelas redes sociais – 

aqui, em particular, a partir dos usos de uma hashtag. Tal permanência ou processo de 

continuidade refere-se ao sujeito, mas pode se estender também a um determinado tempo e a 

um determinado discurso. “A digitalização do „corpo morto‟ é mais do que a simples 

manutenção de laço de interatividade [...]: é a tentativa, sempre reafirmada ao longo da 

história, de constituir a imortalidade” (RIBEIRO, 2015, p. 26).  

 

Enquanto tentativa de construção de um corpo permanente, de um corpo 

eterno, a “digitalização do morto” torna-se manutenção de um laço de 

interatividade, presença e lembrança de um sujeito então ausente. As 

experiências de vida daquele sujeito, sejam elas relações pessoais, relações 

amorosas, carreira, representam, no ambiente das comunidades virtuais, 

fragmentos de vida que podem ser rememorados, reatualizados ou 

reelaborados sob a perspectiva do projeto tecnológico. (RIBEIRO, 2015, 

p.155) 

 

Esses documentos – “textos, imagens, sons misturados e em formatos cada vez mais 

imateriais” (REZENDE, 2011, p. 220) – sobre Vlado Herzog que o IVH organiza, gerencia e 

publica nas redes se propõem a atualizar, ininterruptamente, as narrativas ligadas ao jornalista. 

Aqui, entendemos a narrativa como sendo “não apenas os relatos (textos), orais e impressos, 
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mas as imagens, os conjuntos cognitivos que concentram o tempo e a atuação humanos a 

alterarem ou propagarem determinada referência cultural” (REZENDE, 2011, p. 223). 

É essa nova “presença” de Vladimir Herzog que pode garantir uma constante 

reconstituição de lembranças. Os usos de “#vlado40anos” no Facebook, no Instagram e no 

Twitter podem ser, portanto, um exemplo de como a Internet transformou-se em uma espécie 

de depósito de dados que se caracterizam como memórias, sejam elas individuais e coletivas. 

Um projeto de memória, uma espécie de mnemoteca, na qual as lembranças da figura morta 

podem ser sempre guardadas e atualizadas, segundo o que Babo-Lança (2012, p. 62) chama 

de “lógica de reprodutibilidade mnemotecnológica”. O IVH exemplifica esses esforços, 

fazendo com que, morto há mais de 40 anos, o “corpo digital” de Vlado não saia jamais de 

circulação, uma forma de “evitar o sepultamento final do „morto‟” (Rezende, 2011, p. 218). 

“Daí a necessidade de alguém continuar a escrever a história, acessando esse espaço a fim de 

mantê-lo existente, ainda que o mesmo seja transformado na pós-morte, na medida em que a 

trama agora precisa ser narrada pelos outros” (REZENDE, 2011, p. 222).  

Os sites de redes sociais e, dentro deles, as hashtag contribuem na composição de um 

projeto de permanência, não apenas de Herzog, mas da memória de um tempo. Articula-se um 

projeto específico para dar significado a um escopo maior. Essa ambiência digital possibilita o 

desenvolvimento de âncoras memoráveis (BARBOSA, 2007) pautadas pela marca da 

atualidade, que dessacraliza o passado, ao mesmo tempo em que cria uma ilusão de 

preservação desse tempo. Essa vontade de “tudo guardar e nada perder” está relacionada ao 

desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e informação que possibilitam um 

arquivo praticamente infinito de dados, imagens, sons. Algo que o Instituto Vladimir Herzog, 

utilizando o trauma de uma morte que tem forte dimensionamento político, vem utilizando de 

forma estratégica para manter Vlado “vivo”.  

 

[...] não podemos discutir memória pessoal, geracional ou pública sem 

considerar a enorme influência das novas tecnologias de mídia, como 

veículos para todas as formas de memória. Portanto, não é mais possível, por 

exemplo, pensar no Holocausto ou em outro trauma histórico como uma 

questão ética e política séria, sem levar em conta os múltiplos modos em que 

ela está agora ligado à mercadorização e à espetacularização em filmes, 

museus, docudramas, sites na Internet, livros de fotografia, histórias em 

quadrinho [...]. (HUYSSEN, 2000, p. 21) 

 

Para Colombo (1991), experienciamos o “tempo dos arquivos”, que incorpora uma 

infinidade de “cronômetros sociais”, a fim de estabelecer os ritmos e as durações da própria 

existência. Um tempo no qual a ordem dos arquivos só pode emergir completamente em sua 



 
 
 

101 
 

reação com a memória, pois esta se define também em função da ordem da colocação 

temporal dos objetos que são recordados.  

