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1 - Introdução 

 A sociedade moderna é uma sociedade “midiatizada”.  Formas de agir, de pensar, 

de se expressar e de se relacionar, são mediadas pelos modernos meios de comunicação.  

Através deles contamos e ouvimos histórias sobre nossos hábitos, valores, anseios e 

temores.  A mídia “constrói” fatos, “cria” histórias, “fabrica” mitos e ídolos, porém, tudo 

isto é realizado, de certa forma, em “comum acordo” com o público que a assiste.  Além 

disso, a mídia muitas vezes se refere a si mesma com uma visão crítica destas 

“construções”, “criações” e “fabricações”.  Por tudo isso, um olhar cuidadoso sobre o 

universo que se apresenta dentro da mídia nos oferece uma via profícua para melhor 

compreendermos o ethos cultural da sociedade em que vivemos. 

 Neste artigo, é meu objetivo tecer alguns comentários sobre a construção da 

narrativa da figura do herói na mídia tendo como fonte de análise e de inspiração precípua 

o filme “Herói  Por Acidente” de Stephen Frears.  O artigo está dividido em duas partes.  

Na primeira parte, apresento em linhas gerais as principais perspectivas que nortearam o 

debate em torno da cultura de massa - um tema “nobre” da Teoria da Comunicação - bem 

como alguns pontos de vista com relação à figura do herói nas sociedades modernas 

contemporâneas.  Na segunda parte, vou buscar correlacionar estas perspectivas e pontos 

de vista com algumas questões oriundas do filme em questão.   

 

2 - Cultura de Massa e Sociedade 

 

 Cultura de massa é uma expressão datada e utilizada a partir de uma certa época, 

como uma referência à mídia e aos seus efeitos na sociedade moderna.  Na verdade, os 

estudos clássicos sobre o papel da mídia na sociedade tiveram, no seu início, um tom 

bastante apaixonado dividindo os estudiosos entre críticos e defensores da mesma - 
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alcunhados exemplarmente por Umberto Eco de apocalípticos e integrados.  Este tom 

apaixonado deveu-se certamente à novidade e às mudanças de costumes e reorganização 

de tempo e espaço que o desenvolvimento da mídia provocou.   

 Cabe observar que os apocalípticos eram em número bem maior do que os 

integrados.  Além do impacto que a inovação provocou na sociedade, este fato se explica 

também pela contextualização política e social da época, marcada por acontecimentos 

como a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, a guerra fria e a “caça às bruxas” nos 

Estados Unidos1 

 Em 1957,  por exemplo, Bernard Rosenberg e David Manning-White publicaram 

uma coletânea - Cultura de Massa: as artes populares nos Estados Unidos - reunindo 49 

artigos de autores de áreas diversas para discutir o tema.  O texto de Rosenberg, que abre 

a coletânea, é um exemplo clássico do drama da argumentação apocalíptica.  Segundo 

ele, foi justamente no momento em que o homem adquiriu um maior controle da natureza 

e, com isso, as condições materiais para se ver livre do “jugo do trabalho manual” e poder 

ter tempo para “cultivar a mente” e “elevar  o espírito”, que a sociedade se lhe apresentou 

como uma sutil e sofisticada “armadilha”,  um  “irremediável”  engodo que embotava o 

pensamento.  Assim, ele sentencia: 

 

Antes de poder superar-se o homem está sendo desumanizado.  Antes de poder 

elevar a mente, está sendo embotado.  A liberdade colocada à sua frente lhe é 

arrebatada.  A vida rica e variada que ele poderia ter padroniza-se.  Isto gera 

ansiedade, e o círculo vicioso recomeça, pois na medida em que somos objetos 

de manipulação, a nossa ansiedade é explorável.  A massa cresce; somos mais 

semelhantes do que nunca; e é mais profunda a sensação de termos caído numa 

armadilha e de estarmos sós...(Rosenberg  in Rosenberg, B. & Manning-White, 

D., 1973: 17). 

 

 Ainda no artigo em questão, Rosenberg compara a cultura de massa ao drama de 

Emma Bovary, personagem do romance clássico de Flaubert.  Insatisfeita com sua vida, 

Madame Bovary busca satisfação no adultério e no consumo e termina por morrer de 
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tédio. Da mesma forma, a cultura de massa nos tornaria eternamente insatisfeitos, 

buscando desesperadamente por um prazer que nunca irá se realizar.2 

 Outro exemplo clássico de visão apocalíptica encontra-se na obra de Theodor 

Adorno e Max Horkeimer publicada em 1947 - Dialética do Esclarecimento.  É aqui, 

inclusive, que aparece pela primeira vez a expressão “Indústria Cultural”, com o intuito 

de descaracterizar a possível conotação democrática da expressão “Cultura de Massa”.   

