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―Não basta abrir a janela 

Para ver os campos e o rio. 
Não é o bastante não ser cego 

Para ver as árvores e as flores. 
É preciso também não ter filosofia nenhuma. 

Com filosofia, não há árvores: há ideias apenas. 
Há só cada um de nós, como uma cave. 

Há só uma janela fechada, e o mundo lá fora; 
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, 

Que nunca é o que se vê quando se abre a janela‖. 
 

(Fernando Pessoa) 
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RESUMO 

 
ASSIS, Francisco de. Jornalismo diversional: função, contornos e práticas na imprensa 
brasileira. 2014. 444 f. Tese (Doutorado em Comunicação Social) – Universidade Metodista 
de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2014. 
 
 
Há, dentre os gêneros jornalísticos, especialmente os praticados na imprensa brasileira, um 
agrupamento a que José Marques de Melo atribui o nome de “jornalismo diversional”. 
Diferenciado por sua finalidade afeita à diversão e por abranger matérias reveladoras de 
histórias interessantes, a estrutura de seus formatos assimila elementos da literatura e da 
antropologia. Mas que motivações levam repórteres a desenvolver tal gênero e em quais 
circunstâncias? Quais métodos são adotados para sua feitura? Que forças agem aí? O estudo 
apresentado nesta tese buscou compreender como se dá esse processo, observando e 
comparando os modos de fazer adotados por nove jornalistas brasileiros, escolhidos por se 
submeterem a dois critérios inter-relacionados: 1) serem reconhecidos pelo meio jornalístico 
e/ou pelo mercado editorial como figuras que se destacam nesse exercício; e 2) terem 
produzido textos – com as características mencionadas – para jornais e/ou revistas e que, 
posteriormente, foram compilados em livro. A metodologia empregada tem vínculo estreito 
com a perspectiva teórica do newsmaking, valendo-se da técnica apropriada para uma 
observação que considera diferentes momentos da história (década de 1950 para cá): a 
entrevista, no seu tipo semiestruturado. O quadro de jornalistas entrevistados é formado por 
Audálio Dantas, Carlos Wagner, Consuelo Dieguez, Daniela Pinheiro, Eliane Brum, João 
Moreira Salles, José Hamilton Ribeiro, Ricardo Kotscho e Zuenir Ventura. Como resultado, 
defendemos que o gênero aqui posto como tema de pesquisa é cultivado por um seleto grupo 
de profissionais, capazes de direcionar olhares sensíveis sobre a realidade, para dela extrair 
detalhes e enredos que toquem nos sentimentos dos leitores, divertindo-os, ao propiciar 
gratificação estética, em contraponto à alienação que se costuma presumir. Trata-se de 
produção dependente de criatividade e curiosidade, de talento para redigir textos agradáveis e 
de métodos de apuração e de escrita altamente subjetivos, mas que aparecem como questão 
bem resolvida no agir profissional desses sujeitos. Essa capacidade também é que os 
possibilita conquistar espaço, em meio a embates com editores e diretores de redação, para 
elaborar matérias em que a autoria se sobressai. Por fim, a função de divertir, atribuída ao 
gênero, é confirmada pelos profissionais, ainda que de modo implícito. 
 
Palavras-chave: teoria do jornalismo; gêneros jornalísticos; jornalismo diversional; 
jornalistas; newsmaking.  
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ABSTRACT 

 
ASSIS, Francisco de. Diversional journalism: function, contours and practices in the 
Brazilian press. 2014. 444 f. Thesis (PhD in Social Communication) – Universidade 
Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2014. 
 
 
Among the journalistic genres, especially the ones practiced in the Brazilian press, there is 
one which José Marques de Melo names “diversional journalism”. Differentiated by its fun-
making purpose and also by its revealing coverage of interesting stories, the structure of its 
format assimilates elements both from literature and anthropology. But what motivates 
reporters to develop such genres, and in what circumstances? What methods are used for such 
work? What forces act there? This study aimed to understand how this process takes place, by 
observing and comparing the ways of doing adopted by nine Brazilian journalists, who were 
chosen because they submit themselves to two interrelated criteria: 1) being well recognized 
in the journalistic setting and/or by the publishing market as professionals who stand out for 
their expertise in such genre; and 2) having produced texts – presenting the mentioned 
characteristics – for newspapers and/or magazines that were subsequently compiled into a 
book. The methodology employed is narrowly related to the theoretical “newsmaking” 
perspective, using the appropriate technique for an observation that considers different 
moments of history (from the 1950s up to today): the interview in its semi structured format. 
The group of journalists interviewed is formed by Audálio Dantas, Carlos Wagner, Consuelo 
Dieguez, Daniela Pinheiro, Eliane Brum, João Moreira Salles, José Hamilton Ribeiro, Ricardo 
Kotscho and Zuenir Ventura. As a result, we defend that the genre presented here as the 
subject of research is cultivated by a select group of professionals, capable of casting sensitive 
eyes over reality, extracting details and plots from it that will impact on the readers‟ feelings, 
amusing them while offering esthetic gratification, in contrast to some assumed alienation. 
Such production is dependent on creativity, curiosity, and on talent to write pleasant texts, as 
well as on highly subjective checking and writing methods, which turn out to be quite a 
settled matter in the way those professionals act. Such capacity is what enables them to gain 
space, amid disputes with editors and editorial directors, in order to prepare texts which will 
highlight their authorship. At last, the function of amusing, assigned to the genre, is confirmed 
by the professionals, though implicitly. 
 
Key words: journalism theory; journalistic genres; diversional journalism; journalists; 
“newsmaking”. 
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RESUMEN 

 
ASSIS, Francisco de. Periodismo diversional: función, contornos y prácticas en la prensa 
brasileña. 2014. 444 f. Tesis (Doctorado en Comunicación Social) – Universidade Metodista 
de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2014. 
 
 
Hay, entre los géneros periodísticos, especialmente los de la prensa brasileña, un grupo al que 
José Marques de Melo designa de “periodismo diversional”. Ese grupo se diferencia por el 
propósito de divertir y por traer a flote material revelador de historias interesantes. La 
estructura de sus formatos asimila elementos de la literatura y la antropología. Pero, ¿qué 
motivaciones llevan a los periodistas a desarrollar este género y en cuáles circunstancias? 
¿Qué métodos se adoptan para su construcción? ¿Qué fuerzas actúan ahí? El estudio que se 
presenta en esta tesis busca entender cómo este proceso se lleva a cabo, observando y 
comparando los modos de hacer que adoptan nueve periodistas brasileños, elegidos, una vez 
que se someten, a dos criterios interrelacionados: 1) son reconocidos por el medio 
periodísticos y/o por el mercado editorial como figuras que se destacan en ese ejercicio; y 2) 
han producido textos –con las características mencionadas– en periódicos y/o revistas y que 
después hayan sido compilados en libro. La metodología empleada está estrechamente 
relacionada con la perspectiva teórica del newsmaking, se hace el uso de una técnica 
apropiada para la observación que considera diferentes momentos de la historia (desde 1950 
hasta los días de hoy): la entrevista en su tipo semi estructurada. Los periodistas entrevistados 
fueron: Audalio Dantas, Carlos Wagner, Consuelo Dieguez, Daniela Pinheiro, Eliane Brum, 
João Moreira Salles, José Hamilton Ribeiro, Ricardo Kotscho y Zuenir Ventura. Como 
resultado, defendemos que el género que aquí se estudia es cultivado por un selecto grupo de 
profesionales, capaces de apuntar perspectivas sensibles sobre la realidad, para entonces 
extraer de ahí detalles y enredos que toquen los sentimientos de los lectores, entreteniéndolos, 
proporcionándoles gratificación estética en contraposición a la alienación que se suele 
suponer. Se trata de una producción dependiente de la creatividad y la curiosidad, de talento 
para la escritura de textos agradables y métodos de apuración y de escritura altamente 
subjetivos, pero que aparecen como una cuestión bien asentada en la acción profesional de los 
periodistas aquí estudiados. Esta capacidad también es la que les posibilita conquistar espacio 
en medio a los enfrentamientos con los editores y directores de redacción, para desarrollar 
textos periodísticos en el que la autoría se destaca. Por último, la función de la diversión, 
asignado al género, se ve confirmada por los profesionales, aunque de manera implícita. 
 
Palabras clave: teoría del periodismo; géneros periodísticos; periodismo diversional; 
periodistas; newsmaking.  
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RÉSUMÉ 

 
ASSIS, Francisco de. Journalisme diversional: fonction, contours et pratiques dans la presse 
brésilienne. 2014. 444 f. Thèse (Doctorat en Communication Sociale) – Universidade 
Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2014. 
 
 
Il y a, parmi les genres journalistiques, en particulier ceux pratiqués dans la presse brésilienne, 
un groupe auquel José Marques de Melo attribue le nom de “journalisme diversional”. 
Différencié par son but habitué au divertissement et par ses couvertures révélatrices 
d‟histoires intéressantes, la structure de ses formats assimile les éléments de la littérature et de 
l‟anthropologie. Mais quelles motivations amènent les journalistes à développer ce genre et 
dans quelles circonstances? Quelles sont les méthodes adoptées pour sa création? Quelles sont 
les forces qui agissent sur elles? L‟étude présentée dans cette thèse a essayé de comprendre 
comment ce processus se déroule, en observant et en comparant les modes de faire adoptés 
par neuf journalistes brésiliens, choisis parce qu‟ils se soumettent à deux critères interreliés: 
1) être reconnus par les médias journalistiques et/ou par le marché éditorial comme étant des 
professionels que l‟on peut distinguer dans ce métier; et 2) avoir produit des textes – avec les 
caractéristiques mentionnées – pour les journaux et/ou magazines et qui ont ensuite été 
compilés dans un livre. La méthodologie employée est étroitement liée à la perspective 
théorique de newsmaking, faisant usage de la technique appropriée pour une remarque qui 
considère différents moments de l‟histoire (depuis 1950 jusqu‟à ce jour): l‟interview dans son 
type semi-structuré. Le groupe de journalistes interviewés est formé par Audalio Dantas, 
Carlos Wagner, Consuelo Dieguez, Daniela Pinheiro, Eliane Brum, João Moreira Salles, José 
Hamilton Ribeiro, Ricardo Kotscho et Zuenir Ventura. Par conséquent, nous soutenons que le 
genre placé ici comme sujet de recherche est cultivé par un groupe restreint de professionnels, 
capables de cibler des perspectives sensibles sur la réalité, afin d‟en extraire les détails et les 
intrigues qui touchent les sentiments des lecteurs, en les divertissant, car ils fournissent 
gratification esthétique, par opposition à l‟aliénation que l‟on suppose généralement. Il s‟agit 
d‟une production qui dépend de la curiosité, de la créativité, du talent pour rédiger des textes 
agréables et des méthodes de vérification et d‟écriture très subjectives, mais qui apparaissent 
comme une question bien établie dans l‟action professionnelle de ces sujets. Cette capacité est 
également ce qui leur permet de conquérir leur place, lors d‟affrontements avec les éditeurs et 
les directeurs des rédactions, pour développer des articles dans lesquels l‟auteur se distingue. 
Enfin, la fonction de divertir, assigné au genre, est confirmée par les professionnels, même 
implicitement. 
 
Mots-clés: théorie du journalisme; genres journalistiques; journalisme diversional; 
journalistes; newsmaking. 
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INTRODUÇÃO 

UM PERCURSO RUMO AO INVERSO 
 
 

   ―Um homem é sempre um contador de histórias.  
Ele vê tudo que lhe acontece através delas.  

E ele tenta viver a sua vida como se estivesse contando uma história.‖ 
 

(Jean-Paul Sartre) 
 

 

No apartamento de Audálio Dantas, peças de arte popular dão colorido à sala e levam 

a uma rápida associação com suas raízes: o Nordeste brasileiro. Ricardo Kotscho guarda, num 

painel, ao lado do computador, dezenas de crachás – todos com seu nome –, desses que são 

concedidos a repórteres em grandes coberturas ou que habilitam a entrada da imprensa em 

certos lugares. José Hamilton Ribeiro – o Zé Hamilton – também os tem, lá em seu 

apartamento, localizado num condomínio todo arborizado e que ninguém diz estar no meio da 

caótica São Paulo. O jeito de Carlos Wagner é despojado, e uma coisa ele jamais poderia 

fazer: mentir de onde vem... (o sotaque gaúcho – com “bahs” e “tchês” – o trairia). Eliane 

Brum prefere café passado no coador ao feito na máquina, expresso. João Moreira Salles 

gosta é de Coca-Cola com gelo. Daniela Pinheiro tem verdadeiro fascínio por entender o 

pensamento das pessoas. Consuelo Dieguez não esconde o nó na garganta, quando se lembra 

das histórias de familiares de desaparecidos políticos durante o regime militar. E Zuenir 

Ventura... Ah, o Zuenir anda derretido pela neta, Alice, e até seus leitores sabem disso. 

Um momento... O que isso tem a ver com esta tese? 

Nada e tudo. Ao mesmo tempo. 

Nada porque, evidentemente, o trabalho apresentado na sequência não versa a respeito 

da vida pessoal desses jornalistas, muito embora não possamos ignorar que o dia a dia, as 

pequenas coisas, o jeito de viver e de olhar para o mundo, tudo isso interfere na prática por 

nós elegida para ser estudada. E tudo, por outro lado, porque o jornalismo diversional é o 

gênero que permite a alguns repórteres – não a todos, como veremos – identificar, na 

complexidade da existência humana e nas relações sociais, detalhes e sutilezas a servirem 

como pautas, cenários ou enredos, quando da composição de matérias gostosas de ler, 

reveladoras de histórias nas quais nos perdemos, com personagens que nos despertam 

encantos, com cheiros e texturas, com sabores e cores, enfim, com diversão.  

O começo atípico em um texto acadêmico foi proposital. Mesmo porque esta é uma 

tese do contrário (ou algo assim). Ela consiste, e cabe bem dizer aqui, na investida de um 
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pesquisador que, antes de sê-lo, é jornalista, e faz questão de assim se dizer. Portanto, são 

reflexões de um profissional da área sobre o fenômeno o qual ele próprio, por vezes, 

experimentou na prática. Não chegamos a afirmar ser este um trabalho jornalístico ou uma 

metarreportagem, mas podemos assegurar, de antemão, que o percurso pelo qual optamos tem 

muito a ver com nossas ações profissionais, principalmente pela escolha da entrevista como 

ponto cardeal da bússola metodológica que nos norteia.  

A muitos poderá parecer estranho um estudo sobre gêneros jornalísticos não se deter 

diretamente no texto, no produto, na materialidade. A proposta é justamente o olhar 

diferenciado, o “contrário”, o que está por trás, os bastidores. Não podemos mais nos prender 

apenas às características exibidas pelo jornalismo diversional em seu aspecto “físico”. Elas, 

de maneiras muitas, já foram ditas. Naturalmente, as discutiremos, a partir do quadro 

referencial que nos ampara e de nossas próprias observações, mas nossa investida se dirige 

aos antecedentes do gênero. O objeto é o fazer. 

 Nosso esforço, em síntese, esteve focado, ao longo do percurso que se finda nestas 

páginas, em buscar pistas para mais bem compreender a produção do jornalismo diversional. 

Não sabíamos nem como nem por que ele nasce, em que contextos e, principalmente, por 

quais motivações, a partir de quais relações. Tínhamos hipóteses, tão somente. Descortinar 

esse cenário foi, de fato, o ambicionado.  

 Além do mais, e para encerrar a breve explicação feita a modo de preâmbulo, nosso 

estudo é, primordialmente, sobre sujeitos reais, vivos, que fazem brotar o jornalismo de suas 

ideias fecundas e de sua disposição em ultrapassar modelos preestabelecidos e/ou amarras 

tecnicistas. O gênero diversional resulta desse dinamismo, dessa aptidão para ir além, desse 

encontro de forças e de interesses que, entrelaçados, proporcionam a feitura de materiais 

jornalísticos interessantes e diferenciados.  

 Logo, pretende-se, aqui, dar continuidade ao anunciado nas primeiras linhas desta 

introdução, ou seja, demonstrar os diferentes modos de conceber e de compor uma atividade 

social como a de que nos ocupamos. O jornalismo, como bem se sabe, é “fenômeno 

universal”, não obstante tenha “raízes” fincadas no Velho Mundo – terreno onde começou a 

se desenvolver – e tenha recebido influência de grandes potências, como os Estados Unidos, 

nas quais os meios de comunicação ocupam lugar de destaque e desempenham papel 

fundamental para a manutenção da democracia e, consequentemente, para o exercício da 

cidadania. Suas “ramificações”, porém, “são tipicamente nacionais”. E não é incomum que os 

“frutos” produzidos por essa “árvore” sejam “dotados de sabores regionais” (MARQUES DE 

MELO, 2009a, p. 3). Isso quer dizer que, apesar de alguns padrões serem mantidos em muitos 
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países – como o lead1, instituído pelos norte-americanos como possível garantia de 

objetividade (LINS DA SILVA, 1991, p. 89) –, a imprensa, mundo afora, age diariamente no 

sentido de atender às múltiplas demandas geradas nas mais diferentes localidades, fato que, 

por si só, pressupõe constantes transformações. 

A história da atividade jornalística acena para essa realidade. Pesquisadores, 

estudiosos e demais profissionais da área compreendem e concordam, em sua grande maioria, 

que o mundo do jornalismo passou por diferentes fases2 (MARCONDES FILHO, 2009b; 

MARQUES DE MELO, 2012b) e, ao longo das últimas décadas, tem experimentado 

profundas “metamorfoses” (SOSTER & SILVA, 2009), consideradas “mudanças estruturais”, 

atravessando, assim, por uma espécie de “zona de turbulência” ainda por findar e por apontar 

qual será o paradigma jornalístico do século 21 (ADGHIRNI, 2012). 

 Mas é preciso pensar: as transformações no jornalismo, manifestas tanto em seu 

conteúdo, quanto em sua forma (MARQUES DE MELO, 2009b) – sendo este último aspecto 

o que mais interessa a esta pesquisa –, nem sempre ocorrem de uma hora para outra e muito 

menos se constituem como fenômeno linear, com início, sequência e desfecho. Ao contrário, 

o jornalismo faz movimentos de “vaivém” – com nosso devido pedido de licença para esta 

tradução vulgar –, recuperando aspectos de outrora ou, então, sendo alvo de brigas pela 

manutenção de algumas práticas. É o que ocorre, invariavelmente, com os gêneros. 