Ainda dentro da classificação de “corrente mnemotécnica no Ocidente” por Colombo 

(1991, p. 19), lembramos que: 

 

[...] as formas da obsessão mnemônica se sujeitam à lógica da cultura e da 

técnica contemporâneas, impregnando não só o processo de culturalização 

coletivo, mas também a vida cotidiana, os modos de pensar, em outras 

palavras, as convicções pessoais e de grupo.  

 

 

Nessa direção, podemos ainda refletir o contexto e as razões para o lançamento da 

hashtag #vlado40anos pelo IVH. Ao longo dessa permanente tentativa de constituição de 

imortalidade e de atualização de alguém cuja data de morte já ultrapassa a marca dos 40 anos, 

podemos lembrar que Colombo (1991) menciona “sistemas de memória” que, de alguma 

forma, poderiam suprir aquela que seria uma das falências humanas: a morte.  

 

Se para os renascentistas a importância do sistema memorial estava 

estritamente ligada à função do indivíduo-homem no mundo, para a 

consciência arquivística contemporânea os arquivos suprem as falibilidades 

do sujeito humano, substituem-no e, no limite transcendem-lhe a 

parcialidade, garantindo, se não sua imortalidade, pelo menos a imortalidade 

do saber que ele ajuda a ampliar. (COLOMBO, 1991, p. 110-111) 

 

Parece ser como o IVH se posiciona diante do legado da morte de Herzog: se não foi 

possível evitá-la, que ela ao menos se transforme em ação educativa para coibir a existência 

de episódios similares. É possível perceber, dessa forma, que tais tecnologias da 

comunicação, além da relação com a imprensa, assumem, assim, uma função política, 

tateando em um jogo de relação entre memória e esquecimento, o que, segundo Huyssen 

(2014, p. 158), é “crucial para o conflito e a resolução nas narrativas que compõem nossa vida 

pública e nossa vida íntima. Esquecer não apenas torna a vida vivível, como constitui a base 

dos milagres e epifanias da própria memória”. Para o autor, o esquecimento precisa ser 

localizado em uma esfera de fenômenos como “silêncio, desarticulação, evasão, apagamento, 

desgaste, repressão” – espectros que revelam estratégias tão complexas quanto a própria 

memória.  
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3.5. Números do site e das redes sociais do IVH 

Desde o início dessa trajetória de pesquisa, pretendíamos, ao escolher como objeto as 

redes sociais do IVH e seus usos e organizações de memória, alguns números deveriam, para 

fins estatísticos, ser apresentados. Nunca foi nossa intenção, porém, traçar quadros 

quantitativos de posts ou analisar métricas a partir de dados ou monitoramento dessas redes. 

Nossos esforços sempre se voltaram para ancorar os usos dos sites de redes sociais pelo 

Instituto no campo dos estudos de memória, refletindo sobre a utilização de estratégias de 

comunicação que levam a um projeto de permanência e a uma atualização narrativa do 

personagem Vladimir Herzog.     

Ainda assim, ao visitarmos o Instituto, solicitamos à equipe que, se possível, nos desse 

acesso a alguns números e relatórios que mostrassem um panorama quantitativo de sua 

atuação em espaços de comunicação digital.  Antes disso, destacamos que Giuliano Galli já 

havia nos confirmado, por e-mail, que a equipe realizava a mensuração quantitativa do 

alcance nas redes sociais mensalmente. “Mas apenas por meio das ferramentas oferecidas por 

essas redes de forma gratuita. Nunca contratamos nenhum profissional ou nenhum serviço 

para isso”, revelou.     

Segundo os dados fornecidos, cada mês de 2015 registrou um crescimento no número 

de curtidas na página do IVH no Facebook. Para comparação, em janeiro foram 11.800 

curtidas, enquanto dezembro teve 15.791. O número absoluto de usuários alcançados por 

todas as publicações do órgão em 2015 no Facebook foi de 438.723, entre posts pagos e 

espontâneos (ou orgânicos). Em 2014, esse mesmo alcance geral de posts no Facebook havia 

sido de 234.044. Ou seja, o ano de 2015 apresentou um aumento de 87,4% no número de 

pessoas alcançadas pelas publicações. Especificamente sobre a campanha #vlado40anos, as 

informações transmitidas foram mais genéricas, mas deram indicativos da importância dos 

usos dessa hashtag para o Instituto no ano de 2015. Foram 46 publicações feitas pelo IVH 

utilizando a hashtag #vlado40anos, alcançando um total de 207.522 pessoas, com uma média 

de 4.511 pessoas alcançadas por cada publicação. No fim, a campanha #vlado40anos foi 

responsável por 47,3% do alcance total do IVH no Facebook em todo o ano de 2015, ou seja, 

quase metade do alcance total de usuários. 