Em um capítulo deste livro temos, mais uma vez, no próprio título, o drama da crítica à 

cultura de massa - “A Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação das 

Massas”.  Ou seja, o “iluminismo” recente ou a nova “idade da razão”, onde a Indústria 

Cultural era o seu emblema mais visível - não passavam de um engodo, de uma 

mistificação, só que ainda mais sofisticado, já que ancorado em técnicas e meios de 

comunicação com alto poder de persuasão e abrangência..   Em um outro trabalho Adorno 

(1973)  refere -se, inclusive, à Indústria Cultural como a grande vilã da modernidade: 

 

Pretendendo ser o guia dos perplexos, e apresentando-lhes de maneira 

enganadora os conflitos que eles devem confundir com os seus, a indústria 

cultural só na aparência os resolve, pois não lhe seria possível resolvê-los em 

suas próprias vidas...A Indústria Cultural impede a formação de indivíduos 

autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente 

(Adorno in Cohn, 1973: 295/297) 

 

 Estes trabalhos sofreram pesadas críticas que os acusavam de “elitistas” e “não 

dialéticos”.  Elitistas no sentido de se perguntar: por que somente eles tinham consciência 

crítica, enquanto que os demais eram enganados?  “Não dialéticos”, porque  nestas 

argumentações não havia espaço para a reciprocidade do discurso e para o movimento de 

contradição - todo movimento que traz no seu seio a sua própria negação.  Ou seja: o 

movimento aqui era unilateral, afirmativo, sem troca, sem reação da população que, 

apática, simplesmente aceitava as mensagens produzidas pela Indústria Cultural.3 

 Mais adiante, este tom apaixonado foi ganhando outros contornos e o debate em 

torno da cultura de massa adotou uma postura mais sedimentada em estudos que 
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buscavam identificar, codificar e analisar as mensagens embutidas nos meios de 

comunicação de massa.4   Everardo Rocha (1995) propõe inclusive uma nova proposta de 

se estudar o fenômeno a qual denomina de “perspectiva etnográfica”: um diálogo entre a 

sociedade de dentro da tela e a sociedade de fora, que a assiste. 

 A perspectiva adotada aqui ancora-se basicamente na idéia de que mídia e 

sociedade não podem ser entendidas como departamentos autônomos, independentes 

entre si: a sociedade moderna é uma sociedade “midiatizada”.  A comunicação de massa 

seria, assim, um espaço privilegiado de produção de discursos sociais.  A idéia é olhar a 

comunicação de massa como uma forma, entre outras, que nós utilizamos para “dizer 

alguma coisa sobre algo” (Geertz, 1978).  A mídia pode ser assim entendida como uma 

forma moderna de contarmos para nós mesmos histórias sobre nós. 

  No caso em questão - o filme “Herói Por Acidente” - podemos entendê-lo como 

uma metalinguagem, uma linguagem que fala sobre outra.  Temos aqui, a mídia 

referindo-se a si mesma - cinema falando de televisão - como veremos adiante. 

 

3 - Herói e Sociedade 

 

 Na década de 70 era comum observarmos nos círculos universitários, camisetas  

que estampavam a seguinte frase tirada de uma peça de Bertold Brecht - Vida de Galileu -

: “infeliz o país que precisa de heróis”.  Esta frase alertava para o perigo de formar uma 

sociedade que não soubesse agir e se organizar por conta própria, necessitando sempre de 

um líder, um herói ou uma figura lendária para solucionar os seus problemas. 

 Em plena era de expansão de regimes totalitários, a figura do herói seria, segundo 

a interpretação desta passagem, uma fabricação das elites dominantes para manipular a 

população, fazendo com que esta se tornasse apática em estado de permanente fascínio 

pelo herói “fabricado”.  Este, por sua vez, não seria capaz de agir por conta própria, mas 

sempre de acordo com os interesses dos dirigentes. 

 Um olhar mais cuidadoso sobre essa passagem de Brecht indica que, embora 

válida, é uma conclusão datada e que expressa o contexto da história em questão e o 
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período em que a peça foi escrita, já que, de uma forma ou de outra, todos os grupos 

humanos “fabricam” os seus heróis. 

 Não é difícil perceber, por exemplo, que o mundo moderno é permeado de heróis.  

Eles estão a nossa volta e nos deparamos com eles sempre que lemos os jornais, 

escutamos o rádio, assistimos televisão, um filme, uma partida de futebol, um show de 

rock, etc.  Sejam heróis das conquistas políticas e sociais dos países, heróis das histórias 

em quadrinhos, heróis do cinema, ou heróis do esporte, a presença deles nos remete ao 

pensamento de que eles são referenciais às nações modernas (Helal e Murad, 1995). 

 Mas, afinal de contas, quem é o herói? O que diz a literatura clássica a seu 

respeito?  Junito de Souza Brandão (1993) faz uma breve introdução ao mito dos heróis.  

Segundo ele o herói é aquele que “vive para a sua causa”, são “intermediários entre os 

deuses e os homens” E mais: etimologicamente o herói seria o “guardião, o defensor, 

aquele que nasceu para servir”. 

 Joseph Campbell complementa: “O herói parte do mundo cotidiano e se aventura 

a uma região de maravilha sobrenatural onde arrasta forças fabulosas e logra uma vitória 

decisiva; e regressa da misteriosa aventura com o poder de conceder dádivas aos seus 

semelhantes” (Campbell, 1995: 36). 