 A questão dos gêneros é prova concreta da (re)configuração do jornalismo diante de 

condições espaciais e temporais. Ao observarmos sua evolução, a partir dos roteiros 

construídos por José Marques de Melo (2006a; 2006b; 2009a; 2010a; 2010b), percebemos 
                                                 
1 O lead (ou “lide”, na forma aportuguesada) corresponde ao primeiro parágrafo da notícia, no qual constam as 
informações básicas sobre o assunto ali tratado. É uma expressão inglesa que significa “guia” ou “o que vem à 
frente”. De acordo com Nilson Lage (2005, p. 75), “o lead clássico ordena os elementos da proposição – quem/o 
que, fez o que, quando, onde, como, por que/para que – a partir da notação mais importante”. 
2 Ciro Marcondes Filho (2009b, p. 17) defende que “o jornalismo é a síntese do espírito moderno”, traduzido na 
“razão (a „verdade‟, a transparência)”, no “questionamento de todas as autoridades”, na “crítica da política” e na 
“confiança irrestrita no progresso, no aperfeiçoamento”. Uma linha do tempo dessa atividade é assim traçada 
pelo autor: 1) pré-história do jornalismo (1631-1789), caracterizada por uma economia elementar, produção 
artesanal e forma semelhante ao livro; 2) primeiro jornalismo (1789-1830), assinalado por conteúdos literários e 
políticos, com textos críticos, economia deficitária e comando a cargo de escritores, políticos e intelectuais; 3) 
segundo jornalismo (1830-1900), chamado de imprensa de massa e que marca o início da profissionalização dos 
jornalistas, a criação de reportagens e manchetes, a utilização da publicidade e a consolidação da economia de 
empresa; 4) terceiro jornalismo (1900-1960), considerado como imprensa monopolista, marcado por grandes 
tiragens de jornais, influência das relações públicas, grandes rubricas políticas e fortes grupos editoriais que 
monopolizam o mercado; e 5) quarto jornalismo (1960 em diante), caracterizado pela informação eletrônica e 
interativa, como ampla utilização da tecnologia, mudança das funções do jornalista, muita velocidade na 
transmissão de informações, valorização do visual e crise da imprensa escrita. Por seu turno, José Marques de 
Melo (2012b, p. 166) reconstitui esse itinerário em três momentos: 1) pré-jornalismo (“desde o processo de 
urbanização que enfraquece as aldeias, fortalecendo os burgos, até a era das grandes navegações”, manifestando-
se nas cartas e nos cordéis); 2) jornalismo (“do advento da imprensa” – no século 17 – “até o declínio de sua 
hegemonia cultural”); e 3) pós-jornalismo (“ancorado na revolução tecnológica que permitiu disseminar 
informações através de outros suportes”). 
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como essas “classes” – para usar definição do próprio autor (MARQUES DE MELO, 2009a, 

p. 35) – emergem e/ou se estabilizam no compasso da vida social. Tal processo tem início 

com os chamados “gêneros hegemônicos”, desenvolvidos na Europa, para atender ao interesse 

coletivo por saber o que se passa – “informativo”, século 17 (PEUCER, 2000, p. 202) – e, 

pouco depois, abrindo espaço para exposições de ideias e de posicionamentos, acompanhando 

o ritmo dos movimentos políticos de então – “opinativo”, século 18 (MARQUES DE MELO, 

2003, p. 42; CHAPARRO, 2008, p. 142). Esse último, esclarecemos, desponta não só no 

continente europeu, em meio a “processos revolucionários” antiabsolutistas, como também 

nos Estados Unidos, nas lutas de natureza anticolonial. Posteriormente, já no século 20, os 

agrupamentos “complementares” também se consolidam, seja em atendimento a demandas 

provocadas em situações que exigiram outras atitudes por parte dos jornalistas, seja em 

resposta aos anseios da época. Foi assim com o “interpretativo” – alternativa para suprir a 

necessidade apresentada pelos cidadãos americanos em compreender o cenário no qual se 

desenrolava a Segunda Guerra –, com o “utilitário” – expressão típica da chamada “sociedade 

de consumo” – e o com o nosso “diversional”, situado no bojo da “sociedade do espetáculo”, 

em que a imprensa concorre com formas de comunicação declaradamente consagradas ao 

entretenimento e à ocupação do ócio (MARQUES DE MELO, 2006b).  

Contudo – deve-se advertir –, apesar de conseguirmos identificar surgimentos e 

firmações diacronicamente, situando-os no tempo e no espaço, parece-nos muito evidente 

que, em períodos anteriores aos indicados, certas experimentações acenavam para o que seria 

consolidado no porvir – com exceção, é claro, do jornalismo informativo, notado desde a 

primeira publicação periódica, nos anos iniciais do século 17 (mas, ainda assim, se remodelou 

até incorporar as particularidades com que nos habituamos). Queremos dizer, com isso, e 

tomando como exemplo o alvo de nosso interesse, não ser possível atinar que somente no 

século passado a imprensa passou a se ocupar da diversão. Se voltarmos na história, podemos 

ver, já no século 17, os periódicos misturarem “os fatos históricos mais importantes” com 

“coisas de temas diferentes”, sugerindo o objetivo de levar “o leitor curioso” a se sentir 

“atraído pela variedade de caráter ameno” (PEUCER, 2000, p. 202). Equivocamo-nos em 

reconhecer o jornalismo diversional como consequência da era predominada pelo espetáculo? 

Não. Seguramente, não. As experiências anteriores – tanto as aqui apresentadas, quanto outras 

de que, talvez, nem tenhamos conhecimento – são, repetimos, arquétipos do que se 

aperfeiçoaria em momentos social e historicamente propícios. Além do mais, também como 

anotamos, a atividade se constrói num constante (re)inventar, de incorporação do novo e de 

retomada do que outrora se fez ou se começou a fazer. 
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 Por isso mesmo, é desafiador o exercício de investigação a respeito das tipologias 

jornalísticas, que possibilita não apenas perceber a evolução da área, como também leva a 

“estabelecer comparações, buscar identidades, indagar procedências” (MARQUES DE 

MELO, 2006c, p. 68). Mais: incita a problematizar a verificação prévia de que nem tudo o 

que se publica na imprensa é notícia3 (TEMER, 2007, p. 50). Sem dúvida, o jornalismo se 

alicerça na base informativa (BELTRÃO, 1980, p. 13), mas nem por isso ela esgota as demais 

possibilidades dessa atividade. Pelo contrário. A informação de atualidade subsidia outras 

formas de expressão construídas jornalisticamente. A própria disposição dos gêneros revela 

múltiplas finalidades. Na classificação por nós adotada (MARQUES DE MELO, 2010a; 

2010b), sinalizam-se cinco funções, reveladas nos gêneros informativo, opinativo, 

interpretativo, diversional e utilitário, há pouco apresentados.  

 Antecipando o que virá na sequência, devemos explicar que apenas no Brasil se utiliza 

o termo “jornalismo diversional” – ou “gênero diversional” – para designar a classe das 

matérias de certa maneira contaminadas pelo “show business” e indutoras “ao resgate de 

certas formas de expressão que mimetizam os gêneros ficcionais”, embora permanecendo 

ancorada “na realidade” (MARQUES DE MELO, 2006b). A expressão ganha destaque no 

início dos anos 1970, por iniciativa de José Marques de Melo, certamente inspirado nas 

considerações de seu mestre, Luiz Beltrão, muitas delas esquematizadas no livro A imprensa 

informativa, até ali uma das poucas obras nacionais sobre as classes de matérias que a 

imprensa faz circular (BELTRÃO, 1969). Trata-se, assim, de um modo de compreender o 

trabalho desempenhado pelos jornalistas. Uma classificação, orientada a reunir produções 

com caracteres comuns, percebidos a partir de levantamentos empíricos e análises. Uma 

proposta de organização do material jornalístico. Uma taxionomia, enfim. 

Em comunhão com tal perspectiva, este trabalho parte do pressuposto de que há um 

gênero arquitetado com modos de produção e processos redacionais diferenciados dos demais 

agrupamentos que mencionamos. O saldo desse esforço são, notadamente, as matérias 

apreciadas pelos leitores, as quais, de acordo com a classificação original basilar à realização 

                                                 
3 Temos constantemente nos preocupado em reforçar que há muitas e diferentes definições para notícia, assim 
como são diversos os critérios que atribuem a um fato o status de acontecimento noticiável e variadas as 
possibilidades de uso do termo. Aqui, nesta colocação, especificamente, entende-se por notícia a definição dada 
por José Marques de Melo (2006a): “Relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. Contém 
necessariamente respostas às perguntas de Quintiliano (quem? o quê? quando? como? onde? por quê?), 
transformadas em fórmula jornalística 3Q + CO + PQ” – fórmula esta, é bom que se explique, chamada de 
“algébrica” e definida por Luiz Beltrão (2006, p. 97). As referidas “perguntas” dizem respeito à fórmula dos 
elementa narrationis, elaborada pelo filósofo romano Fábio Quintiliano (35-96 d.C.), como modelo que deve ser 
seguido para contar novidades, o qual deve levar em consideração as “circunstâncias de sujeito, objeto, lugar, 
tempo, causa e maneira” (TEMER, 2007, p. 51). 
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de nossa pesquisa, se desdobram em dois formatos – “história de interesse humano” e 

“história colorida” –, devidamente revisados no Capítulo 34. Sua identidade vacila, como o 

próprio Marques de Melo (2010b, p. 3) alega, “entre o mundo real e a narrativa imaginária”, 

propiciando, assim, diversão ao seu público potencial. 

Considerar tudo isso, todavia, não é o mesmo que determinar as “matérias 

diversionais” – se assim podemos chamá-las – como produções sem dados precisos, apurados, 

checados, enfim, informativos. Aspiramos reforçar, entretanto, que o foco primordial dessas 

unidades redacionais não está no fato novo trazido à tona (muitas vezes, o fato nem é tão novo 

assim), mas consiste no tratamento especial conferido aos episódios extraídos da realidade, o 

qual é capaz de alicerçar narrativas esteticamente envolventes. Pensar a esse respeito exige 

olhar para quem a isso se propõe. Vem dessa intuição o nosso interesse em dialogar com os 

jornalistas, para junto a eles entender “os pesos e as medidas” do gênero. 

 É necessário, ainda, deixar claro que aceitamos a classificação do jornalismo 

diversional como, realmente, uma proposta taxionômica. Compreendemos que, na prática 

profissional, no dia a dia das redações, é muito pouco provável que um jornalista ou uma 

equipe lancem mão de tais conceitos e/o nomenclaturas. Lailton Costa (2008, p. 51), aliás, 

reforça essa concepção, ao dizer que “o editor, ao tratar a pauta da matéria com o repórter, 

pode indicar uma „reportagem‟ sobre um fato – poderá sugerir, para humanizar o relato, um 

„perfil‟ de um personagem, por exemplo, mas não pedirá – quiçá raramente peça – para 

escrever uma „história colorida‟”. Por outro lado, reconhecemos que a categorização científica 

dos gêneros jornalísticos ajuda-nos a definir panoramas sobre a imprensa, como já exposto, 

bem como evidencia a multiplicidade de fazeres, mesmo que isso nem sempre seja 

reconhecido pelos manuais da área, adotados por grandes corporações jornalísticas, como 

expusemos em discussão anterior (ASSIS, 2011). 

Sabemos, além do mais, da vigência de outras denominações – às vezes, utilizadas de 

modo equivocado – para a mesma prática (CARVALHO & PASSOS, 2008, p. 68), 

                                                 
4 Recentemente, pautado em pesquisa realizada por Lailton Alves da Costa, Marques de Melo (2010a, p. 34) 
acrescentou às suas observações mais um formato – “história de viagem” –, o qual, segundo ele, “tem todas as 
características do gênero diversional”. Optamos, todavia, por não considerá-lo em nosso referencial. Isso porque, 
levando em conta as observações do próprio Costa (2008, p. 178), percebemos que a história de viagem consiste, 
na verdade, em categoria que pode ser apresentada em diferentes formatos, como em um “artigo” (gênero 
opinativo), com julgamentos acerca do lugar visitado pelo autor do texto, em uma “crônica” (também opinativa) 
– relato poético da situação, também imbuída de juízos de valor – ou numa “história de interesse humano” (aí, 
sim, correspondente ao gênero diversional). Além disso, e tomando como base a experiência empírica que temos 
no trabalho em redação, como repórter, não podemos desconsiderar o fato de que relatos sobre viagens podem 
ser redigidos tanto por jornalistas, quanto por leitores. E, a nosso ver, dados os seus aspectos e as circunstâncias 
em que surge – resultado a que chegamos com esta tese –, o jornalismo diversional tem sua produção restrita à 
atuação dos profissionais da área.  
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principalmente “jornalismo literário” (CASTRO, 2009, p. 206), tornado sinônimo para toda 

“narrativa jornalística diversa aos modelos consagrados – a notícia” (IJUIM, 2010, p. 4), sem 

que se pesem as devidas individualidades de cada conjunto ou, especificamente, de cada 

forma. Por outro lado, também não se pode dizer que o jornalismo diversional e, por extensão, 

seus formatos se caracterizam apenas pelos elementos textuais. Isso seria nivelar por baixo 

um processo complexo. Devemos, então e decididamente, considerar os métodos produtivos e 

a função (ou finalidade) peculiares do gênero, porque são estes os elementos que fazem 

imbricar informação de atualidade e diversão, a ponto de conceder especificidades ao 

trabalho de certos repórteres. 

 Importa-nos, por tudo isso, reconhecer os aspectos intrínsecos e encobertos dessa 

prática. Todas as discussões identificadas na revisão de literatura preocupam-se tão somente 

em dizer quais atributos textuais conferem identidade ao gênero diversional (oferecendo, em 

muitos casos, exemplos de obras clássicas). Nenhuma delas, no entanto, destina-se à 

compreensão das condições e dos fatores concernentes às etapas antecessoras da impressão do 

texto nas páginas de jornais ou de revistas. É justamente esse o elemento motivador, que nos 

impulsionou a localizar pistas necessárias para responder a muitas indagações, as quais 

podemos resumir e sistematizar na seguinte pergunta-problema: De que maneira, com quais 

motivações, em que situações e a partir da interferência de quais forças, jornalistas investem 

em métodos diferenciados de apuração e de redação, praticando aquilo que pode ser 

compreendido como gênero diversional? 

 Para delinear caminhos reflexivos aos nossos questionamentos, partimos de seis 

hipóteses, definidas com base na revisão de literatura – apresentada na sequência –, em nossas 

experiências profissionais – porque estamos seguros de que elas também compõem o 

conhecimento aqui compartilhado – e em diálogos previamente estabelecidos com outros 

jornalistas. Assim as elencamos: 

a) o jornalismo diversional é resultado, primeiro, de uma necessidade do próprio 

profissional, motivado a desenvolver matérias que tenham o seu estilo, as suas 

“impressões”, e apresentem o seu olhar sobre o mundo; admite, consequentemente, 

valer a autoria do repórter; 

b) esse empenho tanto se manifesta em reivindicação ou em pedido endereçados à equipe 

de editores/diretores, como também pode emergir em processo inverso, ou seja, como 

incentivo advindo da chefia; 

c) os cultivadores desse gênero têm instrumental para fazer apurações e redações 

diferentes, que tornam seus escritos mais próximos dos textos literários; mais do que 
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querer, portanto, o sujeito que se propõe a tal feito necessita ter talento para compor os 

formatos que identificamos como expressões do gênero diversional; 

d) os jornalistas reconhecem as histórias que embasarão o material jornalístico em 

situações diversas, suscitadas no cotidiano da vida social e de suas próprias vidas; o 

que vale, no caso, é a percepção sobre o mundo, para que desse cenário se possam 

extrair os assuntos e os personagens que merecem um tratamento além do lead; 

e) as empresas jornalísticas oferecem espaço para o jornalista desenvolver e publicar 

textos dessa natureza de modo a permitir que esse sujeito exercite algo do seu agrado, 

mas, também e principalmente, porque percebem tal prática como uma função comum 

ao próprio veículo (oferecer conteúdos atrativos, que divirtam – ou emocionem, 

conforme for – e que atraiam leitores); 

f) os espaços para esse exercício são conquistados mediante embates entre repórteres e 

editores ou diretores; ainda que haja casos em que a execução dessa prática seja 

deliberada pela empresa, há sempre uma disputa pelo prevalecimento das escolhas, 

dos modos de operar e do estilo dos jornalistas que vão a campo. 

Nesse sentido, com afinidade estreita ao já apresentado, o objetivo central desta 

investigação se prende em compreender as circunstâncias que permeiam a prática do 

jornalismo diversional no Brasil, correlacionando-as com os referenciais teóricos 

preexistentes. Como seus desdobramentos, estão os seguintes objetivos específicos: 

 identificar que motivações conduzem jornalistas à prática do jornalismo diversional;  

 decodificar a teia de forças que interferem em sua produção; 

 entender como se dão os modos de fazer dessas matérias em diferentes contextos e 

conjunturas, considerando apuração e redação; 

 diagnosticar quais são os fatores determinantes para veículos da imprensa abrirem 

espaço à publicação de materiais dessa natureza; 

 observar a percepção desses profissionais em relação ao material por eles produzido, 

tanto no que tange ao tema abordado, quanto ao próprio estilo empregado nos textos; 

 esclarecer os limites entre as terminologias recorrentemente adotadas para designar o 

fenômeno estudado. 

A composição da metodologia (newsmaking) e da técnica (entrevista) norteadoras de 

nossa reflexão está detalhada e justificada à parte. Essa separação foi necessária para que 

explicações essenciais fossem oferecidas. 

Em termos de organização, a tese está dividida em seis capítulos – sendo três de 

embasamento teórico, um de metodologia e dois finais de análise –, além, claro, da conclusão, 
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espaço destinado a amarrações e a um balanço do que conquistamos mediante os esforços 

despendidos. O primeiro deles se destina a demonstrar como a diversão se insere no 

jornalismo e a perceber qual espaço ocupa nesse terreno. Aspecto importante da revisão é, 

sem dúvida, as funções desempenhadas pelo trabalho da imprensa, haja vista que delas 

decorrem os gêneros. Dedicamo-nos, ainda, a procurar vestígios, no mundo social, sobre a 

predominância do entretenimento e do lazer em certas esferas – o que inclui, é claro, a 

atividade jornalística –, bem como fazemos uma ponte entre as ofertas de diversão midiáticas 

e as possibilidades a que os jornalistas têm acesso. 

No segundo capítulo, a atenção se volta à essência de nosso objeto do estudo, isto é, à 

produção da imprensa, ao fazer, às características e às implicações desse processo. São 

tratadas questões sobre pauta e apuração, o papel do repórter, autoria, objetividade e 

subjetividade, as relações entre jornalismo, literatura e antropologia e, por fim, o elemento 

“criação” – ou “criatividade” –, que demonstra pesar aí. Muitas dessas anotações encontram 

eco nas próprias falas dos entrevistados, melhor explicando certas atitudes.  

 O jornalismo diversional ocupa, enfim, o terceiro capítulo, no qual explicamos como a 

classificação conquistou seu espaço e indicamos contribuições dadas, ao longo das últimas 

quatro décadas, ao aprimoramento do conceito. Fazemos, nesse estágio, além de uma imersão 

no particular dos gêneros jornalísticos – como um todo –, distinções entre fenômeno e gênero, 

corroborando a ideia, já exposta, de que estamos lidando com uma taxionomia, mas cuja 

expressão a rotulá-la nem sempre é reproduzida por aqueles que praticam o jornalismo com as 

particularidades aqui postas em relevo. 

  Em seguida, como havíamos antecipado, há uma parte destinada exclusivamente a 

justificar as escolhas metodológicas, submetendo-as à corrente teórica do newsmaking. Além 

do embasamento epistemológico, também explicamos as estratégias e os critérios adotados 

para chegarmos aos sujeitos que colaboraram com a investigação, bem como a que tipo de 

abordagem eles foram submetidos e que recursos foram utilizados.  

 O quinto e o sexto capítulos, por fim, esmiúçam os resultados obtidos por meio das 

entrevistas concedidas a nós pelos jornalistas. Num primeiro momento, concentramo-nos em 

discutir seus modos de produção individualmente, ou seja, cada um retratado em tópico 

específico. Na sequência, cruzamos os dados a respeito dessas experiências, considerando o 

repertório teórico apresentado no primeiro estágio, organizando um roteiro sobre os caracteres 

que se mostram próprios do gênero diversional. 