Já nos números mais recentemente consolidados, o Instituto nos deu acesso a alguns 

relatórios de alcances, visitas e visualizações em 2017. Entre as principais informações que 

podemos destacar estão o total de visualizações do site do IVH no ano: 297.473, um 

crescimento de 2% em relação a 2016. Março foi o mês com maior número de visualizações: 
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37.349. Já a quantidade de visitantes únicos no site do IVH em 2017 foi de 273.342, o que 

representou um aumento de 28% em relação ao ano anterior. Vale aqui destacar que o 

Instituto também mensura números dos outros seis sites que mantem sob sua 

responsabilidade: Memórias da Ditadura (que já mencionamos no capítulo 2 e no item 3.3 

deste capítulo); I Seminário Internacional Cultura da Violência contra as Mulheres; Prêmio 

Jornalístico Vladimir Herzog, Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, Respeitar é 

Preciso! e Projeto Resistir é Preciso. Não entraremos, no entanto, nesses números, uma vez 

que esses projetos não formaram o escopo de nossas investigações.  

Nas redes sociais em 2017, alguns números mais reveladores das atuações do Instituto 

foram: um perfil maior de seguidoras mulheres (55%) que seguem a página do Facebook, 

sendo que, destas, 28% estão na faixa etária de 25 a 34 anos. O número de seguidores totais 

da página registrados em dezembro de 2017 foi de 27.181, número 39% maior do que o 

número de seguires do mesmo período do ano anterior. Com uma média de 80 posts por mês, 

o IVH fez um total de 994 postagens no Facebook em todo o ano de 2017, o que representou 

um aumento de 195% em relação a 2016. Daí já percebemos uma presença mais ativa do 

órgão nos sites de redes sociais. O total de pessoas alcançadas por esses posts foi, de janeiro a 

dezembro de 2017, de 4.028.250, sendo esse número 99% maior do que o número de pessoas 

alcançadas de janeiro a dezembro de 2016. No Twitter, foram 2.162 seguidores registrados 

em dezembro de 2017, com crescimento de 49% em relação a dezembro do ano anterior, 

quando eram apenas 1.442 seguidores. Nessa rede, a mesma predominância de faixa etária do 

Facebook: 49% dos seguidores têm de 25 a 34 anos. No Instagram, 1.592 perfis seguiam o 

IVH em dezembro de 2017, sendo esse número 88% maior do que a quantidade de seguidores 

de 2016, que não chegava a 900. Não há, porém, em relação ao Instagram, dados segmentados 

de faixa etária ou estado de acesso dos seguidores. Já para Facebook e Twitter, São Paulo foi, 

muito à frente dos outros, o estado de onde vieram grande parte dos seguidores e fãs no ano 

de 2017
54

. O Rio de Janeiro vem bem atrás, seguido de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e 

Distrito Federal. 

                                                           
54

 Esse foi um tópico comentado durante a entrevista com Giuliano Galli: sobre como as atividades do IVH estão 

concentradas em São Paulo, onde o órgão se articula com e mantém, de forma mais engajada, sua rede de 

relacionamentos (incluindo os usuários de Facebook, Instagram e Twitter). Isso se dá também, em grande 

medida, pela trajetória de Vlado como profissional de jornalismo, cujas principais formações e experiências 

foram na cidade de São Paulo (USP, Estadão, TV Cultura etc.). E, após sua morte, a missa ecumênica, ao ser 

realizada em um símbolo da cidade como a Catedral da Sé, também incrustou o jornalista – e as recorrentes 

homenagens a ele ao longo dos anos – à paisagem local. Tanto que a cidade abriga uma praça (e memorial) com 

seu nome, no Centro, nas proximidades da Câmara Municipal e da própria Catedral. Visitamos, por sugestão de 

Galli, uma exposição sobre São Paulo que tinha uma série de alusões ao ato realizado na Praça da Sé. Mais 

informações sobre esse evento no Anexo II deste trabalho.   
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Apenas para fins de comparação, ao visitarmos a página do IVH no Instagram em 

agosto de 2018 verificamos uma quantidade de poucos mais de 3.400 seguidores, ou seja, 

mais que o dobro da quantidade registrada em 2017. No Facebook já são poucos mais de 31 

mil pessoas, cerca de 4 mil a mais do que o registrado em dezembro de 2017; enquanto o 

Twitter do IVH conta com pouco mais de 2.600 seguidores, cerca de 500 a mais do que em 

2017. Esses números, coletados via pesquisas que fizemos nas próprias redes ou em relatórios 

fornecidos pelo Instituto, indicam, de forma geral, um crescimento contínuo da presença do 

IVH nas redes sociais. Esses registros nos mostram também que, mesmo sem crescimentos 

estratosféricos (o que nem corresponderia à realidade financeira e de quadro pessoal do 

Instituto), o órgão conseguiu consolidar o seu público nesses espaços, visto que não houve 

nenhuma perda aparentemente significativa de seguidores.  