 Assim, o herói é quem conseguiu lutando, ultrapassar os limites possíveis das 

condições históricas e pessoais de uma forma extraordinária, contendo nesta façanha uma 

necessária dose de “redenção” e “glória” de um povo.  Mas para que sua trajetória heróica 

alcance este status é necessário que as pessoas acreditem na verdade que as façanhas do 

herói afirmam.  Logo, o mito do herói faz parte de uma relação com os seguidores, os fãs, 

aqueles que o idolatram.  Sem esta relação, este “acordo”, o herói não é herói, o que nos 

leva concluir, então, que na figura do herói  se encontram agrupadas várias representações  

distintas da coletividade (Helal e Murad, 1995). 

 

4 - “Herói Por Acidente”: Mídia e Construção da Figura do Herói 

 

 Nesta parte, vou destacar alguns momentos da história do filme “Herói por 

Acidente” e tentar correlacioná-los com reflexões pertinentes ao papel da mídia na 
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construção e utilização da figura do herói.  O filme é visto aqui como uma 

metalinguaguem, já que utiliza-se da linguaguem do cinema para falar de televisão, e nos 

oferece um material de análise muito rico para uma discussão sobre mídia, cultura e 

idolatria em nossa sociedade. Para que possamos compreender melhor os pontos a serem 

discutidos, faz-se necessário, inicialmente, apresentar uma breve sinopse do filme 

 

4.1 - Sinopse do Filme “Herói Por Acidente” 

 O filme conta a história de Bernard LaPlante, personagem interpretado por Dustin 

Hoffman.  Bernard é um vigarista, um farsante que está sendo acusado por vender objetos 

roubados.  Pratica pequenos delitos como, por exemplo, roubar a bolsa da própria 

advogada e pagar a ela o que deve com esse dinheiro, estacionar o carro em local para 

deficientes físicos e não procurar pelo dono de uma carteira achada pelo filho no banheiro 

de um restaurante.  Quando vai buscar o filho para ir ao cinema - Bernard é separado da 

mulher -, em um dia chuvoso, seu carro enguiça e ele presencia uma cena fantástica: um 

avião caindo a sua frente.  Preocupado com o sapato que tinha acabado de comprar e que 

lhe tinha custado 100 dólares,  Bernard LaPlante abre a porta do avião que estava em 

chamas e ainda entra lá para salvar algumas pessoas, entre elas Gale Gayley, repórter do 

Canal 4, personagem interpretado por Geena Davis.  Ela tinha ido a Nova Iorque receber 

um prêmio jornalístico e estava, até então, muito engajada na reportagem sobre a onda de 

suicídios que assolava a nação tendo, inclusive, entrevistado o suicida “137” - um 

empresário bem-sucedido com 40 milhões na conta bancária e com uma situação familiar 

aparentemente estável - segundos antes deste se jogar do alto de um prédio de 60 andares. 

No resgate, Bernard LaPlante rouba a bolsa da repórter.  Chega com três horas de atraso 

para pegar o filho, e a ex-mulher furiosa não o deixa explicar o ocorrido já que ele é 

conhecido por faltar a compromissos e inventar desculpas.  Amanhecendo, pede carona a 

John Bubber, um indigente que mora dentro de um carro -personagem interpretado por 

Andy Garcia.  Bernard conta a história para Bubber e mostra o seu desapontamento por 

não ter salvado o pai de um menino que pediu a ele para entrar no avião em chamas.  Não 

reconhece o seu ato como heróico, diz que foi uma burrice, que não dá entrevistas, está 

com problemas legais, lamenta a perda do sapato e oferece o outro par  para Bubber.  
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Sujo de lama e sem os sapatos, Bernard chega no trabalho e é demitido pelo chefe que já 

não aguenta mais as suas desculpas.  A partir daí a sua vida fica completamente 

arruinada.  Desacreditado pela ex-mulher, impedido de ver o filho e sem emprego, só 

resta a Bernard continuar atuando naquilo que mais sabe fazer: vender objetos roubados.  

Assim, ele cai numa cilada ao tentar vender os cartões de crédito roubados da bolsa da 

repórter.  Policiais, fingindo-se de potenciais compradores de cartões, o flagram e o 

prendem, justamente no momento em que a televisão - que já tinha deixado de lado o 

interesse por reportagens sobre os suicídios para tratar prioritariamente do salvamento no 

acidente de avião - anuncia uma recompensa de 1 milhão de dólares para o herói  se 

apresentar. 

 A televisão, que já tinha criado uma alcunha para o herói - “Anjo do Vôo 104” - e 

entrevistado os sobreviventes do vôo para que eles falassem do “homem misterioso”,  

resolve “criar” um personagem que precisava se apresentar para que sua história fosse 

contada e continuada.  Assim, John Bubber, atraído pela recompensa e com o sapato 

como prova de que fora ele quem salvou as pessoas no avião, se apresenta e conta na 

televisão a história tal qual Bernard a contou, omitindo apenas alguns fatos.  A partir daí, 

a narrativa do filme concentra-se na polaridade das vidas de Bernard e de Bubber e na 

construção da imagem pública do novo “herói da nação”. Bernard está preso, come e 

dorme mal, ninguém lhe dá ouvidos, enquanto que Bubber está hospedado em hotel de 

luxo e frequenta os melhores restaurantes da cidade.  Porém, Bubber pratica atos que 

condizem com o que se espera de um herói.  Ele visita crianças doentes e deficientes em 

hospitais, ajuda desabrigados, tem paciência com os fãs que lhe pedem autógrafos e 

possui um passado - pesquisado e editado pela mídia - que se adequa ao perfil do herói. 