 Para finalizar, vale a pena fazer algumas anotações com a finalidade de justificar a 

realização desta tese ou, mesmo, de explicar seus direcionamentos. Antes de tudo, é preciso 



 
27 

  

dizer que estamos cada vez mais cientes de que todo trabalho científico, embora prime pelo 

distanciamento do pesquisador em relação a seu objeto – e até mesmo reivindique 

objetividade –, tem origem em motivações pessoais daquele(s) que se propõe(m) a fazê-lo, 

mesmo porque o investigador sempre está presente e interfere, conscientemente, no processo 

de construção do saber, como exemplificam, de modo prático, Pierre Bourdieu (2005), Jesús 

Martín-Barbero (2004) e outros autores que se propuseram a relatar suas vivências 

investigativas, em memórias e autoanálises intelectuais. 

 O interesse pelo estudo do jornalismo diversional parte, inicialmente, de motivações 

pessoais. Primeiro da que nos levou à Universidade Metodista de São Paulo, a fim de sermos 

conduzidos, em nossos estudos pós-graduados, pelo professor José Marques de Melo. Não à 

toa, “casamos” nossos intentos de pesquisa ao foco de estudos que ele tem priorizado nos 

últimos anos (no caso, o dos gêneros jornalísticos). Depois, do nosso intuito, desde o 

mestrado, em estudar objetos pouco retratados no âmbito acadêmico, a fim de suscitar novos 

olhares e novas perspectivas reflexivas. 

 Todavia, o porquê da investigação – ou, em tempo, sua justificativa cabal – não se 

encerra nisso. As motivações pessoais não estão dissociadas da relevância social e do 

compromisso ético e acadêmico que assumimos ao propor a investigação. Esses interesses 

coincidem com aspectos relevantes do campo de estudos sobre o jornalismo, principalmente 

no que se refere à necessidade de incursos renovados no cenário dos gêneros – em particular, 

do gênero diversional, pouco abordado em pesquisas avançadas e alvo de incompreensões. 

 A elaboração deste trabalho – além do ponto de vista pessoal – partiu, então, de duas 

constatações: a de que há uma carência de estudos a respeito da produção dos gêneros 

jornalísticos, uma vez que investidas em tal objeto concentram-se demasiadamente na análise 

dos textos já publicados, deixando lacunas de grandes proporções relativas às ações que 

antecedem a circulação de jornais e revistas; e a de que urge definir melhor as razões do 

jornalismo diversional na mídia impressa.  

 Tendo posto tudo isso, vamos, então, em companhia de Audálio, Kotscho, Zé 

Hamilton, Carlos, Eliane, Zuenir, Daniela, João e Consuelo, enveredar pelo universo 

particular desse fazer jornalístico, na tentativa de decifrá-lo, por intermédio das histórias 

profissionais que nos foram narradas pelos jornalistas. É bom que seja assim. Afinal, contar 

histórias – que nos divertem – é o que eles melhor fazem. E, sem dúvida, é o que o gênero 

diversional tem a nos oferecer. 
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CAPÍTULO 1 

O LUGAR E A LÓGICA DA DIVERSÃO NO JORNALISMO 
 
 

   ―A imensa maioria do gênero humano não pratica, não consome nem produz hoje  
outra forma de cultura que não seja aquela que, antes, era considerada pelos setores cultos,  

de maneira depreciativa, mero passatempo popular,  
sem parentesco algum com as atividades intelectuais, artísticas, literárias que constituíam a cultura. [...]  

Cultura é diversão, e o que não é divertido não é cultura.‖ 
 

(Mario Vargas Llosa) 
 

 

Organizado gradual e historicamente sobre estruturas definidas em acordo com as 

transformações na sociedade – de diferentes ordens e efeitos –, o jornalismo é, muito 

provavelmente, uma das profissões mais envoltas em mitos e em imagens cristalizadas no 

imaginário coletivo. No centro das atenções, o jornalista, “sujeito ativo da relação 

informativa” estabelecida entre mídia e público (GREGORIO, 1966, p. 17, tradução nossa). 

No arredor, os princípios éticos norteadores de suas ações, de seu compromisso – ou de sua 

responsabilidade (SCHMUHL, 1984; MEDINA, 1982) – e do papel por ele exercido no 

mundo social. Centenas de filmes (BERGER, 2002) e de livros (STRELOW, 2009; PIRES, 

2002) retratam o desempenho desse sujeito, em geral cultivando a síndrome de Clark Kent, 

“calcada sobre os ideais nobres da democracia, da justiça e da liberdade” (ADGHIRNI, 2005, 

p. 46), que lhe atribui o status de super-herói (WIÑAZKI, 1995, p. 9). Argumento comum a 

essas abordagens é a de que o jornalismo consiste em um “poder” socialmente legitimado – o 

famigerado “quarto poder”5 (PAILLET, 1986) –, agindo em paralelo às instâncias 

orientadoras da vida coletiva. Logo, a imagem assim formada presume o trabalho da imprensa 

como exercício “sério”, no qual “não há lugar para a brincadeira” (MARQUES DE MELO, 

2003, p. 60) e em que imperam ações voltadas a subsidiar debates públicos e atuações 

cotidianas. Segundo esse pensamento – oriundo do próprio meio jornalístico, alimentado pelo 

senso comum e endossado pela massa crítica ocupada do assunto –, não haveria espaço, no 

terreno acerca do qual nos referimos, para elementos de outra ordem, como as emoções, o 

entretenimento, a diversão. Será mesmo? 

                                                 
5 O “quarto poder” consiste na compreensão do jornalismo – e, consequentemente, da mídia – como instituição 
que atua, nas sociedades democráticas, como fiscalizadora dos três poderes constituídos: o executivo, o 
legislativo e o judiciário. O termo foi usado pela primeira vez em 1828 (TRAQUINA, 2005, p. 75) e pressupõe 
uma luta constante entre a “imprensa” e o “governo” (MCCLOSKEY, 1984, p. 95). Afonso de Albuquerque 
(2000, p. 25), amparado em extenso trabalho de revisão, explica que a noção de “quarto poder” está imbuída do 
comprometimento da imprensa “com a objetividade no tratamento das notícias”, “com a representação do 
cidadão comum frente ao Estado” e “com o funcionamento eficiente do sistema de divisão de poderes”.  
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Evidentemente, a contribuição primordial dada pelo trabalho da imprensa à sociedade 

reside na atenção devida ao que ocorre de mais significativo, em cenários diversos, e que, de 

alguma maneira, afeta o cotidiano dos cidadãos, especialmente no convívio em grupo. Mas 

sua tarefa não se resume a selecionar, dar tratamento e difundir informações que interferem 

diretamente no organismo social. Antes e mais do que isso, o jornalismo é reconhecido, no 

contexto da democracia6, por seu desempenho de “vigilante” (FERREIRA, 2011, p. 81), de 

“guardião” – tendo, inclusive, sua imagem associada à do watchdog, o “cão de guarda” 

(TRAQUINA, 2005, p. 23) –, constantemente atento aos feitos de indivíduos e de instituições 

detentores de poder, especialmente governos e governantes.  

A assertiva assim feita carrega dois componentes prioritários. Em primeiro lugar, a 

concepção de que, à atividade jornalística, dada a “vigilância” a que deve se destinar, 

importam primordialmente os fatos de interesse público, gerados numa esfera também 

compreendida como pública. Trata-se, na avaliação de Wilson Gomes (2009, p. 70), de um 

discurso de “legitimidade social” ou de “autolegitimação”, isto é, um reforço à razão de ser 

desse campo7 que se presta a servir “à „opinião pública‟, ao „cidadão comum‟, à „coisa 

pública‟, à „sociedade‟, ao „bem comum‟ etc.”. No fundo, alega o autor, isso mantém 

“inalterada a ideia de que aquilo que for do interesse e da concernência da cidadania será 

objeto eminente do serviço que o jornalismo presta à sociedade”. 

O segundo aspecto digno de nota é que o cumprimento do papel supracitado incorpora 

os conceitos de veracidade e credibilidade, essenciais para o jornalismo. Ambos se 

entrelaçam. Espera-se – e isso também está internalizado na percepção dos receptores – que 

suas ações sejam direcionadas exclusivamente à “verdade”, isto é, aos fatos, tais como eles 

ocorrerem, independentemente das circunstâncias. No manual de redação elaborado por Luiz 

Garcia (1992, p. 16) para O Globo, o repórter é descrito como “um curioso movido 

permanentemente pelo desejo de saber o que acontece e de entender por que aconteceu. Se 

não for assim, está na profissão errada. E não basta querer saber: é preciso saber tudo, e ter a 

obstinação de saber certo”. A problemática, dessa maneira, se situa no cerne da epistemologia 

do jornalismo, mas, notoriamente, não se resume apenas à insistência do jornalista em “saber 

                                                 
6 A liberdade de expressão é condição sine qua non para o exercício do jornalismo. Daí sua atuação circunscrita 
à democracia. Como argumenta Nelson Traquina (2005, p. 23), “o jornalismo sem liberdade ou é farsa ou é 
tragédia”, sendo que, em regimes totalitários, sua atuação poderia ser definida como “propaganda a serviço do 
poder instalado”, haja vista o cerceamento na circulação de informações.  
7 Campo é entendido, aqui, na perspectiva de Pierre Bourdieu (1997, p. 55): um espaço de embates, em que 
várias forças internas atuam, no sentido de definir sua identidade, e o qual permanece em constante luta com 
outras esferas, para seu estabelecimento no mundo social. Especificamente, “o mundo do jornalismo é um 
microcosmo que tem leis próprias e que é definido por sua posição no mundo global e pelas atrações e repulsões 
que sofre da parte de outros microcosmos”. 
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certo”. Conforme as observações de Iluska Coutinho (2004, p. 10), a noção de “verdade”, 

nesse particular – projetada, insistimos, na expectativa da audiência –, aparece como sinônimo 

de “representação da realidade”, com todas as implicações éticas aí gestionadas. A “verdade 

jornalística” consiste, para além do rótulo, em “versão” dos acontecimentos. 

Ainda assim, adverte Gomes (2009, p. 10), não há conteúdo noticioso sobre o qual não 

se “imponha legitimamente uma obrigação de veracidade”, sendo esta alcançada pela 

checagem das informações. Nesse mesmo sentido, Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2004, p. 

112-113) aludem ao que chamam de “jornalismo de verificação”, legenda adotada para definir 

métodos zelosos pela rigorosidade, ainda que sejam “muito pessoais e idiossincráticos”. A 

“disciplina da verificação” é o que, de fato, configura o agir da imprensa, distinguindo-a de 

outras formas de expressão, como o entretenimento, a arte, a literatura e a propaganda, muito 

embora, não raro, acabe se aproximando desses outros domínios. “Só o jornalismo se 

concentra primeiro em registrar direito o que aconteceu”, alegam os autores. Manuel Carlos 

Chaparro (1994, p. 25), por sua vez, assegura: “a estética do jornalismo é a estética do relato 

veraz”, a qual não pode ser ignorada, incorrendo no afastamento de sua responsabilidade. 

Como consequência, a veracidade é um dos fatores geradores de credibilidade e 

contribuintes com o processo legitimador do jornalismo como instituição. Christa Berger 

(2003, p. 21) projeta a credibilidade como “capital” desse campo, porque se situa na disputa 

entre as empresas jornalísticas e, também, entre o jornalismo e outras áreas. Esse 

posicionamento está relacionado à “teoria dos campos”, de Pierre Bourdieu (2003, p. 67), 

segundo quem cada campo social possui um “capital” – um “conjunto de recursos” – 

específico. Para os jornalistas, a credibilidade, ainda, não só está atrelada aos seus princípios 

éticos, como incide numa espécie de questão de honra: independentemente da prática adotada 

ou do gênero cultivado, soa unânime a afirmação de que jornalismo se faz a partir da 

observação do mundo e do levantamento de informações sobre os fatos sucedidos. Sem 

invenções, sem mentiras. O que não se ancora na realidade não é jornalismo.  

O relato verossímil e atento ao que se passa na esfera pública é, pois, o que podemos 

considerar como principal fruto da atividade jornalística. E justamente nessa produção – sem 

grandes intervenções, preferencialmente – se manifesta a função do watchdog. Nela emerge, 

como decorrência, um preceito singular, tornado verdadeiro mito, tanto no meio em que se dá 

a produção noticiosa quanto na própria sociedade: a objetividade, cujo significado, 

estabelecido no princípio do século 20, tem sido “mal compreendido”. A concepção original 

do conceito “reclamava dos jornalistas que desenvolvessem um método consciente – um 

enfoque transparente com as provas disponíveis – precisamente para que os preconceitos 
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pessoais ou culturais não prejudicassem a exatidão de seu trabalho” (KOVACH & 

ROSENSTIEL, 2004, p. 114-115). Diferencia-se, assim, da anterior ideia de “realismo” – 

defensora de que os fatos poderiam ser cavados e que apareceriam “naturalmente” –, 

difundida, com certa ingenuidade, na última parte do século 19. Voltaremos a abordar esse 

ponto adiante8, mas é bom que se registre que a exatidão no tratamento das informações é a 

responsável por fazer o jornalismo se firmar como campo distinto a outros. 

Sua base está, portanto, fincada nas ocorrências da atualidade. E é assim desde os 

primórdios9. Quando, em 1690, o alemão Tobias Peucer defendeu a primeira tese de 

doutorado sobre o que denominou “relationes novellae” – os “relatos jornalísticos” –, sua 

constatação foi a de que eles “contêm a notificação de coisas diversas acontecidas 

recentemente”, levando em conta “a sucessão exata dos fatos que estão inter-relacionados e 

suas causas” (PEUCER, 2000, p. 202). A premissa se manteve, daquele século, quando o 

jornal foi convertido em meio de comunicação de massa, até a era do “pós-jornalismo” 

(MARQUES DE MELO, 2012b, p. 176). No entanto, ao longo do tempo, houve uma série de 

modificações em seus processos, e novos contornos foram atribuídos às mensagens originadas 

em seus domínios. Da informação, propriamente dita, outras possibilidades de expressão 

despontaram. A começar pela opinião, que encontrou espaço especial nos periódicos já no 

século 18 (MARQUES DE MELO, 2003, p. 42; CHAPARRO, 2008, p. 142). Na sequência, 

atendendo a outras necessidades, surgiram e se consolidaram classes de matérias 

transformadas nos gêneros a que se atribuem os nomes “interpretativo” (LEANDRO & 

MEDINA, 1973; BELTRÃO, 1976), “utilitário” (VAZ, 2009; 2013) e “diversional” – o qual, 

aqui, mais nos importa –, além de práticas diversas que não necessariamente figuram como 

gêneros, como o “jornalismo cívico”, também chamado de “jornalismo público”10 

(FERNANDES, 2008), e o “jornalismo alternativo”11 (KUCINSKI, 1991).  

                                                 
8 A questão da objetividade jornalística será retomada no item 2.4 do Capítulo 2. 
9 Corroboramos a ideia de que o jornalismo nasce junto com os primeiros jornais, no século 17 (KOVACH & 
ROSENSTIEL, 2004, p. 37; MARQUES DE MELO, 2012b, p. 166), embora sejamos ciosos de que antes disso 
houvesse outras formas de difusão de informações de atualidade, assim como reconhecemos que o jornalismo 
com o qual estamos acostumados só surgiu no século 19, “quando a imprensa norte-americana acelera seu ritmo 
produtivo, assumindo feição industrial e convertendo a informação de atualidade em mercadoria” (MARQUES 
DE MELO, 2003, p. 24), o que resultou na criação de padrões que seriam, depois, adotados em vários países. 
10 Márcio Fernandes (2008, p. 11) explica que há uma diferença conceitual entre civic journalism – o termo 
original em inglês, que define uma atuação da imprensa direcionada a “questões coletivas pertinentes às cidades 
e seus moradores” – e jornalismo cívico, já que, no Brasil, o termo “cívico” remete a uma ideia de “patriotismo”, 
distinta dos ideais de cidadania que o termo original pressupõe. Por isso mesmo, a nomenclatura mais adequada, 
em língua portuguesa, para se referir a tal fenômeno, talvez seja jornalismo público.  
11 Entende-se por jornalismo alternativo aquele que é feito à parte da chamada “grande imprensa” ou “grande 
mídia”, em geral como forma de resistência. Bernardo Kucinski (1991, p. XVI) esclarece que “a imprensa 
alternativa surgiu da articulação de duas forças igualmente compulsivas: o desejo das esquerdas de                
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Todas as mudanças provocadas nesse universo, como já dissemos, acompanham as 

que ocorrem no ambiente social, em decorrência de fatores muitos – históricos, econômicos, 

tecnológicos, etc. –, desencadeados especialmente pela Revolução Industrial, motriz do 

progresso e de reordenações estruturais da sociedade. Reconhecido como profissão desde, 

pelo menos, o final do século 19 (TRAQUINA, 2005, p. 92) – sendo considerado de “vital 

importância”, especialmente em países ocidentais (KUNCZIK, 2002, p. 16) –, o jornalismo 

assumiu, em meio a esse processo de regular mudança, “uma diversidade de obrigações”, 

passando a desempenhar “ampla variedade de funções”, como anotam Félix Ortega e Mª 

Luisa Humanes (2000, p. 97, tradução nossa). Isso significa que a identidade do jornalismo – 

consequentemente, de seus profissionais – não permaneceu inalterada, tendo se redesenhado 

no curso da história. 

Não é de hoje, por consequência, que as metamorfoses despontam no território do 

jornalismo, muito embora sejam mais evidentes no atual momento vivenciado pela imprensa, 

no qual imperam as incertezas sobre seu futuro (ANDERSON, BELL & SHIRKY, 2013). 

Zélia Leal Adghirni (2012, p. 63) defende que o jornalismo sempre esteve submetido a um 

processo de “continuidades e descontinuidades”, ou, mais especificamente, de “mudanças 

estruturais”, o que implica reconhecê-lo como “prática social marcada por um processo de 

reinvenção permanente”. Essa perspectiva ainda compreende que as transformações ocorridas 

– tanto atualmente, quanto no passado – abalam toda a estrutura da profissão, desde os textos 

produzidos em seus domínios até a economia que subsidia as empresas da área, mantenedoras 

dos veículos a que a população tem acesso. 

Por isso mesmo, quando tratamos de “reinvenções”, voltamo-nos, com especial 

atenção, para os jornalistas e, mais especificamente, para suas práticas. Afinal, são eles que 

executam as funções tão caras à área. As mudanças no cenário, como as ocorridas nas duas 

últimas décadas, modificadoras do perfil dessa categoria de profissionais (MICK & LIMA, 

2013) – de quem cada vez mais se esperam habilidades para desenvolver multitarefas 

(FIGARO, 2013, p. 137) –, refletem-se no pensar e no fazer, no conteúdo e na forma. 

Observar, então, as inter-relações que caracterizam o campo jornalístico, ou, em outros 

termos, suas “leis próprias” (BOURDIEU, 1997, p. 55), se faz fundamental para discernir as 

motivações e os direcionamentos dados pelos sujeitos ao seu trabalho – mote de nossa tese –, 

bem como para melhor visualizar a teia de significados que o envolve. 