Algumas informações mais genéricas sobre as ações do Instituto e seus números nos 

sites e redes sociais também podem ser obtidos nos dois folders produzidos pelo IVH para os 

anos de 2017 e 2018. Ambos contêm informações consolidadas sobre quantitativos e ações 

dos anos anteriores e estão disponíveis no link <http://issuu.com/institutovladimirherzog>.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As primeiras ideias para esta pesquisa vieram a partir da leitura de “As duas guerras de 

Vlado Herzog: da perseguição nazista na Europa à morte sob tortura no Brasil”, do jornalista 

Audálio Dantas. Fincado no presente com um olhar idealizador sobre uma figura do passado, 

o livro indicava que o tema das constantes negociações, aproximações e tensões entre 

veículos de imprensa e militares ainda nos podia fazer vislumbrar possibilidades de pesquisa, 

mesmo que tratassem de temas já bastante abordados em produções recentes sobre o período 

da ditadura civil-militar. Mas foi ao estender as análises sobre Vladimir Herzog para a atuação 

do Instituto que leva seu nome e que promove, desde 2009, uma celebração da vida do 

jornalista, além de uma série de ações relacionadas aos direitos humanos e às liberdades civis 

e de imprensa, que conseguimos ampliar os horizontes da pesquisa para algo mais tangível: as 

estratégias de memória utilizadas com o intuito de fazer permanecer o personagem Herzog. 

Vlado, morto há mais de 40 anos, está mais vivo do que nunca.   

Entre essas estratégias estão os usos e gerenciamentos de páginas nos sites de redes 

sociais, sobretudo os de maior popularidade: Facebook, Instagram e Twitter. Foram nesses 

usos por parte do IVH que nossas investigações se concentraram, numa constante articulação 

entre elementos de presente, passado e futuro que se confundem, se complementam e apontam 

direções. Uma morte de tamanha dimensão política – e a carga política presente em atos de 

repressão e barbárie como torturas e assassinatos por agentes do Estado nunca deve ser 

perdida de vista – sempre vai desenvolver relações complexas com a sociedade, com os 

diferentes tipos de mídias, com os poderes constituídos, entre outros agentes sociais. Entre os 

muitos documentos, dados, informações e lembranças sobre Herzog, seu constante 

(re)dimensionamento tem base em um jogo entre a memória e o esquecimento, entre 

apagamentos e lembranças.  

Como uma instituição que busca se posicionar como guardiã da memória de Herzog, é 

isso que o IVH faz: organiza e seleciona memórias e produz estratégias de comunicação que 

desempenham um papel crucial na conservação de um personagem simbólico. Mas isso nem 

sempre é feito, como vimos ao longo deste trabalho, de forma absolutamente planejada e 

sistematizada em rígidos padrões organizacionais. O Instituto se aproveita de datas 

comemorativas, de oportunidades de calendário, de maior ou menor disponibilidade de tempo 

de seus integrantes, de fatos e agendas políticas que podem pautar sua atuação, seus 

posicionamentos e sua ocupação de espaços midiáticos. Com uma equipe reduzida atuando na 

área de comunicação – três jornalistas intitulados “Assistentes de Comunicação” – e 
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gerenciando postagens e atualizações das páginas oficiais nas redes sociais, o que percebemos 

ao longo da pesquisa foi uma atuação que se aproveita de determinadas “janelas” para buscar 

uma visibilidade maior enquanto órgão da sociedade civil disposto a levantar bandeiras sobre 

os debates ligados aos direitos humanos – algo sempre delicado em um país de forte tradição 

conservadora e de pouco apreço aos debates democráticos e às politicas de reparação e justiça. 

Há, porém, datas e comemorações já fixas, geralmente baseadas em efemérides, que são 

aproveitadas pelo IVH todos os anos para reforçar sua atuação. Os aniversários de morte de 

Vlado são um exemplo.   