 Bernard LaPlante sai da prisão com a ajuda da advogada, que inspirada no novo 

herói da nação, vendeu  e penhorou parte de seus bens para pagar a fiança de 25 mil 

dólares.  Livre, ele vai de todas as formas tentar falar com Bubber para receber a 

recompensa que, de direito, lhe pertence.  Bubber é uma celebridade.  É impossível para 

Bernard se aproximar deste.  Porém, no meio da multidão, Bernard, aos berros, o chama 

de impostor, de farsante e diz que o dinheiro é dele.  Bubber escuta os berros de Bernard, 

fica com a consciência pesada e vai tentar o suicídio se jogando do parapeito do hotel em 
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que está hospedado.  Mas antes, ele quer ver a repórter e lhe entregar uma carta contando 

toda a verdade.  A repórter, neste momento está na casa de Bernard, pois os seus cartões 

de créditos foram achados pela polícia.  Ela acha que Bubber é o verdadeiro herói, mas 

que em um momento de fraqueza roubou-lhe a bolsa e vendeu os cartões para Bernard 

que está neste momento o chantageando.  Assim, ela carrega Bernard com ela para o 

Hotel.  Chegando lá, Bernard arrisca a sua vida para ir conversar com Bubber que, 

envergonhado, diz que não merece mais viver.  Bernard o convence do contrário, diz que 

o perdoa pelo que fez e o chantageia de fato.  Propõe a ele que mantenha a história do 

herói desde que este lhe dê algum dinheiro e pague os estudos do filho até a faculdade.  

Bubber acaba concordando, desiste do suicídio e ainda salva Bernard LaPlante que, ao se 

levantar no parapeito do Hotel, fica tonto, escorrega e quase cai, sendo seguro pelas mãos 

do “herói” John Bubber. 

 

4.2 - A Construção da Imagem Pública do Herói: a mitificação da proeza e a edição 

de uma biografia 

  

 A conduta cotidiana de Bernard LaPlante em nada condiz com a que esperamos de 

um herói.  No entanto, além de ter cometido, de fato, uma proeza heróica, ele, em um 

dado momento do filme, diz para um amigo que “quando criança achava que ia ser uma 

pessoa fantástica, heróica; e em outro, quando está no restaurante com o filho, se irrita 

quando este fala entusiasmado que o namorado da mãe salvou uma pessoa num incêncio.  

Ele indaga: “um herói?” e diz para o filho que lutou no Vietnã e que tem uma foto dele 

com o uniforme em cima da lareira. 

 Estas passagens nos servem como ponto de partida para uma reflexão sobre os 

recursos acionados pela mídia na construção da imagem pública do herói.  Temos aqui 

um personagem que tem uma conduta cotidiana mais do que ordinária, vilã mesma, mas 

que ao mesmo tempo demonstra preocupação com a imagem que passa para o filho e, de 

certa forma, assume que já alimentou a fantasia de ser uma pessoa heróica. Neste sentido, 

Joseph Campbell (1990:131/132) afirma que: 
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A façanha do herói começa com alguém a quem foi usurpada alguma coisa, ou 

que sente estar faltando algo entre as experiências normais permitidas aos 

membros da sociedade.  Essa pessoa então parte numa série de aventuras que 

ultrapassam o usual, quer para recuperar o que tinha sido perdido, quer para 

descobrir algum elixir doador da vida. Normalmente, perfaz- se um círculo, com 

a partida e o retorno. 

  É relevante observar que nas biografias de heróis e ídolos da música e do esporte, 

geralmente são enfatizados um certo abandono ou alguma perda ou dificuldade séria na 

infância.  Não que estas dificuldades não sejam verdadeiras.  Mas o fato da mídia enfocá-

las com intensidade nos fala de uma “necessidade” na construção da narrativa da saga do 

herói, que contribui efetivamente para o processo de identificação dos fãs, dos seguidores, 

com o ídolo. De certa forma, Bernard LaPlante é um personagem que demonstra que algo 

lhe foi usurpado na infância.  Esta faceta somada ao ato de entrar em um avião em 

chamas para salvar pessoas, o qualificariam para o posto da figura de herói. Campbell 

(1990), inclusive,  fala em dois tipos de heróis:  heróis por acaso (são lançados) e heróis 

que se preparam (são eleitos, preparados).  Neste sentido, Bernard LaPlante enquadra-se 

no primeiro tipo, aquele no qual  a aventura desperta no sujeito “uma qualidade de caráter 

que ele ignorava possuir”. Campbell (1990:134) coloca ainda que “as provações são 

concebidas para ver se o pretendente a herói pode realmente ser um herói.  Será que ele 

estava à altura da tarefa?  Será que é capaz de ultrapassar os perigos? Será que tem a 

coragem, o conhecimento, a qualidade que o habilitem a servir?”  É nesta última que 

Bernard LaPlante fracassa e John Bubber, o herói da mídia, o complementa. Ou seja, 

existem outros requisitos, fundamentais na construção da figura do herói, que Bernard 