 

                                                                                                                                                         
 protagonizar informações institucionais que propunham e a busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços 
alternativos à grande imprensa e à universidade”. 
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1.1. A que se presta o trabalho da imprensa  

 

Não podemos nos furtar à inocência de imaginar que o jornalismo se dedica tão 

somente a se pautar por fatos significativos da esfera pública, especialmente num país como o 

Brasil, no qual assuntos considerados “banais” – e aí se enquadram, especialmente, os 

espetáculos midiáticos transmitidos pela televisão, como telenovelas, séries, reality shows, 

programas de auditório, etc. – não raro despertam maior interesse da população do que as 

pautas tidas como “sérias” e “importantes”, tais como a política e a economia12. Além disso, 

tem sido identificado, há muitas décadas, o apreço de leitores, no caso da mídia impressa, por 

matérias a respeito de crimes, esportes ou aspectos da vida privada (HOHENBERG, 1962, p. 

29). A verdade é que o jornalismo feito aos moldes industriais (MARCONDES FILHO, 

2009a, p. 93-94) sempre se articulou para atender, concomitantemente, a interesses coletivos e 

individuais. 

Sem pretensão de avançar nessa particularidade, haja vista não se constituir nosso 

alvo, devemos apenas reconhecer que o atendimento a essas ordens de interesses se manifesta 

na “ampla variedade de funções” atribuídas aos jornalistas (ORTEGA & HUMANES, 2000, 

p. 97, tradução nossa), as quais são “reclamadas por novos hábitos” – também em constante 

mudança – e por “costumes da sociedade” (BAHIA, 1971, p. 30). A função a ser cumprida é 

dependente de uma instância denominada “intenção”, norteadora do agir e considerada por 

Chaparro (1994, p. 13) como sendo a “liga que funde ética, técnica e estética, tríade solidária 

e inseparável das ações jornalísticas”. O autor ainda assevera: 

 
1) O jornalismo é um processo social de ações conscientes, controladas ou 
controláveis – portanto, fazeres combinados com intenções. 2) Porque as 
ações são conscientes, controláveis e intencionadas, cada jornalista é 
responsável moral pelos seus fazeres. 3) Se uma intenção se refere 
unicamente à execução de um fazer, então as intenções dos fazeres 
jornalísticos estão necessariamente vinculadas aos motivos éticos próprios 
do jornalismo (CHAPARRO, 1994, p. 22). 

 

A combinação de “fazeres” com “intenções”, por conseguinte, se manifesta nas 

funções do jornalismo. Mas quais seriam elas, afinal? De pronto, afirmamos que o 

                                                 
12 Como avalia Chaparro (2012, on-line), há quem confunda interesse público com interesse do público, 
expressões que, de fato, são diferentes e se referem a conceitos também diferentes. “O interesse do público 
pertence, pois, ao universo dos indivíduos, em configurações individuais ou coletivas. Está, portanto, relacionado 
às razões emocionais e/ou objetivas das pessoas. Razões que são a base construtora do sucesso interlocutório, 
sempre dependente do “outro”, e que tem de ser imediato. Já o interesse público, no entendimento que a ciência 
política lhe atribui [...], define bens imateriais indivisíveis, que pertencem a todos, ou seja, a uma totalidade dos 
unidos por valores-verdades em que acreditam”. 



 
34 

  

levantamento é extenso e, apesar de haver alguns consensos, os índices encontrados, quando 

postos lado a lado, nunca são idênticos. Dependem muito dos posicionamentos assumidos. 

Sua importância está, independentemente dos vieses, em descortinar as possibilidades de 

atuação dos profissionais da área, orientando a práxis e a pesquisa que dela se ocupa. Michael 

Kunczik (2002, p. 73) ressalta: “como paradigmas ou modelos, essas listas podem servir de 

auxílio na estruturação do processo de investigação e na fixação de prioridades”. E, como 

reforçaremos nos próximos capítulos, essa multiplicidade de ações também resulta em fazeres 

específicos, com métodos adequados e com formas próprias. 

Estando o jornalismo circunscrito ao tempo e, principalmente, ao espaço, as funções 

vão sendo definidas e assumidas de acordo com as conjunturas. Levando em conta, ainda, os 

diferentes interesses anteriormente mencionados, reconhecemos que o jornalismo não vive 

apenas de “oferecer aos cidadãos as informações de que necessitam para serem livres e se 

autogovernar” – que Kovach e Rosenstiel (2004, p. 31) consideram como sua “principal 

finalidade” –, exatamente porque os momentos e os lugares em que essa atividade se dá 

costumam demandar atuações de outra ordem. E aí chegamos ao ponto que nos interessa: a 

diversão como uma dessas finalidades. Parece-nos muito evidente que, dentre elas – sejam 

confirmadas ou não por jornalistas e/ou pesquisadores que tomam o trabalho da imprensa 

como objeto de investigação – se encontram ações voltadas ao divertimento – que também 

pode ser indicado por termos correlatos, como entretenimento, passatempo e recreação –, 

independentemente do suporte em que surjam. Como alertamos na introdução, há sinais do 

que podemos entender como experimentações de práticas com esse sentido desde o século 17. 

Mas antes de adentrarmos especificamente nessa seara, convém avaliar o que tem sido 

considerado a respeito de todas as funções do jornalismo. Gil Baptista Ferreira (2011, p. 81), 

por exemplo, elenca quatro atributos, moldados em torno da metáfora do “cão de guarda”: 

“proporcionar um fórum para a discussão de ideias muitas vezes contraditórias”; ecoar a voz 

da “opinião pública”; “ser os olhos e os ouvidos dos cidadãos” na avaliação do cenário 

político e dos governantes; e, por fim, “agir como „vigilante‟ que avisa quando detecta sinais 

de mau comportamento, corrupção e abuso nos corredores do poder”. 

Note-se que, nessa leitura, estão imbuídos os “ideais nobres” a que Adghirni (2005, p. 

46) se refere como sendo historicamente associados ao jornalista. Michael Schudson (2008, p. 

173-174) caminha no mesmo sentido, isto é, de indicar funções que se constituem como 

serviços a serem prestados em favor da democracia: “fornecimento de informação”; 

“investigar práticas irregulares”; “providenciar cenários de análise”; “mobilizar para estimular 

a participação cívica na vida pública”; “constituir um fórum público”; promover “empatia 
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social” (que seria como aproximar classes e grupos distintos, explicando seus modos de viver 

e agir); e, por último, “salvaguardar” os “nossos direitos”. 

Ao discutir critérios de classificação dos gêneros jornalísticos – questão, aliás, que 

também nos traz até aqui –, Lia Seixas (2009, p. 13) faz um levantamento das considerações 

de autores brasileiros, espanhóis e norte-americanos sobre as finalidades do jornalismo, os 

quais sugerem atos “que vão de relatar, opinar” (os principais) a “divertir, analisar e 

interpretar”13. Sua interpretação acerca do esboço é a de que “as finalidades dos atos de 

linguagem, das composições discursivas” permanecem “na dimensão da instituição, ou seja, 

daquilo que é reconhecido socialmente, e não na dimensão das composições discursivas”. Isso 

significa que as funções exercidas pelas organizações jornalísticas, em atendimento às 

expectativas da sociedade, não teriam necessariamente um vínculo direto com o teor das 

“composições discursivas”, as quais chamamos de “formatos”14. Em nosso modo de ver, 

dessemelhante ao da autora, as finalidades dos textos – submetidos aos diferentes gêneros – 

não são diferentes das funções que a empresa desempenha. Nossa defesa é justamente a de 

que ambos estão inter-relacionados. Logo, há um gênero que promove diversão porque o 

jornal e a revista incluem esse propósito entre suas atribuições. De todo modo, concordamos 

com Seixas (2009, p. 14), quando afirma que a vigência de vários gêneros pressupõe a 

existência de “jornalismos”. Consequentemente, “ao se defender a existência de „jornalismos‟, 

está-se defendendo diferentes competências e técnicas”, o que se reforçará quando passarmos 

a discutir as feições e a produção do jornalismo diversional. 

 Um quadro parecido nos é apresentado por Ortega e Humanes (2000, p. 118, tradução 

nossa). Eles recuperam os dados de uma pesquisa feita pelos norte-americanos David Weaver 

e G. Cleveland Wilhoit, na qual jornalistas dos EUA, da França e da Inglaterra manifestaram 

o grau de importância que atribuem às suas próprias funções, revelando as seguintes 

categorias: “oferecer informação ao público rapidamente”; “promover análises e interpretação 

sobre problemas complexos”; “entreter”; “investigar o governo”; “não ocupar-se de notícias 

que não podem ser verificadas”; “concentrar-se em notícias que são de interesse para o maior 

público possível”; “discutir política nacional enquanto está sendo desenvolvida”; 

“desenvolver os interesses intelectuais da audiência”; “ser adversário dos poderes públicos”; 

                                                 
13 A autora leva em conta as obras dos espanhóis José Luís Martínez Albertos, Lorenzo Gomis e Luis Núñez 
Ladevèze, dos norte-americanos Fraser Bond, Curtis MacDougall e Philip Meyer, bem como dos brasileiros Luiz 
Beltrão e José Marques de Melo. 
14 Seixas (2009, p. 14) dá o seguinte exemplo: “Assim como opinar não é finalidade de uma coluna, pois pode 
ser também analisar e informar, no artigo o que incide é a função institucional de „poder moderado‟, de mediar o 
debate público. Para a instituição jornalística o que importa é esta finalidade e não uma finalidade opinativa 
ligada à estrutura organizacional do texto”. 
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“ser adversário dos poderes econômicos”; “criar a agenda política”; e “oferecer às pessoas a 

oportunidade de expressar suas opiniões”.  

 Outros autores também se apropriam dessa particularidade em meio a reflexões sobre 

os gêneros jornalísticos, reforçando a percepção de que o binômio função-gênero é 

indissociável. Um deles é Luiz Beltrão (1980, p. 13), que reconhece três vertentes: 

“informação”, “orientação” e “diversão (entretenimento)”. O mesmo faz Marques de Melo 

(2003, p. 29), assegurando que à “instituição jornalística” cabe: 1) observar atentamente a 

realidade; 2) difundir opiniões; 3) esclarecer “o que está acontecendo e não é percebido 

claramente pelo público”; e, finalmente, 4) divertir seu público, por meio de “seções que 

buscam entreter”. Posteriormente, o mesmo autor, ao revisar sua classificação, acrescentou a 

esses itens a função utilitária (MARQUES DE MELO, 2010a, p. 29).  

 Classificação próxima a essas é a de Luiz Amaral (1978, p. 17), que abarca “quatro 

principais” funções executadas pelo jornalismo “nos países capitalistas”, já que em regimes 

fechados a imprensa atua exclusivamente como “força” e “serviço” do governo. Em 

ambientes democráticos, despontam as seguintes obrigações: “política” (informação e 

orientação da opinião pública), “econômica e social” (ações que funcionam como motor do 

desenvolvimento de setores econômico-financeiros, com vistas à melhoria das relações 

sociais), “educativa” (contribui com a formação dos receptores, explicando o que se passa no 

país e no mundo) e de “entretenimento” (entendida por Jean Stoetzel15 como “segunda função 

psicossocial” da imprensa e que contribui com o descanso e a recreação). 

 Kunczik (2002, p. 76) se vale de investigação realizada por Fredrick Siebert, Theodore 

Peterson e Wilbur Schramm16, explicando que esses pesquisadores – ao tratarem da chamada 

“teoria da responsabilidade social” – postularam seis papéis à imprensa: 1) “servir ao sistema 

político, fazendo com que, em geral, a informação e a consideração dos assuntos públicos 

sejam acessíveis”; 2) “informar ao público para que este possa adotar uma ação 

autodeterminada”; 3) “proteger os direitos do indivíduo como vigilante do governo”; 4) 

“servir ao sistema econômico”; 5) “proporcionar entretenimento (que significa somente „bom‟ 

entretenimento, seja ele qual for)”; e 6) “preservar sua autonomia financeira, para não vir a 

depender de interesses e influências especiais”. Deve-se alertar, porém, que essa relação 

mistura funções que seriam notadamente do jornalismo (resultam do trabalho nas redações ou 

de decisões e políticas editoriais) com atribuições das empresas jornalísticas, sem fazer a 
                                                 
15 A referência feita por Amaral (1978, p. 21) é ao livro Fonctions de la presse: à côté de l‘information (Funções 
da imprensa: para além da informação), de 1951. 
16 O trabalho consultado por Kunczik (2002, p. 74) é o livro Four theories of the press (Quatro teorias da 
imprensa), de 1956. 
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devida sinalização de quais corresponderiam a cada domínio. Ainda que não tenhamos 

dificuldade em separá-las, uma apreciação desatenta pode gerar análises distorcidas.  

 Mas, se, por um lado, devemos perceber as divisas entre as mensagens jornalísticas e o 

território por elas habitado – os veículos, mantidos por instituições –, por outro, igualmente, 

precisamos ponderar que as funções do jornalismo não estão completamente apartadas do 

desempenho dos meios de comunicação. O próprio Kunczik (2002, p. 71) é partidário do 

princípio de que “as definições da profissão jornalística, suas tarefas principais, seu caráter 

diferenciado etc. dependem das funções que se atribuem aos meios de comunicação”. 

Jornalismo e mídia caminham juntos.  

Compreendendo os jornais como uma indústria, na qual atuam tanto jornalistas quanto 

publicitários, Edwin Emery, Phillip Ault e Warren Agee (1974, p. 120) separam suas funções 

em dois grupos. O primeiro congrega as “funções fundamentais”: “informar objetivamente os 

leitores sobre o que acontece na cidade, no país e no mundo”; “comentar os principais 

acontecimentos, a fim de orientar a opinião pública”; e “pôr em contato pessoas e empresas 

que têm mercadorias para vender com aquelas que têm interesse em comprá-las, através da 

publicação de anúncios”. Já o segundo é o das “funções secundárias”: “lutar pelos projetos de 

interesse público e pela redução ou extinção das condições desfavoráveis à vida das 

comunidades”; “distrair o leitor, mediante a publicação de histórias em quadrinhos, palavras 

cruzadas, reportagens sobre assuntos divertidos, etc.”; “funcionar como conselheiro do leitor, 

transmitindo-lhe informações úteis e defendendo os seus direitos”. 

Novamente, temos de advertir que as funções do jornalismo e da instituição 

jornalística se confundem. Foquemo-nos na diversão, acima indicada pelo sinônimo 

“distrair”17. Ela comporta, segundo os autores, tanto a produção jornalística (as matérias sobre 

“assuntos divertidos”) quanto outras formas de expressão midiática (HQs e palavras-

cruzadas), que em nada tem a ver com o jornalismo – exceto, é claro, o fato de serem 

veiculadas num mesmo suporte. Parece compreensível, no entanto, que os tratados sobre essas 

finalidades tendam a confundir as duas instâncias, uma vez que eles nascem com perspectiva 

funcionalista dos mass media, interessada na comunicação de massa como um todo. 

É com Harold Lasswell e com Charles Wright – notadamente, artífices da corrente 

funcionalista das ciências sociais – que as funções midiáticas entram na pauta de discussões 

                                                 
17 Uma advertência: sempre que, aqui, se falar em distrair, deve-se entender tal ação como sinônimo de 
“divertir”, “entreter” ou “recrear” ou ocupar o tempo livre, e não como similar a “tornar desatento, esquecido”, 
“desviar” o foco, “atrair a atenção de (alguém) para outro ponto ou objeto”, que se constituem em estratégias 
com outros fins. Por haver ambiguidade na palavra, consideramos por bem esclarecer, atendo-nos ao que nos 
explica dicionário da língua portuguesa (FERREIRA, 1986, p. 601).  
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acadêmicas. Lasswell (1987, p. 106) foi o primeiro, na década de 1940, a sistematizar três 

desdobramentos da comunicação de massa no sistema social – “vigilância sobre o meio 

ambiente”, “correlação das partes da sociedade em resposta ao meio” e “transmissão da 

herança social de uma geração para a outra” –, aos quais Wright (1968, p. 19) acrescentou, no 

final dos anos 1950, o “entretenimento”. Denis McQuail (2003, p. 82-83) recuperou as 

contribuições dadas pelos antecessores e ainda inclui um último item, a “mobilização”, no que 

chamou de “conjunto de ideias básicas sobre as tarefas dos media”. A saber: 

 informação: faz conhecer os fatos ocorridos no âmbito da sociedade; revela relações 

de poder; promove inovação, adaptação e progresso; 

 correlação: explica, interpreta e comenta o sentido dos acontecimentos; socializa 

valores; estabelece elo entre situações distintas; formula consensos; indica prioridades; 

 continuidade: dá destaque à cultura hegemônica, ao mesmo tempo em que reconhece 

“subculturas e novos desenvolvimentos culturais”; fortalece e preserva valores;  

 entretenimento: providencia distração, diversão e “meios de descanso”; reduz as 

tensões sociais;  

 mobilização: incentiva ações coletivas baseadas na cidadania. 

Entre os autores que se dedicam às funções da comunicação de massa, como cenário 

amplo, ainda podem ser citados Claude-Jean Bertrand (1999, p. 36-38), que elenca seis 

“serviços” prestados pelos meios – “observar o entorno”; “assegurar a comunicação social”; 

“fornecer uma imagem do mundo”; “transmitir a cultura”; “contribuir para a felicidade: 

divertir”; “fazer comprar” – e Luiz Beltrão e Newton Quirino (1986, p. 142-43), que 

reconhecem quatro funções midiáticas, “classificadas de acordo com o conteúdo manifesto de 

suas mensagens” – “informativo/ jornalística”; “promocional”; “educacional”; e “lúdica ou de 

entretenimento”. 

Independentemente das variações percebidas, a teoria funcionalista reforça a ideia de 

que os meios de comunicação e, por consequência, o jornalismo não restringem sua atuação a 

um só jeito de conferir tratamento aos acontecimentos. Além disso, e como veremos mais 

pontualmente quando discutirmos aspectos inerentes aos gêneros jornalísticos, as funções são 

uma espécie de alicerce sobre o qual as produções da mídia se constroem, não obstante 

McQuail (2003, p. 83) lembre que “a correspondência entre função (ou finalidade) e conteúdo 

preciso não é exacta, uma vez que uma função coincide em parte com outra e o mesmo 

conteúdo pode servir diferentes funções”. De fato, os exercícios classificatórios, 

especialmente no âmbito do jornalismo, regularmente se deparam com dubiedades, assim 

como o fazer – tal como veremos nos capítulos dedicados às análises – também entrecruza, 
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não raramente, dois ou mais propósitos. Quando disso, a solução costuma ser o 

reconhecimento do que mais se sobressai (ou – não é nosso caso – dizê-los híbridos). 

 

 

1.1.2. Divertir: função “sagrada” ou mal vista? 

 

Passemos, agora, a tratar especificamente da função que mais interessa a este trabalho: 

a de divertir. Como se viu, ela aparece discretamente – sempre no fim das listas – entre as 

performances do jornalismo reconhecidas pela bibliografia corrente. A questão ganha mais 

destaque quando se amplia o foco de observação para a mídia, a exemplo do que fizeram 

Wright e Bertrand. O primeiro defende que o entretenimento, no contexto da comunicação de 

massa, “compreende atos comunicativos com a intenção de distração” (WRIGHT, 1968, p. 

19). E o segundo associa a diversão à “felicidade”, assegurando que, “na sociedade de massas, 

o entretenimento é mais indispensável do que antigamente para diminuir as tensões que 

ameaçam levar à doença ou à loucura” (BERTRAND, 1999, p. 38).  