Foi aí que se encaixaram os amplos usos da hashtag #vlado40anos em 2015. A data 

redonda – o aniversário de 40 anos da morte de Herzog –, em 25 de outubro, foi o gatilho para 

que o Instituto fizesse uma série de atividades, em espaços diversos, para celebrar a figura do 

jornalista. Entre elas, a realização de um ato ecumênico na Catedral da Sé em homenagem a 

Vlado, remetendo à mesma missa celebrada em 1975, no mesmo local, dias após o assassinato 

dele. O contexto era outro, as forças de repressão atuavam de forma muito intensa, mas foi 

possível articularmos – inclusive em narrativas midiáticas – as imbricações entre presente, 

passado e futuro nessas manifestações. No capítulo 1, em que evitamos esbarrar numa 

reprodução cronológica ou linearizada de fatos que pudesse fazer dele um mero “capítulo 

histórico”, traçamos alguns percursos das narrativas que envolveram a figura de Herzog ao 

longo dos últimos quase 43 anos, mostrando um pouco dessas articulações até a “chegada” do 

personagem aos meios digitais. Tudo isso não sem antes passarmos por questões que 

interligam a memória e o acontecimento (a morte). Esse foi um capítulo mais debruçado em 

embasamentos teóricos que articulam o caso Herzog a uma intensa cultura de memória 

presente na contemporaneidade, marcada por fortes contornos de aceleração e efemeridade.  

Fomos construindo um caminho que foi nos aproximando, gradualmente, de nossos 

principais objetos de pesquisa. Por isso, no segundo capítulo chegamos com mais propriedade 

ao IVH – ainda que ele já tivesse sido bastante citado no texto até então. Foi um momento 

mais descritivo da pesquisa, no sentido de mais detalhamentos sobre a fundação, as ações, 

atividades e ramificações – as chamadas “unidades de ação”, além de projetos especiais do 

Instituto. Neste capítulo apresentamos também, a partir da ideia de construção do personagem 

como um ícone de resistência à ditadura, algumas articulações nas quais Dias e Roxo (2016) 

analisam as contradições presentes na relação entre as memórias produzidas por jornalistas e 

suas relações – e idealizações – com o regime militar. Apontamos e analisamos ainda certos 
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contrassensos no fato de uma instituição “celebrar a vida” de alguém que tornou-se 

personagem simbólico primordialmente por causa de sua morte.  

Chegamos ao capítulo três com questões fundamentais que norteiam a pesquisa desde 

o início: as estratégias de memória com vistas a um projeto de permanência de Vlado, o que 

inclui uma forte atuação do IVH em espaços digitais, mais especificamente os sites mantidos 

pelo órgão e suas páginas em redes sociais de alta popularidade.  

Percebemos aqui, como já vínhamos detectando ao longo de todo o período de 

pesquisa, que os sites de redes como Facebook, Instagram e Twitter (e, em diversos casos 

exemplificados, os usos de uma hashtag dentro desses espaços) promovem gestos 

comemorativos que assumem uma função política. E se firmam, em certa medida e de forma 

simbólica, como espaços nos quais o acontecimento tem sua época e seu contexto 

permanentemente atualizados, na medida em que essas redes são acessadas pelos usuários. 

São espaços em que, como aponta Babo-Lança (2012, p. 61), “o acontecimento registrado sob 

a forma de escrita, imagem e símbolos [...] pode ser recordado, re-narrativado”. O IVH 

parece se apoiar nessas contínuas atualizações narrativas sobre Herzog, levando adiante seus 

pilares de atuação em pautas como direitos humanos e liberdade de expressão.   

Segundo Barbosa (2007, p. 54), as comemorações servem à “construção de uma dada 

temporalidade, na qual futuro, presente e passado se confundiam em torno da ideia de 

aceleração”. Para a autora, os usos de marcos comemorativos reatualizam o passado, sendo 

extremamente importantes na produção midiática hoje marcada, sobretudo, pela lógica do 

instante, da velocidade do fluxo presente. Nesse contexto, a comemoração é construída como 

acontecimento que estabelece uma lógica narrativa, na qual o passado é usado 

concomitantemente com o presente para moldar uma determinada realidade. A retórica 

midiatizada, na junção do passado com o presente, estabelece uma articulação entre 

informação e espetáculo, materializando as narrativas comemorativas. 

 

Se a memória histórica se condensa em torno dos lugares e dos monumentos, 

também se sintetiza em torno das celebrações. E nesta construção e, por 

extensão, na constituição de uma dada identidade coletiva, a mídia 

desempenha papel essencial. (BARBOSA, 2007, p. 55) 

 

É nessa perspectiva que as redes sociais digitais se tornam produtoras e guardiãs das 

comemorações de uma dada materialização da memória. Neste caso, o acontecimento (a 

morte de Vlado) e suas replicações (as “celebrações” ligadas à morte do jornalista) produzem 

constante atualização narrativa de Herzog, reafirmando, simbolicamente, a herança de uma 
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história. Portanto, no terceiro capítulo, com diversas coletas de #vlado40anos nas páginas do 

IVH, pudemos refletir sobre como as redes sociais e seus indicadores e agregadores de 

assunto (as hashtags) podem assumir a função de organizadores de estratégias de memória. 