LaPlante não preenche.  Daí, a suposta usurpação sofrida por ele na infância não ser 

destacada, afinal trata-se apenas de um “homem comum”.  Este passado difícil é sempre 

valorizado e superdimensionado quando estamos lidando com figuras heróicas.  E, neste 

sentido, o filme nos mostra, de forma bem nítida, que não basta o ato heróico em si, de 

forma isolada.  O herói tem que preencher outros requisitos para se firmar no posto.  O 

seu ato tem que vir acompanhado de um passado difícil, porém honesto e perseverante; 

de um talento e uma vocação extraordinária;  e de um presente glorioso, impregnado de 
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uma mensagem redentora, concedendo dádivas aos seus semelhantes.  A mídia tem uma 

compreensão precisa deste fato e por isso “edita” a saga do herói, superdimensionando 

certos atos, relegando a um plano secundário outros e omitindo alguns.  

 Quando John Bubber  se apresenta, a sociedade se vê diante de um sujeito 

especial, que apesar de pobre - “homeless” - materialmente, demonstra “riqueza 

espiritual” ao possuir um discurso cativante e altruísta,  pensando sempre em ajudar o 

próximo.  Para o espectador do filme, Bubber não é um impostor militante: é um 

“impostor por acaso”, por acidente. Ele possui talento e carisma no discurso para os fãs, 

características fundamentais para a construção da figura do herói e que ganham uma 

dimensão “midiatizada” ainda maior quando somadas ao “passado difícil”. Brandão 

(1993) fala em honorabilidade pessoal e excelência como virtudes inerentes à condição 

do herói.  Bubber, sem que saibamos tratar-se de um impostor, possui essas virtudes.  

  Assim, a mídia “pesquisa” o seu passado e “descobre” uma proeza no Vietnã.  Ao 

fazer uma edição espetacularizada do fato com cenas da época e depoimentos de ex-

combatentes, solidifica e enaltece ainda mais o suposto ato de Bubber no acidente do 

avião.  Bubber passa a  possuir, desta forma,  características heróicas incontestáveis, 

inerentes à sua personalidade: além do passado difícil, com superação de obstáculos 

aparantemente intransponíveis, uma vocação e um talento extraordinário na conduta 

cotidiana.  Na edição feita pela mídia, fica evidente a ênfase no dom de Bubber de salvar 

pessoas em acidentes. 

 Brandão (1993:41) diz ainda que o herói está ligado à Luta, à Mântica (arte de 

predizer o futuro), à Iátrica ( arte de curar) e ao Mistério. Bubber só não possui, pelo 

menos por enquanto, a arte de predizer o futuro.  Senão vejamos. A “luta”: Vietnã, 

acidente de avião - supostamente fora ele quem salvou as pessoas.  A “cura”:  Bubber 

visita um menino em coma, “conversa” com ele e dias depois o menino se recupera.  Esta 

cena é toda ela espetacularizada, com a mídia presente no momento da “conversa”, 

valorizando o fato “espontâneo” de que Bubber pediu para não filmarem, e entrevistando 

o menino após a sua recuperação.  Ressaltemos que se o menino não ficasse curado 

também não teria importância.  A mídia iria enfocar somente as “curas”. Finalmente, o 
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“mistério”: no olhar, na fala, na sua personalidade - o fato de ter vivido em um carro e de 

acampar nas florestas. 

 Uma proeza heróica só é assim reconhecida e cultuada quando testemunhada, 

legitimada e acompanhada por uma série de pessoas e de dados levantados.  A mídia faz 

de todos nós testemunhas e é, por excelência, um instrumento de “legitimação” em nossa 

sociedade.  No caso do filme em questão, não havia uma testemunha que tinha visto, de 

fato, o rosto do homem que as salvou no acidente de avião.  A fumaça e o rosto sujo de 

fuligem tornava impossível reconhecê-lo.  Assim, a mídia tornou-se ainda mais absoluta 

no processo de construção da figura do herói.  Diante das câmeras, os entrevistados o 

descreviam de forma mítica, como uma pessoa generosa, altruísta e gentil, quando, de 

fato, Bernard LaPlante entrou no avião em chamas extremamente mal-humorado e 

falando uma série de palavrões.  Após a mitificação da proeza e da personalidade do herói 

- “um homem que nasceu para servir” - a mídia passa a coletar e editar dados que 

legitimam e constroem uma figura extraordinária, mítica, idolatrada pela sociedade. 

 

4.3 - Mídia, Cultura e Idolatria: mito, eficácia social e identificação coletiva 

 Nós, do lado de fora da tela e Bernard LaPlante, do lado de dentro, vemos o que 

ninguém lá dentro vê5: o “anjo do vôo 104” é um impostor, transformado em “herói” pela 

mídia que não sabe se tratar de um impostor.  No entanto, o mito do herói na mídia tem a 

sua eficácia: pára um julgamento - o Juiz interrompe o julgamento de Bernard no 

momento em que circula a informação de que o “anjo do vôo 104” vai se apresentar em 

determinado horário na televisão - e faz com que uma advogada venda o carro e penhore 

as jóias para pagar a fiança de um “vigarista”. 