Etimologicamente, a palavra entretenimento tem origem latina, advinda de inter 

(entre) e tenere (ter). Sua versão inglesa – entertainment – também incorpora, como 

significado, “aquilo que diverte com distração ou recreação” e, ainda, “um espetáculo público 

ou mostra destinada a interessar e divertir”, segundo explicação de Nael Gabler (1999, p. 25, 

grifo nosso). Como bem compreende Luiz Gonzaga Godoi Trigo (2003, p. 23), em uma densa 

reflexão acerca do assunto, trata-se de uma “parcela significativa da cultura”, muito 

característica das sociedades contemporâneas, nas quais “o entretenimento é mesmo divertido, 

fácil, sensacional, irracional, previsível e subversivo”, justamente por se converter em 

espetáculo destinado à massa, numa visão debordiana18.  

Há, contudo, de se alertar que sua lógica no âmbito do jornalismo não é igual à 

identificada nos demais campos da mídia. Ainda que tenha sido nessa atividade que o 

entretenimento despertou (GABLER, 1999, p. 61)19 para a comunicação de massa, os 

compromissos são diferentes. A maior parte das críticas e das incompreensões sobre tal 

                                                 
18 As incursões do francês Guy Debord (1931-1984) naquilo que chamou de “sociedade do espetáculo” serão 
abordadas no item 1.2 deste capítulo.  
19 Gabler (1999, p. 61) anota: “Na descrição feita pelo sociólogo Robert E. Park, em 1927, „os jornais que temos 
hoje em dia, no sentido moderno do tempo, surgiram porque uns cem nos atrás ou, para ser mais exato, em 1938, 
alguns editores de Nova York e Londres descobriram que 1) a maioria dos seres humanos, desde que saibam ler 
alguma coisa, acham mais fácil ler notícias que opiniões em editoriais; e 2) que o homem comum prefere ser 
entretido do que edificado‟”. 
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relação se apegam a essa diferença20. Na esfera midiática – excluída a parcela jornalística –, 

os materiais produzidos sob esse signo, independentemente do suporte em que sejam 

veiculados, não têm outro objetivo que não promover distração, passatempo e tudo aquilo que 

possa ser “mais divertido” (KOVACH & ROSENSTIEL, 2004, p. 113), porém sem quaisquer 

preocupações em estarem vinculado à realidade. Abrem, assim, espaço para a ficção, que 

“subsiste com sua natureza de fingimento, de simulação”, mesmo que, vez ou outra, opere 

com uma “impressão de verdade”, fazendo-nos achar que não se trata de algo inventado 

(BULHÕES, 2009, p. 30). Sua intenção é, em última análise, oferecer recursos “que buscam 

preencher o tempo livre dos cidadãos” (MARQUES DE MELO, 1970, p. 47), libertando-os 

“das pressões do cotidiano” e fazendo-os recuperar “seu equilíbrio emocional pelo 

estabelecimento de relações mais íntimas com seu próximo e mais solidárias com seu 

semelhante”, o que permitirá “a integração na sociedade, reduzindo sua solidão e frustração” 

(BELTRÃO & QUIRINO, 1986, p. 143). 

Embora possamos considerá-lo como “função autêntica, necessária e relevante para a 

promoção do desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos” (DEJAVITE, 2006, p. 51), 

o entretenimento, puro e simples, destoa dos processos que demarcam a atuação dos 

jornalistas, cuja essência está, como se disse, no registro fiel dos acontecimentos, propiciado 

por estratégias de apuração e de checagem de dados, responsáveis por oferecer, à sociedade, 

narrativas que, de fato, sejam capazes de captar o “real”. Tudo isso sem nos iludirmos com a 

imagem forjada pela “teoria do espelho” – em que as notícias seriam determinadas pela 

realidade e o jornalista cumpriria o papel de um mediador desinteressado (PENA, 2005, p. 

125; TRAQUINA, 2005, p. 147) –, a qual não demorou a cair por terra21. De qualquer 

maneira, ainda que haja filtros ideológicos, culturais e institucionais na produção noticiosa, o 

jornalismo não abre espaço para a invenção22. 

De volta ao entretenimento – e ainda na tentativa de aproximá-lo do jornalismo –, vale 

                                                 
20 Há certa tendência em confundir o espaço do jornalismo que se ocupa do entretenimento (seja pela forma, seja 
pelo conteúdo) com outras opções de lazer ofertadas em veículos midiáticos. Sinalizaremos isso em vários 
momentos desta tese, mas vale destacar, como exemplo, que Fraser Bond (1959, p. 7) mistura, num só bojo, 
“histórias de „interêsse humano‟”, “piadas e anedotas”, “frases engraças de crianças”, “palavras cruzadas” e 
“histórias em quadrinhos”, além de “programas humorísticos” de rádio e televisão. Igualmente, Carlos Alberto 
Rabaça e Gustavo Barbosa (2001, p. 405) apresentam o gênero jornalístico “de entretenimento” como aquele que 
é “representado pelas matérias recreativas (passatempos, tiras, features etc.)”. 
21 A chamada “teoria do espelho” não é fruto de sistematização científica, mas consiste em explicação “oferecida 
pela própria ideologia profissional dos jornalistas (pelo menos nos países ocidentais)”, afirma Traquina (2005, p. 
146). É a teoria mais antiga da área, surgida no final do século 19, em meio à mobilização de parcela 
significativa dos profissionais da imprensa acerca da objetividade. 
22 Os casos de matérias inventadas por jornalistas, descobertos, em geral, após os textos obterem repercussão e 
até conquistarem prêmios – como ocorreu com Jayson Blair, repórter do New York Times (PENA, 2005, p. 60) –, 
não só ferem a ética da profissão como, também, não podem ser considerados como jornalismo. 
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recorrer a Asa Briggs e Peter Burke (2004, p. 193-195), que o apresentam como parte de uma 

“tríade sagrada”, junto da informação e da educação. Sinônimo de “recreação”, “passatempo” 

ou “diversão” – termo que nos é caro –, teve mudanças significativas nos séculos 19 e 20, 

decorrentes da industrialização, que aumentou a riqueza e, consequentemente, o lazer. A 

ponto de, durante as décadas de 1950 e 1960, ter “as linhas divisórias” que o separam da 

informação “cada vez mais embaçadas”. Mas sua história é mais antiga. Essa função foi 

vislumbrada “muito antes de Alfred Harmsworth23 lançar o jornal Daily Mail, em Londres, 

em 1896, com o preço de meio centavo, com o objetivo explicito de entretenimento e 

informação”. Já na primeira metade do século 19, o editor Charles Knight24 “acreditava que o 

conhecimento „útil‟ não poderia ser difundido, a menos que os leitores se divertissem”. De 

todo modo, “o jornal de Harmsworth foi o primeiro diário a incluir uma página para as 

mulheres e a divulgar „proezas‟ como parte de seu modelo de imprensa”. 

Parece que há certa tendência de a história se repetir. Nos Estados Unidos, essa relação 

também já podia ser vista na década de 1880, no New York World, jornal adquirido por Joseph 

Pulitzer25, em 1883, e que fez circular ao preço de um centavo. Tratava-se de um período no 

qual o “„jornalismo independente‟ ganhara terreno” – sendo que até o final dos anos de 1870 

prevaleceram os “jornais partidários” (SCHUDSON, 2010, p. 110) – e em que a publicidade, 

especialmente em razão da expansão das lojas de departamento, teve o espaço ocupado na 

mancha gráfica dos impressos consideravelmente expandido. Atingindo classe de leitores com 

nível de formação baixo – o que inclui imigrantes que sequer dominavam o inglês –, apostou 

no “uso generoso” de “caricaturas e desenhos”, “diferentes tipos de títulos”, bem como 

“palavras, conteúdos e estrutura frasal relativamente simples”, que “atraíam as pessoas 

inexperientes na leitura”, segundo relata Schudson (2010, p. 118). O mesmo autor ainda conta 

que Pulitzer, apesar de se preocupar com o conteúdo editorial, e não se pronunciar sobre a 

função de entretenimento que os jornais de então estavam desempenhando, acabou por 

incorporá-la em seu veículo. Os efeitos foram sentidos.  
                                                 
23 Nota do autor: Alfred Charles William Harmsworth (1865-1922) foi um jornalista e empresário inglês, 
fundador do Daily Mail e do Daily Mirror. É conhecido por ter revolucionado o jornalismo britânico, tornando o 
jornal um produto acessível, com baixo custo, impresso em grandes tiragens e textos claros e de fácil 
entendimento (ALFRED..., 2013, on-line). 
24 Charles Knight (1791-1873) era filho de um livreiro e impressor de Windsor, na Inglaterra, também chamado 
Charles. Ajudou o pai a fundar o jornal Windsor and Eton Express, em agosto de 1812, mas tornou-se 
conhecido, mesmo, por sua Penny Magazine – uma revista popular –, que circulou entre 1832 e 1846. Fez várias 
publicações para a Sociedade para a Difusão do Conhecimento Útil (SDUK, na sigla original), fundada 1826 
(CHARLES..., 2013, on-line). 
25 Joseph Pulitzer (1847-1911) foi jornalista e editor, considerado responsável por modernizar a imprensa norte-
americana, em fins do século 19. “Imigrante judeu austríaco que chegara aos Estados Unidos em 1864, aos 17 
anos, para lutar na Guerra Civil”, estudou Direito, mas acabou se tornando repórter do jornal Westiche Post, em 
St. Louis. O primeiro jornal que comprou, em 1878, foi o St. Louis and Dispatch (SCHUDSON, 2010, p. 110). 
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A importância da função do entretenimento no jornal foi caracterizada 
especialmente pelo crescimento da edição de domingo do World que, como 
os jornais dominicais, todavia, estava tão próximo de uma revista ilustrada 
como de um jornal diário, em estilo e conteúdo. [...] O que os leitores 
encontravam e apreciavam nos jornais dominicais, começaram a achar 
também na imprensa diária. Pulitzer utilizou a edição dominical do World 
“como um laboratório para testar ideias que finalmente provaram ser 
aplicáveis ao longo da semana” (SCHUDSON, 2010, p. 119-120). 

 

Bertrand (1999, p. 41-42) acredita, assim como Briggs e Burke, que “a fronteira entre 

jornalismo e entretenimento nunca foi nítida e é cada vez menos”. Desde os jornais de 

centavo ou de meio centavo, como há pouco se mencionou, o divertimento tem sido sempre 

privilegiado e a “sobreposição é quase inevitável”: “uma notícia pode ser interessante e sem 

importância; em contrapartida, aprende-se muito divertindo-se”. Do ponto de vista 

deontológico, preocupação maior do autor, o indispensável é que o público seja bem servido e 

que se distingam os “domínios” pelos “fins almejados”: “uma informação exata e útil de um 

lado e, do outro, uma distração que não seja nociva nem para o indivíduo, nem para a 

sociedade. As regras de comportamento não podem ser as mesmas”. Mas se misturam, 

evidentemente. E ainda que nossa discussão intente demonstrar como a finalidade de diversão 

se converte em gênero jornalístico, temos ciência de que o entreter não se dá apenas por essa 

forma específica. “A função de entretenimento”, dizem Carlos Alberto Rabaça e Gustavo 

Barbosa (2001, p. 405), “abrange os veículos jornalísticos de modo geral e está presente até 

mesmo nas matérias de teor preponderantemente informativo”. Depende muito do uso que 

delas se faz e da percepção dos receptores. 

O jornalismo, portanto, se achega ao entretenimento à medida que, entre outras 

possíveis ações, busca conferir tratamento a informações de atualidade de modo a – para além 

de tornar públicas histórias que se desenrolam no meio social – promover momentos aprazíeis 

para seu público. Como observamos logo na introdução, Tobias Peucer (2000, p. 202), no 

final do século 17, já indicava que os jornais distribuíam, entre as informações mais 

importantes – mais “sérias”, talvez – relatos “de caráter ameno”, que cativassem os leitores e 

prendessem a leitura. A bem da verdade, a separação entre “informação” e “entretenimento”, 

diz Kunczik (2002, p. 106), como se fossem campos completamente distintos e que não se 

podem entrecruzar, “não tem nenhum sentido para os receptores”, que, em geral, associam o 

que é divertido, simplesmente, a “ausência de tédio”. Isso significa que “o oposto da 

mensagem de entretenimento dos meios de comunicação não é o conhecimento informativo, 

mas o conteúdo que não lhes agrada”. A busca por agradar ao leitor – pensando no impresso – 

é o que vai caracterizar essa relação. 
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Conforme mencionado anteriormente, Beltrão (1980, p. 13-14) também aceita que a 

diversão – indicada como sinônimo de entretenimento – seja uma das “funções básicas do 

jornalismo”, representadas pela forma de um “triângulo retângulo”. Todavia, ele a situa na 

linha oblíqua, o “ângulo inferior”, tendo sua razão de ser constituída como “um meio de fuga 

às preocupações do quotidiano ou costumeiro, uma pausa no ramerrão, um preenchimento dos 

lazeres como algo reparador do dispêndio de energias reclamado pela própria atividade vital 

de informar-se”. A Figura 1 ilustra a ideia: 
 

Figura 1 – Representação gráfica das funções do jornalismo 

 
Fonte: Beltrão (1980, p. 13). 

 

Pode, então, o jornalismo prestar-se ao divertimento, caracterizando-o como função 

“sagrada”, nos moldes propostos por Briggs e Burke? A nosso ver, a resposta positiva não 

está tão distante da apreensão, principalmente se levarmos em conta o que se observa na 

prática, tal como trataremos nas análises. Em termos teóricos, arriscamo-nos a inferir que, se, 

ao contemplar os fenômenos da comunicação de massa, os cientistas sociais consideraram o 

entretenimento como essência dos “atos comunicativos basicamente entendidos como 

diversões, prescindido de todo efeito instrumental que possam ter” e agindo no 

“preenchimento de lazeres” (BELTRÃO & QUIRINO, 1986, p. 141), é cabível, numa 

perspectiva funcionalista do jornalismo, tomar a diversão como caractere de uma classe de 

matérias orientadas ao entretimento de seus receptores, combinando o interesse gerado pelas 

histórias focalizadas com os métodos de apuração e de redação capazes de capturar detalhes 

que dão tom às narrativas. O divertir consiste, assim, na peculiaridade de um conjugado de 

formas de expressão jornalísticas ao qual se atribui o status de gênero – chamado, no Brasil, 
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de “diversional” –, mas que, acima de tudo, preza pela “verificação”, apontada como a 

“essência do jornalismo” por Kovach e Rosenstiel (2004, p. 113). 

A lógica da diversão no jornalismo é, por isso mesmo, submissa a outras prioridades, 

apesar de, não raramente, a equação ser mal compreendida, afirmando-se que as estratégias de 

diversão/entretenimento, nessas situações, estariam acima da informação. Não é isso que o 

gênero diversional faz. Na realidade, sua produção requer o cumprimento de todo o ritual da 

apuração e da escrita jornalística26, além de incorporar os critérios de “atualidade” e 

“universalidade”, definidos por Otto Groth (2011, p. 144) como predicados centrais do 

jornalismo27. Mas seu revestimento vai mais à frente, aderindo a recursos estéticos também 

adotados pela literatura ficcional e que o permitem cumprir sua função28, atestada por Fraser 

Bond (1959, p. 7) com o seguinte argumento: 
 
Paralelamente ao seu propósito sério de informar, interpretar e moldar 
opiniões, o jornalismo dedica um esfôrço crescente à sua função de entreter. 
Há nisso um precedente histórico. O trovador de antigamente, que levava as 
notícias de castelo em castelo, era bem recebido não só pelas novidades que 
trazia, mas também pela habilidade de cantar, dançar e tocar o alaúde. 

 

Kunczik (2002, p. 105), entretanto, admite que é “difícil definir o entretenimento nesse 

contexto” por conta da autoimagem dos jornalistas, a qual, geralmente, pende ao idealismo e 

ao engajamento em favor de grandes causas. O pessimismo acerca desse ajuntamento – 

encontrado, também, nas considerações de filósofos e sociólogos – é resultado, em parte, de 

uma visão estereotipada mantida por profissionais da área a respeito do divertimento, 

associado, em geral, a baixa cultura e a pouca capacidade intelectual da população que o 

aprecia. Uma possível conclusão para isso, defende o autor, “é que alguém que não possa 

imaginar o entretenimento como algo legítimo e necessário, com funções sociais positivas, 

não poderá aceitá-lo como vocação nem como uma tarefa que também inclua a informação e 

o esclarecimento do público” (KUNCZIK, 2002, p. 108). O primeiro passo para promover a 

diversão é aceitá-la. 

Além disso, o desconforto em associar os dois polos, aparentemente opostos, também 

está à sombra da crença de que o jornalismo não deve incorporar fatores subjetivos que 

contaminem a construção de relatos objetivos, proclamada pela metáfora do espelho. Ideia 

                                                 
26 Tais questões serão retomadas no Capítulo 2. 
27 Além da “atualidade” e da “universalidade”, Groth (2011, p. 144) inclui a “periodicidade” e a “publicidade” 
(no sentido de difusão coletiva) como características do que chamou de “Ciência dos Jornais”. Obviamente, 
esses dois últimos elementos também se agregam ao gênero que estudamos, mas estão mais ligados aos veículos 
nos quais o jornalismo circula do que propriamente no centro desse objeto. 
28 Esses aspectos serão novamente abordados – e mais bem explorados – no item 1.4.1 deste capítulo. 
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falaciosa – desmentida inclusive por teorias que confirmam as notícias como histórias 

resultantes “de um processo de construção, linguística, organizacional, social, cultural, pelo 

que não podem ser vistas como o espelho da realidade” (SOUSA, 2004a, p. 125) –, está 

também longe do que se pode perceber na prática, já que, como afirmam Luís Mauro Sá 

Martino e José Augusto Mendes Lobato (2011, p. 143), desde há muito “a leitura do mundo” 

é dependente “de estruturas textuais agradáveis, facilmente compreensíveis e, até, prazerosas 

(ou divertidas) de se consumir”. O próprio Schudson (2008, p. 174), antes citado, sinaliza que 

“muitos media” se refugiam “na sua vertente de entretenimento e nas reportagens de interesse 

humano”, ainda que não as reconheça como funções do jornalismo, dentre as que sugeriu. 

Considerando essa relutância, de certo modo comum, teve motivo Beltrão (1980, p. 

14) ao estimar a “função lúdica” como menos expressiva. A classe dos profissionais que 

atuam no jornalismo não é, notadamente, muito afeita a assumir que informação e 

entretenimento podem se fundir. Ou, muito, quando aceitam a ideia, posicionam-na no rés-do-

chão de seus afazeres, revelando que a consciência profissional está mais ligada à difusão de 

informações diárias (o hard news) e à vigilância dos atos do poder público. É o que revelou, 

por exemplo, a pesquisa de David Weaver e G. Cleveland Wilhoit – antes mencionada –, base 

de algumas das explanações de Ortega e Humanes (2000, p. 118). Realizado entre 1982 e 

1983 – e atualizado no início da década seguinte –, o levantamento identificou uma minoria 

de entrevistados interessados em oferecer entretenimento aos cidadãos.  

Sem nos prendermos a níveis de importância, aceitamos, por motivos que acreditamos 

claros, que o jornalismo opera, também, em função de atender à necessidade legítima de 

distração e lazer demandada pelas sociedades contemporâneas (MARQUES DE MELO & 

ASSIS, 2013, p. 31). E entendemos que essa constatação suscita teorizações e conceitos no 

âmbito acadêmico, tais como os de infotenimento e entretenalismo, adotados para designar 

estratégias capazes de promover a união sobre a qual estamos tratando. 