Essa análise dos espaços digitais do IVH que é feita ao longo da última parte deste trabalho 

representou a face mais prática e conteudista da pesquisa. É neste capítulo que estão os prints 

e as análises de postagens, as ilustrações de como o Instituto atua nos diferentes sites de redes 

sociais, além de alguns números que indicam o alcance do órgão nesses espaços. Tudo isso é 

atravessado pelas nossas impressões a partir de visita à sede do IVH e de entrevista com um 

membro da equipe de jornalistas que atuam no local, exatamente o responsável pelas 

atualizações das redes sociais.   

Desde 2009, o IVH assumiu vias institucionalizadas em relação às estratégias de 

memória sobre Herzog. A atuação do Instituto nas redes nos dá, desde o início desta pesquisa, 

pistas sobre trabalhos mais organizados de memória que atualizam Herzog. A aparente falta, 

porém, de uma maior sistematização das ações do órgão e de maior planejamento dos usos 

das três redes pesquisadas precisava ser confirmada ou descartada, o que foi feito a partir 

dessa maior aproximação entre a pesquisadora e aqueles responsáveis por atividades do 

Instituto ligadas à área de Comunicação. Mesmo antes das conclusões às quais chegamos a 

partir de nossas investigações, sempre foi possível percebermos por parte do IVH uma clara 

intenção de permanência de Vlado, de marcá-lo como figura midiática e política muito além 

dos domínios do tempo. Sabemos que, a depender das estratégias utilizadas, essa marca acaba 

sendo mais ou menos intensa, mais ou menos reforçada. E essas forças também não são 

fechadas. Elas são passiveis de ampliação ou diminuição de acordo com contextos 

sociopolíticos e econômicos muito específicos do presente, em um país de instabilidades que 

vê seus processos democráticos ora mais sólidos, ora bastante ameaçados.   

E aí entram alguns apontamentos que acreditamos serem essenciais para esse 

momento de fechamento de pesquisa, mas que podem indicar uma continuidade de 

investigações. Uma parte considerável dessa dissertação foi escrita sob uma série de novos 

desdobramentos do caso Herzog. Em julho de 2018, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH), entidade ligada à Organização dos Estados Americanos, divulgou ter 

declarado o Brasil culpado por não investigar e punir os responsáveis pela morte de Herzog. 

A tortura e o assassinato do jornalista foram considerados “crime contra a humanidade” pela 

corte, levando o Ministério das Relações Exteriores a acatar a decisão e prometendo 

“aprimorar” as investigações. No final de julho, outro desdobramento: o Ministério Público 
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Federal em São Paulo informou que estava reabrindo o caso. Ocorrida há mais de 40 anos, a 

morte de Vlado voltou a ter fôlego nos debates da agenda pública do país.  

Antes dessas ações, em maio, rememorações sobre a ditadura voltaram à tona quando 

foi revelado que documentos públicos da CIA indicavam que o general Ernesto Geisel havia 

autorizado diretamente a execução de opositores do regime militar. Construído ao longo dos 

anos como um personagem moderado, Geisel era o presidente do Brasil quando Vlado foi 

morto nos porões da ditadura. Todas essas “novidades” têm ampla participação da família 

Herzog, principalmente de Ivo, a partir de uma série de pronunciamentos e aparições na 

imprensa, repercutindo as decisões e produzindo narrativas que atualizam Vlado para novas 

gerações e para novos debates, especialmente em contextos de eleições, retrocessos 

conservadores e perseguição a jornalistas que marcam nosso atual momento.  

Tudo isso aponta pra que, mais adiante, as narrativas sobre Vladimir Herzog 

continuem sendo investigadas, ainda mais agora que seu caso está novamente em aberto. 

Nesse percurso, acreditamos que as redes sociais, mesmo fortemente polarizadas, continuarão 

a exercer um papel importante no fortalecimento de organização de memórias sobre Vlado. E 

que o IVH tem uma enorme chance em mãos de continuar perpetuando a figura do jornalista, 

tornando-o ainda mais “presente”. Não apenas nas redes e nos sites, mas também nos espaços 

acadêmicos, na imprensa e em outras formas de agendamentos midiáticos possíveis.    