 Tudo isto ocorre porque a mídia, em um primeiro momento, já vinha 

“espetacularizando” com entrevistas e recursos audio-visuais a figura do até então 

misterioso “anjo do vôo 104” ( a alcunha já é por si só uma “espetacularização”  da 

proeza heróica).  Após o surgimento de John Bubber - com o passado e a personalidade 

esperada por todos, como se fosse o arquétipo ideal de herói - a mídia o transforma em 
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uma celebridade e o seu discurso influencia as pessoas6.  Assim, no final do filme, 

Bubber, de forma exemplar, transmite a seguinte mensagem à população através das 

câmeras de televisão: 

“Acho que todos somos heróis no momento certo.  Todos temos algo nobre 

dentro de nós. E às vezes, somos menos heróicos.  É a mídia que dá destaque a 

uma pessoa em um momento e não a outra.  Sou como qualquer pessoa, cheio de 

fraquezas, com alguma coragem e alguma decência.  Acham que sou um herói.  

Um herói é um símbolo do que temos de bom.  Vocês olham para mim e, talvez, 

vejam apenas o que há de bom em vocês.” 

 Este é um discurso “heroicamente correto”, contendo uma boa dose de paradoxos 

e de humildade “necessária”.  Pois se somos todos heróis, não haveria heróis.  É a 

singularidade que diferencia o herói dos demais.  Ou seja, só existem heróis, ídolos, 

porque existem “homens comuns”, “ordinários”.    Mas o discurso de Bubber cativa o 

“homem comum”, lhe dá esperanças, alimentando nele uma certa fantasia de um dia 

também virar um herói, uma celebridade como John Bubber.  Trabalhando com o mito do 

Superhomem Eco (1979) nos mostra as razões de seu fascínio e nos ajuda aqui a entender 

o êxito do discurso de Bubber na mídia:  Diz ele: 

...O Superman vive entre os homens sob as falsas vestes do jornalista Clark 

Kent; e como tal, é um tipo aparentemente medroso, tímido, de medíocre 

inteligência, um pouco embaraçado, míope, súcubo da matriarcal e mui solícita 

Mirian Lane, que, no entanto, o despreza e está loucamente enamorada do 

Superman...através de um óbvio processo de identificação, um accountant 

qualquer de uma cidade norte-americana qualquer, nutre secretamente a 

esperança de que um dia, das vestes da sua personalidade, possa florir um super-

homem capaz de resgatar anos de mediocridade (Eco, 1979: 247/248). 

 

 Neste sentido, o que estou querendo mostrar é que John Bubber encaixou-se 

exemplarmente como o arquétipo esperado pela população e por isso a 
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“espetacularização” da mídia em torno de seus atos fora tão bem sucedida.  Dizer que a 

mídia “fabrica” heróis a seu bel-prazer é uma conclusão precipitada que não se sustenta 

com dados empíricos e não resiste a uma observação mais cuidadosa.  A “construção” da 

figura do herói na sociedade moderna é feita através de uma edição “midiatizada” de fatos 

e acontecimentos.  Porém, esta edição é, de certa forma, realizada  em “comum acordo” 

com o público e ancorada no carisma do ídolo em foco.  Daí a eficácia do discurso de 

Bubber da mídia e de sua história narrada de forma “espetacular”.  Para que isto pudesse 

ocorrer foi necessário que mídia, herói e público estivessem sintonizados. 

 Dentro deste raciocínio podemos especular sobre o que aconteceria se Bernard 

LaPlante tivesse se apresentado como o “anjo do vôo 104”. Certamente o seu ato heróico 

teria uma dimensão menor e a sua história não iria render um processo de “midiatização” 

tal qual ocorreu com Bubber.  Apesar de ter sido ele quem, de fato, realizou a proeza 

heróica, a mídia não poderia transformá-lo em um herói, pois a relação entre Bernard 

LaPLante com o público jamais iria estar em sintonia.  Neste sentido, Christopher Lasch 

(1983:106/107) tratando de outro assunto, faz uma observação relevante que nos ajuda a 

compreender o processo de construção da narrativa da figura do herói  na mídia: 

Na propaganda, como na publicidade, a consideração importante não é se as 

informações descrevem corretamente uma situação objetiva, mas se esta soa 

verdadeira.  Às vezes torna-se necessário suprimir informações, ainda que elas 

resultem em crédito para o governo, sem nenhuma outra razão senão que os fatos 

soam implausíveis 

 

  Ou seja, Bernard LaPlante como o herói, o “anjo do vôo 104” seria totalmente 

implausível. Mesmo que tivesse se apresentado, o “herói” Bernard LaPlante não iria 

“vingar”.  Suprimir o seu passado cheio de “maus antecedentes” seria um trabalho muito 

árduo e praticamente impossível.  Neste caso, seria melhor suprimir o fato em  si e 

substituir Bernard LaPlante por John Bubber, como de fato ocorreu.  Especulemos um 

pouco mais.  Caso a carta de confissão de Bubber fosse lida pela mídia, a mitificação do 
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herói estaria toda comprometida.  Bernard LaPlante não iria continuar a saga - “conceder 

dádivas aos semelhantes”.  O futuro não lhe renderia de forma alguma  a alcunha de 

“herói”, posto que ele não “nasceu para servir”, não iria levar uma mensagem para a 

população.  Falta-lhe talento e carisma para ocupar o cargo.  A história do salvamento do 

acidente de avião provavelmente terminaria ali.  Assim, os dois personagens se 

completam nesta construção da figura do herói.  E em uma demonstração exemplar da 

consciência de ambos sobre a implausibilidade da verdade dos fatos, Bernard LaPlante, 

no momento em que vai ao encontro de John Bubber para impedir o suicídio deste, diz 

que odeia ficar perto de doentes e que Bubber inspirou o menino a viver.  Bubber diz: 

“Allen está bem?” No que Bernard LaPlante questiona: “viu? você lembra o nome dele...”  