O “infotenimento” – também visto nas versões “infortenimento” (ARONCHI DE 

SOUZA, 2004, p. 130), “infotretenimento” (SANT‟ANNA, 2004, p. 118) e, mesmo, 

“infotainment”, na versão inglesa (CASCAIS, 2001, p. 113) – é um neologismo, surgido nos 

anos 1980, a apontar “matérias que visam informar e divertir”, como explica Fabia Dejavite 

(2006, p. 72), tendo ela dedicado sua pesquisa de doutorado a observar práticas dessa 

natureza. O termo, segundo suas conclusões, explicita “a intenção editorial do papel de 

entreter no jornalismo, pois segue seus princípios básicos ao mesmo tempo que atende às 

necessidades de informação do receptor dos dias de hoje. Enfim, manifesta aquele conteúdo 

que informa com diversão”. Ao que se vê, o infotenimento não consiste em um gênero. Ao 



 
46 

  

contrário, a autora garante que esse tipo de jornalismo se faz com uma “mistura de gêneros”, 

diferentemente do que procuramos demonstrar em nosso trabalho. 

Já o que se nomeou entretenalismo aparece na dissertação de mestrado defendida por 

Vanderson de Souza Nascimento (2010, p. 71), na Universidade de Coimbra, em Portugal, 

como “ramificação do infotenimento”, designando exclusivamente as produções que, além de 

aproximarem jornalismo e entretenimento, dão ênfase ao humor. Seu argumento, contudo, é 

contraditório. Ao mesmo tempo em que afirma ser definida como “entretenalista” a produção 

cuja “função é entreter através de informações jornalísticas (entenda-se notícias, assuntos que 

marcaram o dia ou a semana, divulgação de pesquisas e estudos, dentre outros), mas que não 

deixa de gerar conteúdo jornalístico” – ou seja, o que é primordialmente jornalístico, mas 

acrescido de recursos para entreter –, o autor também utiliza o conceito para assinalar “um 

programa de entretenimento que usa da informação e que acaba por gerar jornalismo” – o que, 

nitidamente, inverte a ordem dos fazeres, apontando para uma oferta de entretenimento à qual 

são somadas qualidades jornalísticas. Apreciações como estas, portanto, mesmo acenando 

para aspectos importantes a se considerar, devem ser relativizadas, justamente por cometerem 

equívocos ou por não estabeleceram parâmetros sólidos que possibilitem associar a concepção 

teórica ao fenômeno a que se refere. 

 É oportuno dizer, ainda, que a interface jornalismo-diversão – independentemente dos 

conceitos específicos sobre as produções dela derivadas ou, mais precisamente, sobre o 

gênero que a materializa – se nutre na “civilização do ócio” (MARQUES DE MELO, 2010b, 

p. 3), em que são valorizados “o descanso, a criatividade e o jogo”, não obstante alguns 

acreditem que esse tipo de sociedade, caracterizado por menos trabalho e mais lazer, 

permaneceu apenas nas utopias do início do século 20 (SAVATER, 2004, p. 58). De qualquer 

modo, nas sociedades em que se desenvolvem atividades – de preferência criativas – para 

preenchimento do tempo ocioso (DE MASI, 2000, p. 16-17), o entretenimento passou a ser 

valor hegemônico, justamente porque é uma das principais vias que conduz à plenitude da 

referida civilização: a felicidade (DE MASI & TOSCANI, 2012). Felicidade, aliás, cujo 

alcance deve, também, ser viabilizado pela mídia, na visão de Bertrand (1999, p. 38). 

 Os meios de comunicação – os quais, reforçamos, são o habitat do jornalismo – 

consistem, assim, no principal lugar em que o divertido e o lúdico despontam, colocando-se à 

disposição da sociedade. Logo, a informação de atualidade, se não “concorre” de igual para 

igual com o entretenimento (MARQUES DE MELO, 2006b), é afetada por suas propriedades, 

como insinuamos previamente. Diz Jesús Martín-Barbero (2004, p. 300), referindo-se à 

televisão, que os acontecimentos – independentemente de sua natureza – projetam-se, na 
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telinha, como verdadeiros espetáculos, sendo que muitos deles são, até mesmo, “feitos para as 

câmeras, nova expressão da existência social”. A instância da sociedade a que o autor chama 

de “telefamília” – ou seja, os receptores que se estabelecem em torno da mídia – consome 

“seu tempo de ócio” em frente à TV. E acrescentaríamos: esse público também lança mão dos 

veículos impressos, do rádio e das mídias digitais em seu cotidiano, informando-se e 

divertindo-se num só tempo. A notícia, em sentido largo, agora, é espetacular, alcançando a 

estatura de “fantástica” (MOTTA, 2006). 

 Se há contradições quanto à existência de uma “civilização do ócio”, podendo ela 

ainda consistir em projeção premonitória, o mesmo não se pode dizer sobre a sociedade que 

tem apreço pelo que é espetacular e que o cultiva. Desde meados do século 20, filósofos, 

cientistas sociais e escritores vêm debatendo as implicações dessa supervalorização do 

entretenimento em diferentes setores da sociedade e em múltiplos aspectos da vida humana. 

Por isso mesmo, acreditamos ser necessário revisar, ainda que brevemente, o que se pensa a 

respeito desse cenário, claramente tornado locus onde se fortalece o gênero que estudamos. 

 

 

1.2. Horizonte de fundo: a civilização do espetáculo 

 

É de Mario Vargas Llosa significativa discussão sobre a “civilização do espetáculo”, 

conceito surgido com afinidade – embora distinto – à “sociedade do espetáculo” que Guy 

Debord anteviu, em 1967. Ambos discutem a cultura, em seus tratados, mas com pontos de 

vista desiguais. Adepto ao marxismo clássico, Debord (1997, p. 28) compreende o espetáculo 

como sinônimo de “alienação” – uma ilusão transformada em verdade –, a qual teria 

dominado a vida social e substituído o autêntico pelo falso. Em sua tese, o grande valor da 

sociedade contemporânea é o da mercadoria. “O mundo presente e ausente que o espetáculo 

faz ver é o mundo da mercadoria dominando tudo o que é vivido” e cujo “movimento é 

idêntico ao afastamento dos homens entre si e em relação a tudo que produzem”. Já Vargas 

Llosa (2013, p. 22), embora dialogue com o outro autor, não trata o espetáculo pela mesma 

perspectiva econômica, filosófica e histórica de seu antecessor, mas pelo aspecto cultural. O 

que faz é refletir sobre nossos modos de vida, nossos costumes, nossa identidade coletiva. A 

civilização por ele descrita não é “mero epifenômeno da vida econômica e social”, e, sim, 

uma “realidade autônoma, feita de ideias, valores estéticos e éticos, de obras artísticas e 

literárias que interagem com o restante da vida social e muitas vezes são a fonte, e não o 

reflexo, dos fenômenos sociais, econômicos, políticos e até religiosos”.  
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Típica do tempo em que vivemos, ela consiste na “civilização de um mundo onde o 

primeiro lugar na tabela de valores vigentes é o ocupado pelo entretenimento, no qual divertir-

se, escapar do tédio, é a paixão universal” (VARGAS LLOSA, 2013, p. 29). Dessa conjuntura 

decorrem tanto ações benéficas quanto preocupantes, porque acenam para certos modos de 

participar do mundo nem sempre voltados ao bem estar social. Por um lado, é admissível que 

os cidadãos queiram “dar descontração, relaxamento, humor e diversão a vidas geralmente 

enquadradas em rotinas deprimentes e às vezes imbecilizantes”. Por outro, contudo, a 

“propensão natural a divertir-se” gera uma série de situações-problema: “banalização da 

cultura, generalização da frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo 

irresponsável da bisbilhotice e do espetáculo”29 (VARGAS LLOSA, 2013, p. 30).  

O espetáculo, transversal a diversos setores da sociedade, é dependente de canais que 

deem visibilidade a situações, instituições e personagens. Por esse motivo, não tardou para 

que esforços teóricos fossem despendidos com a finalidade de compreender qual o papel 

exercido pelos media e pelas atividades que comportam no âmbito da sociedade que vive 

submetida à espetacularização. A conclusão alcançada coloca “o campo das mídias” 

justamente no centro desse contexto, porque promove a mediação entre os indivíduos e as 

demais esferas sociais, ao mesmo tempo em que os atrai para si (BERGER, 2007, p. 26-27). 

Se o espetáculo é uma “tendência para fazer ver, por diferentes mediações especializadas”, na 

assertiva de Debord (1997, p. 13), são principalmente os veículos de comunicação – jornais, 

revistas, rádios, TVs, internet e outros aparatos digitais – que espetacularizam o cotidiano, 

transformando-o em matéria-prima de diferentes formas de entretenimento. 

E, assim, chegamos à relação entre o desempenho da imprensa e a “civilização do 

espetáculo”, o que inclui os direcionamentos dados pelos jornalistas aos acontecimentos. José 

Arbex Jr. (2005, p. 69-70) cunhou a expressão “showrnalismo” justamente para designar a 

produção noticiosa com feições peculiares a esse contexto. Ao assimilar a perspectiva 

debordiana, ele considera que o espetáculo “é a aparência que confere integridade e sentido a 

uma sociedade esfacelada e dividida. É a forma mais elaborada de uma sociedade que 

                                                 
29 Vargas Llosa (2013, p. 29) abre o primeiro capítulo de seu livro com o relato de uma situação que ilustra bem 
o que se entende por “jornalismo irresponsável”: “Claudio Pérez, enviado especial de El País a Nova York para 
informar sobre a crise financeira, escreve em sua crônica da sexta-feira, 19 de setembro de 2008: „Os tabloides 
de Nova York estão loucos em busca de um corretor da Bolsa que se atire no vazio do alto de algum dos 
imponentes arranha-céus que abrigam os grandes bancos de investimentos, ídolos caídos que o furacão 
financeiro está transformando em cinzas.‟ Vamos reter por um momento essa imagem na memória: uma 
multidão de fotógrafos, de paparazzi, espreitando as alturas, com câmeras prontas, para captar o primeiro suicida 
que encarne de maneira gráfica, dramática e espetacular a hecatombe financeira que fez evaporar bilhões de 
dólares e mergulhou na ruína grandes empresas e inúmeros cidadãos. Não creio que haja imagem que resuma 
melhor a civilização de que fazemos parte”. 
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desenvolveu ao extremo o „fetichismo da mercadoria‟”. Essa ideia – assim como toda a 

discussão promovida pelo autor, baseada em suas próprias experiências como repórter que 

cobriu grandes acontecimentos da história recente – revela-nos que o jornalismo, 

especialmente após o advento da TV e, mais recentemente, da internet – que acelerou seus 

processos de produção –, precisou se adequar à expectativa de leitores/ouvintes/ 

telespectadores/internautas, que não só esperam saber o que ocorre ao seu redor e em lugares 

distantes, mas desejam receber conteúdos agradáveis, exatamente por não estabelecerem 

grandes divisas entre o jornalismo e o entretenimento, entre a informação e os recursos que os 

afastam do tédio (KUNCZIK, 2002, p. 106). 

Por essa razão, constatamos, o jornalismo se presta a oferecer diversão também como 

uma resposta ao espírito da época, ainda que essa vocação já fosse, de certo modo, prevista 

em modelos de sociedade diferentes dos que vigoram nos nossos dias. Tal atividade foi, 

portanto e gradualmente, se achegando aos padrões adotados pelos espetáculos midiáticos, 

que passaram a dominar a cena social. Fábio Cardoso Marques (2006, p. 33), ao refazer o 

percurso histórico da área, observa que a imprensa se desenvolveu principalmente com a 

ascensão da “modernidade industrial” (século 18), mas se dinamizou em razão da 

complexidade que tomou conta do mundo ocidental (século 20). Com o tempo, “os assuntos 

de interesse público sobre as disputas entre as forças políticas opostas [...] cederam espaço, na 

chamada grande imprensa, a temas pessoais, sobre figuras públicas e matérias 

sensacionalistas”. Pelo menos duas constatações podem ser extraídas desse panorama: 1) 

nunca, tanto como agora, houve circulação de conteúdos jornalísticos voltados basicamente a 

prestar serviços e a destacar assuntos e formas de interesse do público; e 2) convertido em 

espetáculo, o produto gerado nas redações oscila sempre entre a obrigação de informar e a 

necessidade de agradar. 

Em Vargas Llosa (2013, p. 47-48), ainda encontramos: 

 
Porque uma das consequências de transformar o entretenimento e a diversão 
em valor supremo de uma época é que, no campo da informação, isso 
também vai produzindo, imperceptivelmente, uma perturbação subliminar 
das prioridades: as notícias passam a ser importantes ou secundárias 
sobretudo, e às vezes exclusivamente, não tanto por sua significação 
econômica, política, cultural e social, quanto por seu caráter novidadeiro, 
surpreendente, insólito, escandaloso e espetacular. Sem que isso tenha sido 
proposto, o jornalismo de nossos dias, acompanhando o preceito cultural 
imperante, procura entreter e divertir informando; assim, graças a essa sutil 
deformação de seus objetivos tradicionais, o resultado inevitável é fomentar 
uma imprensa também light, leve, amena, superficial e divertida que, nos 
casos extremos, se não tiver à mão informações dessa índole para passar, as 
fabricará por conta própria. 
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Não chegamos a estender a discussão que fazemos – a qual se destina tão somente a 

situar o objeto estudado no ambiente em que circula – ao mesmo nível da crítica pesada 

assinada por Vargas Llosa, embora concordemos com sua arguição. Entretanto, defendemos, 

respaldados pela observação empírica – como se verá –, que o exercício de um jornalismo 

cumpridor da função de divertir não está, necessariamente, voltado a escândalos e também 

não inventa informações. A prática do gênero diversional, conquanto modifique os “objetivos 

tradicionais” da esfera em que se realiza – acrescendo pormenores aos dados principais das 

histórias focalizadas –, parte dos mesmos princípios éticos e do mesmo compromisso que 

outros direcionamentos. Mesmo primando por envolver o leitor, com estratégias para prender 

sua atenção do começo ao fim e intentando despertar sentimentos, por meio de descrições e de 

narrações humanizadas (PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 96), seus formatos não deixam de ter 

significações sociais, culturais ou, mesmo, políticas e econômicas. 

De mais significativo, a representação do espetáculo nos revela que, no seio da 

imprensa, seu apelo faz surgir produções de “natureza emotiva e hedonística” (MARQUES 

DE MELO, 2010b, p. 3), em acordo com os valores reforçados no mundo contemporâneo, que 

facilmente põem a informação como “instrumento da diversão” (VARGAS LLOSA, 2013, p. 

49) e vice-versa. Amaral (1978, p. 21) ratifica: “nossa civilização acentuou [...] as aspirações 

hedonísticas, dando uma orientação material à vida”. O hedonismo, na articulação de Leandro 

Marshall (2003, p. 135), é reforçado por um “consumismo indireto”, implícito nas produções 

jornalísticas, o qual, “de maneira sutil e mais aguda”, influencia a audiência, “mediante a 

sedução com conceitos e abstrações”. “É um jogo de sensualidade semântica” que fisga o 

leitor, sem que isso seja percebido. O jornalismo, nesses moldes, é feito também e 

principalmente para ser consumido. Logo, o gênero do qual nos ocupamos concilia essas duas 

ações: a busca pelo deleite, numa parte (audiência), e as ofertas que alinham informação e 

entretenimento, na outra (imprensa). Isso, é claro, sem desconsiderar os pesos de ordem mais 

subjetivas e relacionados aos seus produtores, sobre os quais trataremos depois.  

Ao contemplar as singularidades dessa civilização, que a própria imprensa ajudou a 

arquitetar, uma pergunta pode espontaneamente surgir: onde está o início desse processo? Não 

temos dúvida em indicar que sua gênese se encontra na cultura de massa, que emergiu em 

meio ao processo de massificação da sociedade (ORTEGA Y GASSET, 2002). Vargas Llosa 

(2013, p. 35) considera, até, que essa massificação é, ao lado da “frivolidade”, uma das 

características “da cultura do nosso tempo”. E exemplifica: “Entre os esportes, nenhum 

sobressai tanto quanto o futebol, fenômeno de massas que, tal como os shows de música 

moderna, reúne multidões e as excita mais que qualquer outra mobilização de cidadãos”. 
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Parece importante, então, que observemos, antes de dar continuidade à abordagem de outros 

conceitos que nos amparam, o nexo entre a civilização do espetáculo e sua procedência. 

 

 

1.2.1. Cultura de massa, a raiz do problema 

 

 Cultura de massa é conceito muito próximo ao de indústria cultural, embora haja 

divergências em suas concepções. O primeiro – mais antigo e altamente criticado pelos 

frankfurtianos – refere-se a um tipo de cultura surgido nas sociedades massificadas e que 

atinge suas classes populares. Bem diferente do entendimento original de popular, remetido 

ao folclore, ele atende à “lei” do “maior número, no prazo mais breve e com o lucro mais 

alto” (BOSI, 2006, p. 9), valorizando dois aspectos: a “estandardização” e o “comportamento 

de massa” (WILENSKY, 1987, p. 262), que não abre brechas para individualidades. Já o 

segundo termo foi cunhado por Max Horkheimer e Theodor Adorno (2000)30, representantes 

da Escola de Frankfurt, que consideravam a expressão “cultura de massa” equivocada, uma 

vez que poderia sugerir uma cultura gerada pela massa, quando, na verdade, a massa não a 

produz, mas, sim, a consome. O destaque, aí, é a palavra “indústria”, que indica a manufatura 

de mercadorias e de bens simbólicos a serem desfrutados por cidadãos-consumidores. 

De qualquer maneira, os dois termos referem-se a um sistema estabelecido justamente 

no meio termo entre a cultura erudita (de elite) e a cultura popular (de raiz) e que tem como 

atributo – afora ser destinada ao consumo – a inclinação à imagem e ao som, em detrimento 

da palavra, conforme a concepção de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, citados por Vargas 

Llosa (2013, p. 23-24). Apresenta-se como uma “indústria do divertimento” (HORKHEIMER 

& ADORNO, 2000, p. 184). Substitui a cultura letrada, elitizada, mas também não se atém à 

oralidade, ou seja, aos conhecimentos legados de geração a geração por meio de conversas e 

de contos (enfim, popular). Resulta, enfim, nos vulgarmente chamados enlatados culturais.  

 Considerada “universal” (MORIN, 2009, p. 176), a mass culture é vista, não 

incomumente, como negativa, dado o fato de que induz ao consumismo e a modismos e de 

que valoriza padrões preestabelecidos, nos quais se formata (BOSI, 1986, p. 76). O termo 

costuma ser adotado para designar os produtos culturais direcionados a “agradar ao gosto 

médio de uma audiência indiferenciada” (WILENSKY, 1987, p. 262). Edgar Morin (2009, p. 

15), contudo, observa que a “terceira cultura” domina espaço considerável nas sociedades 

                                                 
30 O conceito de indústria cultural aparece, pela primeira vez, em 1947, no livro Dialektik der aufklärung 
(Dialética do esclarecimento), assinado por Adorno e Horkheimer. 
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“policulturais”, marcadas pelo sincretismo de culturas das mais diferentes naturezas, 

manifestas no dia a dia. Assim sendo, e diferentemente do que se pode pressupor, a 

compreensão das estruturas que amparam esse sistema – e sua própria dinâmica no meio 

social – revela complexidade.  