Por fim, voltando aos compartilhamentos de informações diversas com o uso da 

hashtag #vlado40anos, especialmente nas referências ao ato ecumênico da Catedral da Sé, em 

25 de outubro de 2015, percebemos a possibilidade de uma organização de memória que pode 

ser bem-sucedida em sua missão de celebrar a vida de Vladimir Herzog, além de lamentar e 

evitar novas ondas de silenciamento sobre as circunstâncias de sua morte. Para além dos 

domínios institucionalizados do IVH, os usos da hashtag, primordialmente nos últimos meses 

de 2015, reverberaram por meio de atores diversos: artistas, políticos, instituições ligadas à 

promoção dos direitos humanos e, sobretudo, muitos anônimos. Cidadãos que, de certa forma, 

“compraram” a ideia de rememorar, manter, reconstruir e trazer à tona lembranças sobre 

Vladimir Herzog e o acontecimento de sua morte, ampliando, portanto, as atualizações 

narrativas em torno do personagem.  

Os 40 anos da morte de Herzog, se não são necessariamente algo a ser celebrado, 

puderam gerar, ainda assim, um ritual de comemorações que sacralizam o acontecimento de 

sua morte, constituindo um marco, uma fonte de reconstrução de lembranças. Nessa 

perspectiva, essas ambiências digitais se tornam não só produtoras, mas também renovadoras 
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de memórias. Assim, as memórias subterrâneas – um termo de Pollak (1989) – e proibidas 

que dominaram, durante tantos anos de um contexto de forte aparato de repressão, as 

narrativas do episódio emblemático acabam sendo, décadas depois, subvertidas pela atuação 

do IVH, que passa a estabelecer uma série de estratégias de memória para conservar a 

“presença” de Vlado.  

As ações do IVH, caso ele prossiga com suas atividades sem grandes sobressaltos (as 

constantes ameaças aos processos democráticos no Brasil indicam que não devemos descartar 

a possibilidade de que o Instituto sofra fortes reprimendas num futuro próximo), parecem 

direcionar para essa contínua atualização narrativa da figura de Herzog, indicando essa 

permanência do personagem. Isso estará sempre sujeito a muitas camadas de seleções e 

organizações de memória, o que também inclui apagamentos e esquecimentos. Como pontua 

Ricoeur (2007, p. 455), o excesso de memória é sempre acompanhado do excesso de 

esquecimento. “Assim como é impossível lembrar-se de tudo, é impossível narrar tudo”. 

Portanto, sabemos que o Instituto jamais será capaz de narrar todos os detalhes sobre Vladimir 

Herzog, por mais novos espaços midiáticos que utilize. Mas, ao conseguir lançar mão de 

certas estratégias de memória, ancoradas nas muitas marcas deixadas pela morte do jornalista 

nos debates políticos do país e em marcos comemorativos que perduram, acreditamos que o 

IVH pode manter Vlado cada vez mais “vivo”.    

Como mencionado nesta pesquisa, Christa Berger afirmou, em 2006, que Vlado 

continuava morrendo, mesmo passados 30 anos de seu assassinato sob tortura. Em 2018, 12 

anos depois de sua publicação, podemos atestar que Herzog continua morrendo, seja nos sites 

de redes sociais, seja em outras mídias. E é exatamente por ainda morrer que Vlado 

permanece. Pesquisas futuras poderão tentar descobrir quais são e como operam os espaços 

nos quais a morte e a permanência se darão.    
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

ENTREVISTA – GIULIANO GALLI
55

  

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO DO IVH 

 

- Quantas pessoas fazem as postagens do IVH nas três redes sociais mencionadas? 

Apenas a equipe de Comunicação está envolvida ou há alguma participação direta de 

presidência, diretoria executiva ou conselhos nessas postagens?   

Giuliano Galli: Apenas uma pessoa é responsável pelas postagens do IVH nas redes 

mencionadas. A presidência, a diretoria executiva e o conselho não participam diretamente 

das postagens, mas o IVH possui reuniões com essas pessoas em que são discutidas as formas 

como o IVH se posiciona e essas discussões, naturalmente, são refletidas nas postagens. 

 

- Há alguma periodicidade definida para as postagens? Algum tipo de planejamento ou 

sistematização (reuniões semanais, agenda etc.) em relação ao que deve ser postado e 

quando? Ou as postagens são feitas de acordo com as demandas e assuntos de interesse 

do IVH?     