Faz a chantagem e diz: “eu não quero seus problemas: a tv, fãs, só quero um pouco de 

dinheiro...”  Bubber hesita um pouco e LaPlante diz: “como vai se sentir se pular e partir 

o coração de todos e me deixar vomitando em criancinhas em vez de inspirá-las? Ajudar 

veteranos, desabrigados.  O bonzinho aqui é você, não eu.  Cumpra seu dever! Seja um 

herói!” 

 É relevante notar que o suicídio de Bubber iria deixar órfã uma legião de 

seguidores que depositavam no herói seus sonhos, aspirações e idealizações.  A colocação 

de Bernard LaPlante, em que pese suas intenções mais imediatas e particulares, é 

estremamente realista e representa, de certa forma, o desejo da coletividade de que a saga 

do herói  prosseguisse e continuasse inspirando a todos com sua mensagem fraterna, 

altruísta e com o poder de aglutinar diversas representações distintas da coletividade. 

 Ainda em um momento anterior, quando a repórter Gale Gayley, o cinegrafista da 

televisão e Bernard LaPlante estão a caminho do hotel onde Bubber ameaça se suicidar 

temos um diálogo que demonstra, com nitidez, como a mitificação do herói na mídia, 

uma vez consolidada, pode nos levar a construir outras versões para os fatos que vão 

surgindo: 

Gale: Naquele dia, John teve um momento de fraqueza.  Estava na pior. Roubar a minha 

bolsa foi um impulso. 
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Cinegrafista: Roubou sua bolsa durante o resgate? 

Gale: E vendeu a ele, que fez chantagem. 

Cinegrafista: Salva tanta gente e rouba a sua bolsa? 

Gale: Porque foi um herói.  Não esperava a recompensa, nem ser mitificado pela 

imprensa. Algo o fez entrar lá dentro quando o bom senso dizia o contrário.  Para ele 

seria o suficiente vender os cartões por alguns trocados.  Para ter uma refeição decente?  

Tudo isto é extra-oficial Chucky, porque se ele viver  LaPlante não irá chantageá-lo e vai 

lhe pedir desculpas: 

Bernard LaPlante: Eu, pedir desculpas para Bubber? 

Gale: Posso negar que estava com os cartões no avião. 

Bernard LaPlante: Pode mentir, você quer dizer. 

Gale: Talvez não, talvez conte a verdade e ele será um herói maior ainda. E você será a 

coisa mais repugnante que já existiu.7 

 

 Segundo Campbell (1993: 131) o herói “realizou alguma façanha além do nível 

normal de realizações.  É alguém que deu a própria vida por algo maior do que ele 

mesmo”.  Ora, Bernard LaPlante enquadra-se nesta categoria.  No entanto,  a sua história 

é incompleta - o passado e o futuro o denunciam.  Bubber é a parte que o completa, pois 

tem o passado e o futuro.  Assim, a “fraqueza de Bubber” é não somente perdoada como 

vista como algo ainda mais heróico.  Foi herói sem saber ou sem esperar ser.  De um 

homem comum, simples, floresceu um super-homem, um herói, uma figura 

extraordinária, tal como Eco (1979) já nos dizia sobre o mito do Super-homem: um 

personagem de fácil identificação com o cidadão comum que pode, assim, sonhar em se 

transformar em um ser extraordinário e “resgatar anos de mediocridade”.  

5 - Considerações Finais 
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 Poderosa e abrangente, a mídia é um espaço privilegiado para a produção de 

discursos sociais.  No caso em questão - o filme “Herói Por Acidente” - a mídia produziu 

um mito, um “falso” herói, já que não realizou a proeza heróica a ele atribuída.  Desta 

forma, tivemos aqui um herói que era uma “ilusão” criada pela mídia, porém acordada 

com o público, pois ele preenchia os requisitos do arquétipo que a sociedade espera de 

um herói.  Inclusive, no final do filme, a repórter, que já andava desconfiada que fora 

Bernard LaPlante quem a salvou no acidente de avião, acaba descobrindo a “verdade” em 

um diálogo com este.  Mas mesmo assim ela não “desmistifica” a história, pois todo o 

processo de construção e consolidação da figura do herói ficaria seriamente 

comprometido.  O acordo entre Bernard LaPlante e John Bubber satisfazia a todos: a 

ambos, à mídia e ao público. 