Para aproximar essa concepção do foco que nos preocupa, ou seja, do jornalismo, cabe 

lembrar, em princípio, que a cultura de massa está atrelada, em larga medida, aos meios de 

comunicação. As primeiras teorias a respeito dos fenômenos midiáticos, formuladas no 

primeiro quartel do século passado, já revelavam que a comunicação massiva foi fator 

determinante para o surgimento dessa cultura (MCQUAIL, 2003, p. 96). E é natural que assim 

seja, porque adere “ao presente”, sendo “a cultura de um mundo em transformação 

sucessiva”, como articula Morin (2009, p. 176).  

Inclinar-se ao hodierno significa reforçar a valorização de soluções rápidas e práticas 

que, em termos culturais, nunca foram bem vistas. E, novamente voltando ao jornalismo, 

veremos que é exatamente nesse contexto, assim como ocorre com a TV e o cinema, que suas 

ações se colocam ao atendimento de duas necessidades: a de “informar, [...] explicar o porquê 

das coisas” e a de “divertir, de permitir aos espectadores escapar à realidade que os cerca e 

alimentar seus sonhos” (TOEPLITZ, 1972, p. 104). 

A discussão a respeito da cultura de massa está, portanto, invariavelmente associada 

ao propósito de diversão, que se converte em insígnia do gênero jornalístico que estudamos e 

que se apoia nos interesses da civilização do espetáculo. Otto Maria Carpeaux (1968, p. 278-

279) apresenta a “diversão” como uma resultante da “fragmentação” dos media – que “diverte 

e distrai a atenção” –, estabelecida de modo a atingir um maior número de pessoas, mediante 

a adequação de conteúdos, já que esses sujeitos costumam ler depressa, “na diagonal”. 

Assimilando a herança teórica de Richard Hoggart31, o autor conclui que os escritores – no 

caso observado por ele – são levados a simplificar seus textos, reduzindo-os a emoções 

elementares, a fim de se enquadrarem na chamada “literatura comercial, de entertainment”. 

Muito embora a crítica aqui reportada se detenha na literatura ficcional, é possível 

fazer uma ponte entre o que se considerou e a realidade do trabalho desenvolvido por 

jornalistas. Isso porque consumidores de produtos jornalísticos, em geral, também não 

dispõem de tempo e/ou de interesse para se “concentrar”, diariamente, em densos tratados ou 

em materiais muito aprofundados, razão pela qual os próprios veículos optam pela 
                                                 
31 Richard Hoggart (1918-2014) foi o criador do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos (CCCS, na sigla 
original) e seu primeiro diretor. Inaugurado em 1964, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, o instituto 
nasceu inspirado nos resultados de sua pesquisa Os usos da literatura – também traduzido como As utilizações 
da cultura –, de 1957. É considerado um dos fundadores dos estudos culturais britânicos (COSTA, 2012, p. 159). 
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superficialidade ou por recursos que levam a entreter. O jornalismo, então, oferece “doses 

homeopáticas” de histórias reais, capazes de serem lúdicas. E, assim sendo, o gênero 

diversional se estrutura por sobre fragmentos do cotidiano, que podem divertir potenciais 

leitores, com narrativas que valorizam as experiências dos protagonistas da cena noticiosa e 

os cenários em que elas se desenrolam. Mesmo composições maiores e mais bem elaboradas, 

que se valem de múltiplos recursos de apuração e de redação, como algumas que ainda 

mencionaremos, têm seus limites. Os profissionais da área, portanto, sabem até onde 

conseguem chegar com suas matérias, justamente por lidarem cotidianamente com a 

fragmentação observada por Carpeaux. Caso contrário, deixariam de desenvolver conteúdo 

agradável e afastariam leitores, pondo a perder seu esforço. Na cultura de massa, 

principalmente quando cultivada pela civilização do espetáculo, vale aquilo que é consumido. 

 

  

1.3. O despontar da diversão na imprensa  

 

Foi acompanhando o ritmo da cultura de massa e assumindo seus efeitos que a 

imprensa se converteu, aos poucos, em espaço propício a ofertas de diversão, em movimento 

muito próximo à contestação de Jerzy Toeplitz (1972, p. 104), qual seja, a de que a produção 

midiática alimenta sonhos e propicia o escapismo. No atendimento dessa demanda, já no 

século 19, os jornais abriram espaço a algo que “pode melhor ajudar o homem a libertar-se do 

tempo, do espaço e da realidade imediata” (BELTRÃO, 1972, p. 61): a literatura.  

Martín-Barbero (2009a, p. 176) sinaliza que, nos anos de 1830, o folhetim 

caracterizou-se como a primeira iniciativa da imprensa na publicação de textos em “formato 

popular de massa”. “Fenômeno cultural muito mais que literário, o folhetim conforma um 

espaço privilegiado para estudar a emergência não só de um meio de comunicação dirigido às 

massas, mas também de um novo modo de comunicação entre as classes”. 

Surgido concomitante à inserção de anúncios publicitários – os “reclames” – em 

gazetas francesas (MEYER & DIAS, 1984, p. 35), o folhetim “sublimou-se no jornal como 

uma poderosa força de construção literária, à qual não faltava no sentido característico de 

comunicação dirigida a muitos”, conforme argumenta Juarez Bahia (1971, p. 51). Fazia 

grande sucesso. Inicialmente, ocupava lugar inferior nas folhas em que circulava, os 

chamados “rodapés”, “espaço vale-tudo” que suscitava “todas as formas e modalidades de 

diversão escrita”, como “piadas”, relatos sobre “crimes” e “monstros”, “receitas de cozinha ou 

de beleza”, segundo Marlyse Meyer (2005, p. 57). Ela diz mais: 
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De início, ou seja, começos do século XIX, le feuilleton designa um lugar 
preciso do jornal: o rez-de-chaussée – rés-do-chão, rodapé –, geralmente o 
da primeira página. Tinha uma finalidade precisa: era um espaço vazio 
destinado ao entretenimento. E pode-se já antecipar, dizendo que tudo o que 
haverá de constituir a matéria e o modo da crônica brasileira já é, desde a 
origem, a vocação primeira desse espaço geográfico do jornal, 
deliberadamente frívolo, oferecido como chamariz aos leitores afugentados 
pela modorra cinza a que obrigava a forte censura napoleônica.  

 

Com o tempo, o feuilleton deixa de ser termo genérico, passando a se referir 

especificamente às críticas teatrais (feuilleton dramatique) e às resenhas de livros (feuilleton 

littéraire), até, finalmente, dar nome a produções literárias de ficção (o “romance 

rocambolesco”). A essa altura, já ocupava lugar de destaque em certas publicações. Tido 

como “literatura industrial”, o folhetim adere, então, a uma fórmula “que vai também 

generalizar o modo de publicação de ficção”: os romances começam a ser publicados “em 

fatias seriadas” (MEYER, 2005, p. 59). 

Do francês, feuilleton significa folha de livro. Livro, aliás, produto “muito caro” 

naquela primeira metade do século 19 (ARNT, 2001, p. 45) – verdadeiro “artigo de luxo” 

(BAHIA, 1971, p. 51) –, distante do poderio econômico das classes assalariadas. Daí o 

folhetim ter caído no gosto popular: além de ser publicado em capítulos, apresentando 

histórias com “ganchos” utilizados intencionalmente para prender a atenção do leitor, era 

acessível, do ponto de vista financeiro. Chegando ao Brasil, em 1839, aparecia quase 

diariamente no Jornal do Commercio, no Rio de Janeiro.  

Gênero essencialmente ficcional – antecessor das atuais telenovelas –, não tinha, 

evidentemente, nada a ver com o jornalismo, não obstante seus escritores, que “militavam na 

imprensa”, documentassem, por meio desses escritos, “a realidade de seu tempo” (ARNT, 

2001, p. 121). Porém, de certo modo, como Meyer (2005, p. 57) destacou, já acenava para o 

estilo e a forma com que, posteriormente, seria desenvolvida a crônica – esta que, no Brasil, é 

híbrida por natureza, transitando livremente entre o jornalismo e a literatura, porque “traz para 

as páginas do jornal o talento literário de observadores atentos e argutos do cotidiano”, os 

quais desvendam os “encantos e desencantos da realidade mais complexa” por meio dos 

detalhes “de um rosto, de uma lágrima, de um sorriso, de uma esquina vazia, de uma 

arquibancada cheia ou de um notívago perdido”32 (CHAPARRO, 2008, p. 131).  

Na abertura do livro A alma encantadora das ruas, de João do Rio – pseudônimo de 

                                                 
32 Esse olhar atento a detalhes da realidade também é componente do jornalismo diversional. A diferença é que, 
no caso do gênero que estudamos, a busca dos detalhes consiste em apenas um dos vários recursos utilizados na 
composição das matérias. 
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João Paulo Alberto Coelho Barreto –, mais precisamente no prefácio, Luiz Carlos Junqueira 

Maciel (2007, p. 7) assim define o cronista: “cavaleiro andante convertido em inflamado 

flâneur, andarilho das ruas”, movido por “inquietante questionamento” sobre particularidades 

que lhe revelam a “psicologia urbana”. Seu método de capturar flashes do cotidiano é 

diferente dos usados pelos repórteres. Rogério Menezes (2002, p. 166) explicita: “O método 

da entrevista e da apuração acurada, fundamental na prática jornalística propriamente dita, 

não tem sentido no, chamemos assim, cronismo. O cronista tem que ter cara de paisagem, agir 

anonimamente, incógnito”.  

De fato, não há consensos sobre a crônica. Primeiro porque há diferenças no próprio 

fazer. A “crônica histórica”, por exemplo, consiste em relato arranjado em ordem cronológica, 

“sobre feitos, cenários e personagens, a partir da observação do próprio narrador ou tomando 

como fonte de referência as informações coligadas junto a protagonistas ou testemunhas 

oculares”, como fizeram Heródoto ou Pero Vaz de Caminha. A “crônica literária”, por sua 

vez, “afigura-se como texto primário, produzido por espectadores privilegiados – os viajantes 

ou epistológrafos – que traduzem para leitores distantes as suas impressões de paisagens 

vistas e gentes conhecidas” (MARQUES DE MELO, 2002, p. 140). Por fim, a “crônica 

jornalística” tem como característica “a valoração do fato ao tempo em que se vai narrando. O 

cronista, ao relatar algo, nos dá a sua versão do acontecimento; põe em sua narração um toque 

pessoal. [...] Às vezes, para a interpretação do fato, basta um simples adjetivo” (MARTÍN 

VIVALDI, 1973, p. 128, tradução nossa). Vem dessas constatações – somadas à observação 

de que há diferenças conforme o país em que é praticada – o empenho de Marques de Melo 

(2002, p. 147) em situar a crônica como formato do gênero opinativo, concluindo que, “no 

jornalismo luso-brasileiro”, seu lugar “é o das páginas de opinião”, tendo feições semelhantes 

às do “editorial”, do “artigo” e do “comentário”, distinguindo-se “da notícia e da reportagem”.  

Mas os desacordos não terminam nisso. Seixas (2009, p. 14), por exemplo, acredita 

que, “embora com o „gancho‟ do cotidiano e da realidade”, a crônica não é jornalística, mas, 

sim, “ficcional, do campo da literatura”. Héris Arnt (2001, p. 14) aponta para um 

“hibridismo”, que se dá pela conjunção dos aspectos informativos e literários, mesclando, “na 

pena dos grandes escritores”, “a informação factual e a cotidiana, a visão de mundo e o estilo 

de cada escritor” – diferente, portanto, do que argumentam Martín Vivaldi e Marques de 

Melo, ao situarem o formato na categoria funcional opinativa do jornalismo. Chaparro (2008, 

p. 178), enfim, diz não ser possível classificá-la, justamente porque híbrida, ou seja, não se 

finca nem no jornalismo nem na literatura: é “texto livre” dessas definições. Acreditamos que 

a crônica mudou ao longo do tempo, tendo, hoje, mais feições de artigo, quando se presta à 
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opinião sobre o cotidiano, ou, ainda, servindo de recurso para a construção de outras formas, 

como é o caso do jornalismo diversional, tal como mencionamos em nota anterior.  

Descartando esse mérito, que por ora não se mostra relevante, o que buscamos 

evidenciar, aqui, é que a diversão se estabelece no terreno da imprensa, inicialmente, por meio 

da literatura. Mas havemos de convir que os jornais nos quais o folhetim e, posteriormente, a 

crônica33 aportaram eram distintos dos que conhecemos em nossos dias. E a assertiva não diz 

respeito apenas ao aspecto morfológico das publicações, mas aos seus modos de produção. 

Era a época do chamado “jornalismo boêmio”, ainda não tido como profissão e desenvolvido 

amadoristicamente, sem padrões, modelos definidos ou, até mesmo, recursos (financeiros e de 

maquinários). Exercia-se, quase sempre, como “um bico”, numa “atmosfera de improvisação 

e de combate, tantas vêzes alteada pelo mais puro idealismo”, travando o “encontro das 

inteligências e sensibilidades”. Seus principais dinamizadores eram, basicamente, intelectuais, 

sendo que “muitos escritores célebres e estadistas de renome tiveram seu batismo cultural 

nesses agrupamentos boêmios, onde, todavia, fervilhavam paixões e despontavam talentos” 

(KELLY, 1966, p. 46-48). 

Realmente, o jornal – como produto da cultura de massa – se constituía, no século 19 

e, no caso brasileiro, até a primeira metade do século 20, como principal espaço para o agir de 

ficcionistas – que não incomumente também faziam as vezes de jornalistas – e incorporava a 

literatura como “um apelo para atrair os leitores” (ARNT, 2001, p. 45). E assim como 

modificou os interesses da imprensa, acrescentando a ela outras possibilidades, essa cultura 

também transformou a criação literária, agora simplificada e mais acessível às classes 

populares. Antonio Candido (2011, p. 43) confirma que, 
 
no momento em que a escrita triunfa como meio de comunicação, o 
panorama se transforma. A poesia deixa de depender exclusivamente da 
audição, concentra-se em valores intelectuais e pode, inclusive, dirigir-se de 
preferência à vista, como os poemas em forma de objetos ou figuras, e, 
modernamente, os “caligramas” de Apollinaire. A poesia pura do nosso 
tempo esqueceu o auditor e visa principalmente a um leitor atento e 
reflexivo, capaz de viver no silêncio e na meditação o sentido do seu canto 
mudo. Todos sabem – para dar mais um exemplo – a influência decisiva do 
jornal sobre a literatura, criando gêneros novos, como a chamada crônica, ou 
modificando outros já existentes, como o romance. 

 

Devemos lembrar que a relação da imprensa com a literatura não se manifestou apenas 

no século 19, quando o folhetim despontou nos periódicos. A datação serve para sinalizar o 
                                                 
33 A experiência propiciada pela leitura de jornais e revistas leva-nos a crer que a crônica jornalística, tal como se 
fazia no passado (RIO, 2007), quase não é cultivada, tendo dado espaço a outra tipologia, ainda carente de ser 
analisada e, consequentemente, categorizada.  
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momento em que, dentro da concepção da cultura de massa, essa dobradinha passou a 

contribuir efetivamente para o aflorar, em solo midiático, das “diversões”, exploradas pelo 

“entertainment business” (CARPEAUX, 1968, p. 277). No entanto, adverte Beltrão (1972, p. 

62), “os primeiros periódicos são quase todos meramente literários”, escritos por um só autor. 

“Somente mais tarde é que viria a discriminação: cessava a escalada da literatura no jornal e 

na revista, que, com a sua industrialização e popularização, se tornavam veículos apenas da 

fixação dos fatos presentes”, sem o “barroquismo estilístico da mensagem poética”.  

Além disso, no século 18, algumas iniciativas também acenavam para essa inclinação. 

Nos primeiros anos daquele período, a Inglaterra assistiu à imprensa influenciar a ascensão do 

romance moderno e da ficção realista (FONTANA, 2009, p. 12), bem como viu escritores 

editarem importantes veículos jornalísticos, em geral voltados à classe burguesa, que florescia 

“ansiosa por ocupar seu espaço na sociedade”. Naquele país, o jornal já começava a se tornar 

um “empreendimento lucrativo”. Um dos que perceberam isso foi o escritor Richard Steele 

(1672-1729), que, em 1709, fundou The Tatler, “com notícias sobre fatos políticos e sociais e 

temas relacionados aos negócios, além de ensaios sobre arte, literatura, filosofia e ciências”, 

temas comuns à época. Steele, frequentador dos cafés – onde fervilhava a vida social – 

“reconhecia a superficialidade e os desacertos das discussões que prevaleciam nas rodas e se 

propôs, com seu jornal, a informar, esclarecer e entreter seus interlocutores” (NICOLATO, 

2008, p. 20). Era o momento em que a literatura se fazia sentir nessas folhas muito mais em 

ensaios e reflexões, os quais, apesar de já serem considerados praticamente “coloquiais”, 

debatiam temas e situações, diferentemente do propósito dos folhetins. 

No correr da história, a literatura foi estabelecendo vínculos mais estreitos com o 

jornalismo, seja pela atuação de escritores-jornalistas (COSTA, 2005; WERNECK, 1992) – 

os literatos que se renderam à paixão pela atividade jornalística –, seja pelo surgimento de 

jornalistas-escritores (VILAS BOAS, 2007) – profissionais da imprensa que aderiram aos 

recursos das narrativas ficcionais em seus trabalhos, erigindo-os nos limites do que se 

convencionou chamar de “creative nonfiction” ou “literatura de não ficção” (VILAS BOAS, 

2002, p. 82), matriz do gênero diversional. Mesmo em meio à insistência nos conceitos de 

“objetividade”, “neutralidade” e “imparcialidade” (CAPARELLI, 1986, p. 44), o componente 

estético passou a ser valorizado em muitas produções, atraindo e cativando leitores. Ainda que 

não seja “preocupação fundamental no jornalismo atual”, como reforça Carlos Alberto 

Vicchiatti (2005, p. 35), trata-se de efeito duma época “em que o homem busca lazer, 

entretenimento e trabalho adequados às suas condições de vida”, assim como “busca priorizar 

a estética em muitos momentos”. Por meio desses recursos, o jornalismo diverte. Como alega 
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Felipe Pena (2006, p. 21), “não se trata da oposição entre informar ou entreter, mas sim de 

uma atitude narrativa em que ambos estão misturados”. De um fazer que atende aos cidadãos, 

interessados no divertimento como um dos “valores agregados” à informação de atualidade 

(MARQUES DE MELO, 2012c, p. 12). 

 

 

1.4. E a função se concretiza na forma  

 

Tendo sido traçados os panoramas nos quais nossa discussão central se coloca, isto é, a 

civilização do espetáculo – característica da contemporaneidade –, a cultura de massa – 

embrião dessa conjuntura –, a diversão como valor reforçado em nosso tempo e, ainda, o 

achegar da literatura a um território próprio do jornalismo – advindas daí as primeiras 

experiências que alistam informação de atualidade e divertimento –, retornemos, agora, às 

funções jornalísticas, para pontuar um pressuposto necessário ao entendimento do espaço que 

o gênero diversional detém na cena jornalística. Poderíamos, aqui, colocar uma questão: o que 

difere o gênero diversional de outras diversões proporcionadas pela mídia? Afinal de contas, 

até agora buscamos formar um repertório circunstancial sobre as justaposições entre 

jornalismo e entretenimento, mas sem grandes empenhos em assinalar aquilo que distingue o 

gênero que estudamos das demais possibilidades com esse fim. 