Giuliano Galli: Há as duas coisas. Há tanto uma agenda que define a periodicidade das 

postagens relacionadas a alguns temas, como também há uma demanda conjuntural que rende 

outro tipo de postagens. De qualquer forma, mesmo a agenda em que se define uma 

periodicidade é definida de acordo com os interesses estratégicos do IVH e com os temas que 

estão em voga.  

 

- Sobre os posts relacionados diretamente a Vladimir Herzog: há algum tipo de 

planejamento ou sistematização em relação à periodicidade desses posts? Há algum 

direcionamento para que as postagens sobre Vlado estejam concentradas em períodos 

de datas comemorativas (aniversário de morte, aniversário de nascimento etc.)?  

Giuliano Galli: Sim. Especificamente em relação à vida de Vladimir Herzog, há uma 

concentração desses posts nas datas comemorativas. O IVH, hoje, faz uma série de atividades 

que não estão diretamente ligadas à vida de Vlado. Ou seja, o IVH é uma entidade que, 

                                                           
55

 Entrevista feita por e-mail. As perguntas, em negrito, foram enviadas em 11 de setembro de 2017 para 

Carolina Vilaverde, também Assistente de Comunicação do IVH, com quem fizemos o primeiro contato por 

telefone. No dia 13 de setembro, Giuliano Galli, apresentando-se como responsável pelas postagens do Instituto 

nas redes sociais, enviou as respostas por e-mail. 
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atualmente, atua em campos mais amplos do que a vida de Vlado. Até por isso muitas das 

nossas postagens não estão diretamente ligada à vida dele; e sim às atividades que realizamos. 

 

- Em relação às três redes sociais, há alguma priorização pelo IVH? O Instituto procura 

diferenciar os temas abordados nos posts para cada uma das três redes ou todos os 

assuntos ligados ao IVH estão presentes em todas elas? Os eventos 

criados/organizados/apoiados pelo Instituto são sempre divulgados via Facebook? 

Giuliano Galli: Há uma priorização pelo Facebook, por conta da multiplicidade de formato 

de conteúdos que ele oferece. O Facebook dita o que será publicado nas outras redes sociais, 

portanto não há uma diferenciação entre os conteúdos publicados nas três redes. Nem todos os 

eventos do IVH são divulgados via Facebook, pois vários deles acontecem em lugares com 

pouca capacidade.  

 

- O IVH já realizou algum tipo de mensuração do alcance de suas redes sociais?        

Giuliano Galli: Realizamos mensuração quantitativa do nosso alcance nas redes sociais 

mensalmente. Mas apenas por meio das ferramentas oferecidas por essas redes de forma 

gratuita. Nunca contratamos nenhum profissional ou nenhum serviço para isso.  

 

- Como parte da pergunta anterior, especificamente sobre #vlado40anos: o Instituto fez 

algum tipo de mensuração sobre o engajamento provocado por essa hashtag? Houve 

algum tipo de avaliação (qualitativa e/ou quantitativa) do IVH sobre os usos e 

compartilhamentos dessa hashtag ligados ao evento na Catedral da Sé em 2015?       

Giuliano Galli: Fizemos essa mensuração dentro dos limites impostos indicados na resposta 

anterior. A avaliação sobre a campanha #vlado40anos é que a hashtag serviu, principalmente, 

para estimular as pessoas a produzirem registros audiovisuais da celebração na Catedral da 

Sé. A ideia surgiu, inclusive, pelo fato de não termos verba para contratar uma equipe para 

registrar a celebração. Diante disso, pensamos que a melhor saída seria fazer com que as 

próprias pessoas que estavam lá fizessem esse registro e, dessa forma, a cobertura audiovisual 

do evento seria totalmente colaborativa. Para isso, usamos a hashtag e tivemos centenas de 

postagens com ela. Alcançamos, portanto, o objetivo de ter um registro da celebração feito 

pelos próprios presentes.   
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ANEXO II
56

 

 

NOVA CERTIDÃO DE ÓBITO DE VLADIMIR HERZOG  

 

                                                           
56

 Nova certidão de óbito de Vladimir Herzog, entregue à família em março de 2013 por determinação do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. A cópia do documento esteve na exposição “São Paulo não é uma cidade – 

invenções do Centro”, em cartaz de setembro de 2017 a janeiro de 2018 no Sesc 24 de março, na capital paulista. 

Após a entrevista no IVH, fizemos uma visita à exposição, que continha uma série de referências a Herzog por 

causa da missa ecumênica na Catedral da Sé, tida como um marco para a história do Centro de São Paulo. Na 

nova certidão, a reparação na causa da morte: lesões e maus tratos. No documento antigo, também presente na 

mesma exposição, a indicação era de suicídio. Foto da própria autora.   