 Assim, a história do filme, repleta de passagens significativas para uma reflexão 

sobre o papel da mídia na sociedade, nos leva a refletir sobre as razões que fizeram com 

que a construção “midiatizada” da narrativa da figura de um herói, sem o ato heróico, 

fosse tão bem-sucedida e porque aquele quem, de fato, realizou a proeza, não poderia 

jamais ter sido um herói “fabricado” com sucesso pela mídia. 

 O que procurei demonstrar neste artigo foi a existência de um “acordo” entre 

mídia e público na construção de histórias.  Dizer que a mídia produz  como bem entende 

mitos, fatos e acontecimentos do cotidiano é uma afirmação precipitada que não resiste a 

uma observação mais cuidadosa.  Da mesma forma, crer na existência de um “acordo” 

pacífico, sem conflitos, entre mídia e público, também não resiste a uma análise mais 

profunda e criteriosa.  Na verdade, estudar e entender este “acordo” é uma forma que 

temos de ganhar uma compreensão maior da sociedade em que vivemos. 

 Indubitavelmente, a mídia “cria” histórias ao privilegiar certos fatos e relegar 

outros a um plano secundário.  Em um dado momento do filme, por exemplo, a história 

que a sociedade ouvia era a da onda de suicídios que tomara conta do país e que tinha 

atingido, inclusive, um empresário bem-sucedido.  Subitamente, o foco muda para a 

construção de uma outra história, que fala de um herói que salvou pessoas em um 

acidente de avião.  Porém, a simples, e até certo ponto óbvia, constatação deste fato não 
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nos ajuda muito a compreender a complexidade destas “criações midiatizadas”.  É preciso 

olhar para a mídia como uma forma moderna que temos de “dizer e ouvir alguma coisa 

sobre algo”, conforme nos ensina Clifford Geertz (1978) em seu estudo sobre a cultura 

Balinesa.  Ou seja, por que ouvimos e contamos determinadas histórias e não outras? Por 

que determinadas histórias fazem mais sucesso do que outras? Em suma: como se 

processa este “acordo” entre mídia e público? E, no caso da idolatria, como se processa 

este “acordo” entre mídia, público e ídolo?  Questões relativas aos requisitos que devem 

ser preenchidos pelo pretendente a “herói” como, por exemplo, possuir um passado 

difícil, ter uma vocação extraordinária e uma personalidade carismática deverão, 

obrigatoriamente, ser levadas em conta neste questionamento.  Da mesma forma, 

questões relativas às particularidades de cada cultura também deverão ser exaustivamente 

estudadas, pois só assim, poderemos entender a  “troca” que ocorre no processo de 

comunicação entre  mídia e público. 

 Assim, ao produzir uma visão sarcástica da mídia, o filme nos oferece um 

excelente instrumento para uma reflexão sobre a construção da figura do herói na mídia 

que nos remete, em um plano mais geral, para um aprofundamento das questões clássicas 

surgidas em torno do debate sobre a cultura de massa. 

Notas 

                                                 
1O romance clássico de George Orwell 1984 - escrito em 1948 - expressa muito bem esta 

visão apocalíptica presente na cabeça destes críticos.  Temos aqui uma sociedade 

controlada por tele-telas e por uma figura fictíca criada pela propaganda oficial: o Grande 

Irmão. 

 
2Lembremo-nos, neste momento, da música dos Rolling Stones, sucesso no final dos anos 

sessenta - Satisfaction.  Ali, temos de forma exemplar a crítica à cultura de massa na sua 

versão popular, cantada repetidas vezes por jovens do mundo inteiro. 
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3 Do outro lado deste debate estavam, em menor número, os “integrados”, cujo principal 

argumento era a de que a cultura de massa teria colocado à disposição do “homem 

comum” uma riqueza cultural que ele até então não possuía. 

 
4Ver Barthes ( 1989)  e Eco (1979 e 1987). 

 
5 Ver Rocha (1995) para uma análise antropológica sobre o dialógo entre o universo 

dentro e fora da Indústria Cultural.  Barthes ( 1989) em uma análise sobre o sucesso de 

Carlitos - personagem criado e interpretado por Charles Chaplin - diz que “ver alguém 

não vendo é a melhor maneira de ver intensamente o que ele não vê”.  Na verdade, o 

cinema e a televisão se utilizam frequentemente deste recurso como uma forma de criar 

uma tensão no espectador. 

 
6 Campbell (1990) e Morin (1980) já atentavam para a diferença entre herói e celebridade.  

O primeiro vive para “redimir a sociedade de seus pecados”,  vive “para os outros”, 

enquanto o segundo vive “somente para si”.  Bubber transformou-se, ao mesmo tempo, 

em um herói e uma celebridade. 

7 De fato, em vários outros momentos, o filme nos mostra a implausibilidade de Bernard 

LaPlante como o herói do acidente de avião e a consciência que este vai adquirindo deste 

fato.   Em uma conversa com um amigo temos o seguinte diálogo paradigmático desta 

questão: 

Bernard Bernard LaPlante - E se eu disser que salvei as pessoas no avião? 

Amigo - É algum enigma? 

LaPlante - Se eu dissesse, você acreditaria em mim? 
Amigo - É uma questão de personalidade. você não faria isso.  Bubber é diferente. É 
heróico.  Você e eu não somos heróicos.  Não faz parte da nossa natureza.  Não somos 
propensos a isso... 
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