O questionamento apresentado é de capital importância para o que buscamos com este 

trabalho. Isso porque há um grande número de estudos que relacionam jornalismo e 

entretenimento pela perspectiva do conteúdo, isto é, o jornalismo que se pauta pelo 

divertimento ou por possibilidades de diversão. Nós mesmos voltamos nossa pesquisa de 

mestrado ao “jornalismo de variedades”, especialidade focada “na informação e na orientação 

a respeito das opções de lazer” e que dá “projeção ao universo midiático e à alta sociedade, 

com particular atenção a celebridades e a pessoas cujas vidas pessoais despertam interesse e 

curiosidade nos outros” (ASSIS, 2009, p. 233-234). Ocorre, todavia, que conteúdo (o teor) se 

difere de forma (o exterior), ainda que sejam apresentados sempre juntos – ou seja, não há 

forma sem conteúdo e tampouco o inverso (MARQUES DE MELO, 2009b, p. 19). Mas 

ambos nem sempre têm o mesmo atributo. Explicamos melhor: o gênero a que dedicamos esta 

tese diverte por meio dos formatos “que mimetizam os gêneros ficcionais”, embora 

“permaneçam ancorados na realidade” – para usar a definição de Marques de Melo (2010b, p. 

6) –, e que, exatamente por assim ser, se configuram pela soma de dois fatores: 1) a 

materialidade, isto é, a forma concreta, com certos caracteres essenciais, propiciada por 2) 
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rituais específicos que condicionam os fazeres responsáveis pela constituição das matérias. 

Ou, se quisermos recorrer a outro referencial teórico, podemos indicar que se tratam dos 

fatores “estilísticos” e “orgânicos” – nessa ordem – apontados por Mikhail Bakhtin (1986, p. 

60, tradução nossa). 

No entanto, seu conteúdo – isto é, os temas destacados, os assuntos focalizados, os 

casos trazidos à tona, os personagens descritos, dentre outros elementos – nem sempre está 

ligado ao que podemos entender como divertido. E tampouco tem a pretensão, a obrigação ou 

a expectativa de sê-lo. Muitas vezes, consiste em dramas humanos – como os que John 

Hersey (2002) relatou, em Hiroshima, ao contar as experiências de seis sobreviventes da 

bomba atômica que assolou o Japão durante a Segunda Guerra Mundial –, assassinatos – 

como o que levou uma médica judia aos tribunais, acusada de pôr fim à vida do marido, e que 

Janet Malcolm (2012) expôs, em Anatomia de um julgamento –, casos de tortura – como o 

que Ivan Marsiglia (2013) revelou no capítulo de abertura de A poeira dos outros –, histórias 

de pessoas já falecidas – iguais às que o jornal norte-americano New York Times publica 

regularmente em sua seção de obituários, tendo algumas sido selecionadas e reunidas por 

Matinas Suzuki Jr. (2008), em O livro das vidas –, e assim por diante. A finalidade de 

diversão, por isso mesmo, se cumpre e se estabelece no relato com requintes literários, o qual 

desdobra a apuração feita, dentre outras técnicas, com “uma curiosidade não especializada”, 

no dizer de Humberto Werneck (2013, p. 13). 

Durante nosso mestrado, observamos o mesmo descompasso entre forma e conteúdo, 

só que em sentido inverso. O jornalismo de variedades se prende ao entretenimento em tema e 

essência (conteúdo), mas não se desenvolve em formas que divertem. Está – como o 

levantamento empírico comprovou – morfologicamente circunscrito, principalmente, aos 

gêneros informativo e utilitário, o que significa que a especialidade ali tomada como objeto 

cumpre as funções de informar e de prestar serviços (ASSIS, 2009, p. 234), e não a de 

divertir, ainda que o possa fazer, de algum modo, a depender da relação estabelecida com a 

audiência. Tudo isso, claro, tomando como parâmetro a classificação que nos norteia, exposta 

na introdução e em alguns pontos deste capítulo.  

Quando tratamos do jornalismo diversional, estamos, por essa razão, nos reportando à 

forma que se mostra capaz de divertir34, e não aos conteúdos que versem sobre diversão, 

entretenimento, lazer ou similares, apesar de eles poderem ser evocados em muitos casos, 
                                                 
34 Esse é um problema que se revela até mesmo quando versamos o termo para outras línguas. Em espanhol, 
como exemplo, a expressão “periodismo diversional”, pela qual optamos, pode soar estranha aos hermanos que 
desconhecem a classificação. Porém, se usássemos a fórmula “periodismo de diversión”, distorceríamos o 
conceito, uma vez que não estamos discutindo um jornalismo sobre a diversão, mas um jornalismo que diverte. 
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como, por exemplo, nas histórias de vaidade dos grã-finos de São Paulo, contadas por Joel 

Silveira (2003), em A milésima segunda noite da Avenida Paulista, ou ainda no engraçado 

caso de um cachorro que desapareceu no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto 

Alegre, deixando muita gente em polvorosa, o qual foi revelado por Christian Carvalho Cruz 

(2011), na matéria “E Pinpoo foi sem nunca ter ido”, publicada no jornal O Estado de 

S.Paulo. Mas essa classe de matérias – repetimos – pode se formar com ou sem histórias de 

fundo espirituoso, pilhérico. Na perspectiva funcionalista que assumimos como fundamento e 

na qual nos apoiamos nesta abordagem, são os contornos estabelecidos em consonância com 

certa função que configuram os gêneros jornalísticos. Marques de Melo (2005, p. 129), 

inclusive, afirma, categoricamente: “o gênero jornalístico não se define pelo conteúdo, mas 

pela forma de expressão”.  

Essas ideias bebem da fonte teórica dos gêneros midiáticos, articulada por Denis 

McQuail (2003, p. 336), que os considera “um mecanismo prático para ajudar qualquer meio 

de massas a produzir, de modo consistente e eficiente, e a relacionar a sua produção com as 

expectativas das suas audiências”. O gênero, de acordo com o autor, deve atender às seguintes 

características: 

a) identidade coletiva, capaz de ser reconhecida por produtores e receptores;  

b) relação dessa identidade com finalidade (informação, entretenimento ou correlata), 

formato (aspectos que o configuram, como estrutura, linguagem) e significado 

(“referência à realidade”); 

c) permanência dessa identidade, estabelecida consensualmente através dos tempos; e 

d) uma estrutura narrativa e/ou um ordenamento sequencial previsíveis, que se moldem 

a padrões estabelecidos. 

Portanto, um gênero que tem a diversão como propriedade se configura pela 

combinação de uma finalidade específica (divertir) com uma estrutura narrativa (que adota 

recursos da literatura em sua composição), reconhecida pelos agentes sociais que atuam no 

processo jornalístico (produtores e receptores) e que se mantém “relativamente estável” 

(BAKHTIN, 1986, p. 60, tradução nossa) ao longo do tempo e nos espaços em que circula. 

Além disso, devemos levar em conta a “referência à realidade”, que McQuail indica como 

substância a compor os gêneros. Essa “referência” é que liga os anseios da sociedade à função 

desempenhada pelo jornalismo. Mas sobre que base se constrói essa ponte, no caso que 

particularmente nos inquieta? Nos referenciais de que nos valemos, localizamos vestígios na 

expressão “interesse humano”. Para mais bem compreender esse encadeamento, observemos, 

mesmo que sucintamente, o que se pesou a respeito.  
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1.4.1. Interesse humano: entre a expressão e o valor-notícia 

 

“O jornal e a revista atraem o público que busca distração, comentando os aspetos 

pitorescos da vida cotidiana em histórias de „interêsse humano‟, publicando piadas e anedotas 

e procurando espaço para uma crescente apresentação de entretenimento”. Quem disse isso foi 

Fraser Bond (1959, p. 7), ao acenar, há mais de meio século, para a dedicação da imprensa em 

suprir os leitores com materiais que pudessem entretê-los. Excetuados os elementos que 

fogem da alçada do jornalismo – piadas e anedotas –, o que nos fica como preceito é que a 

função aqui considerada se cumpre pela exploração do que comumente se denomina 

“interesse humano”, rótulo para as histórias reveladoras de experiências e de situações que 

apelam para os sentimentos, para a emoção. 

Bond não está sozinho em reconhecer esse mérito. Emery, Ault e Agee (1974, p. 58) 

apontam que, nos Estados Unidos, ainda no término do século 19, os jornais se preocupavam 

em “entreter o leitor, além de informá-lo e instruí-lo”, com a publicação de “notícias „de 

interesse humano‟”, “histórias cujo valor reside mais na habilidade de redação do que no 

conteúdo” e que “sempre tiveram ampla aceitação”. Protegendo a ideia de que os veículos de 

comunicação têm de “equilibrar” suas funções de “informar, instruir e divertir”, os autores 

acreditam que “a preocupação de fornecer entretenimento ao leitor de modo algum diminui o 

valor social do jornal”. Ao contrário, “não há razão para que notícias de importância 

econômica e social deixem de ser apresentadas de forma interessante, ao lado de outras 

matérias menos importantes, que apresentem maior atrativo”. 

O interesse humano, orienta Beltrão (1969, p. 72), pode ser despertado a partir de 

casos identificados em “todos os quadrantes da atividade humana”, em “todos os seres”, em 

“todos os domínios da inteligência e da sensibilidade”. Para transformá-los no 

“entretenimento” reclamado pelo “organismo social” – possibilitando a seus leitores 

“descansar das preocupações” –, o jornalista há de “colhê-los onde quer que se registrem”. 

Isso reforça a nossa percepção, a ser ainda destacada, de que o gênero aqui discutido só se 

pode construir indo a campo, sendo impossível de ser praticado à distância, pelo telefone ou 

via internet, sem que se saia da redação. 

Houve um tempo, provavelmente no início do século 20 – embora não seja 

devidamente sinalizado pelos autores – em que eram postas distinções entre “informação” e 

“interesse humano” (MCQUAIL, 2003, p. 344), entre “notícia direta” e “destaques” – ou 

“features”, em inglês –, termo “genérico” que designava, nos Estados Unidos, os textos que 

“podiam ser redigidos quase como ditava a fantasia”. Tratava-se da “era da notícia 
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sentimental e de expressão jornalística quase sem limite” (HOHENBERG, 1962, p. 242). 

Contudo, ainda na primeira metade do mesmo século, esse contraste deixou de ser persistido, 

uma vez que a própria prática fazia separações. Em 1940, pesquisa realizada por Helen 

MacGill Hughes35 “examinou a relação entre as duas formas de conteúdo e concluiu que os 

jornais norte-americanos se tinham „transformado de uma forma mais ou menos sóbria de 

registro para uma forma de literatura popular‟”, como nos conta McQuail (2003, p. 344). A 

equação, em seu modo de ver, é algo aparentemente simples: se a atividade jornalística deriva, 

em parte, “de tradições muito antigas de contar histórias”, os leitores do jornalismo “são, 

certamente, muitas vezes mais atraídos para o „interesse humano‟ do que para „notícias‟ sobre 

política, economia e sociedade”. A curiosidade e o encantamento – despertados nos ouvintes 

dos contadores – também mobilizam os receptores da imprensa. 

No “jornalismo moderno”, finaliza Hohenberg (1962, p. 243), “o arco-íris do interêsse 

humano arqueia-se por todo o campo”: tanto nas revistas – ilustradas, semanais, mensais, de 

circulação geral – quanto nos jornais, que “transformaram o velho destaque jornalístico em 

trabalho eficaz, colorido e bem documentado, que destronou o seu desleixado e limitado 

antecessor”. Nessa contextura, o interesse humano se estabiliza como recurso expressivo 

(técnica adequada para a composição de formatos dessa natureza, como se mostrará36) e como 

valor-notícia, convertido em categoria de noticiabilidade. 

Diversos autores apontam o interesse humano como critério noticioso, capaz de levar 

uma ocorrência a se tornar pública por meio do jornalismo. Bond (1959, p. 72) é um deles, 

destacando que essa categoria apela para as “emoções primárias”, tais como amor, 

compaixão, ternura, medo, etc. Amaral (1978, p. 61), por seu turno, justifica tal concepção 

como atributo que prende a atenção, assumindo que “os homens só se interessam por êles 

mesmos e, portanto, a matéria tem de conter algo que lhes diga respeito”. Por fim, Mário 

Erbolato (2006, p. 62) nos recorda que dados “frios” sobre determinado fato – como 

estatísticas, por exemplo – “devem ser entremeados com notícias que falem do próprio 

homem, que participa desses acontecimentos”, revelando seus dramas e seus sentimentos.  

Essas colocações, quando reportadas à ideia de “fluxo do real” – de “evento externo” – 

como “fonte de noticiabilidade”, na definição de Carlos Franciscato (2013, p. 92), 

                                                 
35 Helen MacGill Hughes (1903-1992) foi discípula de Robert Park. Destacou-se por seus estudos a respeito das 
histórias de interesse humano, que estão dentre as principais contribuições da Escola de Chicago na geração 
posterior à de Park. Atingiu sua maioridade intelectual num mau momento para as mulheres norte-americanas, 
chamado de “Grande Depressão”, tendo sido obrigada a trabalhar à margem do universo acadêmico, até que o 
movimento das mulheres começou a ter impacto, na década de 1960 (SIMONSON & ARCHER, 2013, on-line). 
36 Retomaremos o assunto nos itens 3.5.1 e 3.5.2 do Capítulo 3, ao discutirmos os formatos atribuídos por 
Marques de Melo ao gênero diversional. 
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relacionam-se ao que se definiu como soft news, “notícias leves e agradáveis, sem o 

imperativo do tempo” e que, por isso mesmo, se opõem ao chamado hard news. Também 

acenam para uma tradicional divisão entre critérios de “importância” e de “interesse” (WOLF, 

2005, p. 208), embora eles quase nunca se separem. As matérias submetidas a esse último 

tipo, como afirma Leonel Azevedo de Aguiar (2008, p. 23), são “as que procuram narrar um 

acontecimento com base na perspectiva do „interesse humano‟, das curiosidades que atraem a 

atenção e do insólito”. 

À vista disso, há uma analogia implícita entre o “interesse humano” e a “diversão”. 

Fabiane Barbosa Moreira (2006, p. 64), por exemplo, indica o entretenimento como tema 

propício a ser tratado jornalisticamente, associando-o às efemérides, às curiosidades e, enfim, 

ao interesse humano. Aguiar (2008, p. 16) também associa esse “interesse” ao que é divertido, 

bem como determina o entretenimento como “valor-notícia fundamental”. O interesse 

humano está, por isso mesmo, próximo da finalidade de diversão, intervindo não só nos 

conteúdos, mas, também e principalmente, nas formas construídas por repórteres. 

Nesse cenário, incontestavelmente complexo, de contradições, em que agem múltiplas 

forças, entremeadas à “malha social de relações que envolvem a atividade” (TEMER & 

SANTOS, 2010, p. 3), é que os fazeres jornalísticos se configuram e se reconfiguram. Cientes 

disso, vamos, antes de adentrar especificamente no gênero diversional, refletir a respeito dos 

processos que demarcam a feitura do jornalismo, para que possamos, posteriormente, articular 

as experiências que nos foram relatadas pelos sujeitos que compõem nosso corpus de 

investigação.  
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CAPÍTULO 2 

FAZER(ES) JORNALÍSTICO(S):  
SUJEITOS, RITUAIS E OUTRAS IMPLICAÇÕES 

 
 

   ―Em jornalismo, há que se apegar à verdade, mesmo que ninguém creia nela, 
e por outro lado em literatura se pode inventar tudo, desde que o autor seja capaz de torná-la verossímil. 

Se um escritor diz que viu uma manada de elefantes voando, não haverá quem acredite nele,  
porque o bom jornalismo fez acreditar que os elefantes não voam.  

Mas não faltará quem acredite se apelar para o recurso jornalístico da precisão  
e disser que os elefantes que voavam eram 326.‖ 

 
(Gabriel García Márquez) 

 

 

“Fazeres combinados com intenções” – já dito – é como Manuel Carlos Chaparro 

(1994, p. 22) define o exercício do jornalismo, campo que imbrica dois estatutos: é profissão 

(KUNCZIK, 2002, p. 15; AMARAL, 2008, p. 31) e processo social (MARQUES DE MELO, 

2003, p. 17; BAHIA, 2010, p. 210-211). Assim sendo, tem implicações para além de seu 

próprio ambiente produtivo, do mesmo modo como suas ações e suas inclinações estão 

também relacionadas a fatores externos. “Contínuo, ágil, veloz”, lembra José Marques de 

Melo (2003, p. 17), organiza-se em razão de vários aspectos e interesses, tendo como elo, 

entre si e a sociedade, “o conjunto dos fatos que estão acontecendo”, a “atualidade”. 

Responde, na concepção de Luiz Beltrão (1960, p. 24), “a uma necessidade do espírito e da 

vida social”, isto é, a da informação, a qual faz chegar à coletividade após processá-la num 

“caminho [...] bastante tortuoso e complexo”, como elucida Clóvis Rossi (2007, p. 17), que 

parte da “pauta” e segue todo um ritual de captação, redação e edição até culminar na 

publicação, independentemente do canal utilizado, seja impresso, eletrônico ou digital. 

Por “pauta”, entenda-se a seleção dos acontecimentos despontados no cenário social 

que serão convertidos em teor de matérias jornalísticas. Como procedimento técnico, é a 

“designação prévia” dos assuntos (ERBOLATO, 1986, p. 237), que guia a equipe envolvida 

no processo – repórter e editor, principalmente, podendo também orientar fotógrafo, 

diagramador, cinegrafista, dentre outras funções, conforme o caso – e que consiste em ponto 

de partida do trabalho. Não deve, contudo, engessar a atuação dos profissionais37, muito 

embora se reconheça que, “de mero instrumento de orientação”, o recurso “acabou se 

                                                 
37 Há uma expressão muito comum no meio jornalístico, a modo de trocadilho, repetida por vários profissionais, 
inclusive por alguns de nossos entrevistados, defensora de que o jornalista não pode ser “filho da pauta” 
(KOTSCHO, 2004, p. 187). Espera-se, como a linguagem popular indica, que a pauta seja tão somente “um fio 
condutor” (ROSSI, 2007, p. 17), e não uma fórmula para enquadrar rigidamente a matéria. 
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transformando, com o tempo, em uma espécie de Bíblia, ocasionando distorções e limitações 

ao trabalho jornalístico” (ROSSI, 2007, p. 17-18). “Se a pauta”, porém, for “bem estruturada, 

os processos seguintes, como apuração e entrevistas, ficam mais fáceis”, asseguram Cleide 

Floresta e Ligia Braslaukas (2009, p. 1).   

Descrita por Pery Cotta (2005, p. 88) como “início de tudo”, a pauta é determinada em 

comum acordo com o que a comunidade jornalística – em sua dimensão mais ampla e, 

também, nos pequenos grupos formados em torno de um veículo ou de certa delimitação 

geográfica – entende por “noticiabilidade”. Uma série de atributos são identificados como 

responsáveis por conferir o status de notícia – em sentido largo – a um acontecimento, dando 

origem a outra série de conceitos formulados por teorias explicativas a respeito da produção 

jornalística. Marcos Paulo da Silva (2013, p. 30) percebe, sabiamente, que os termos seleção, 

critérios e valores, amplamente adotados para explicar a natureza das pautas, são “categorias 

com naturezas conceituais próprias”, mas “que acabam por ser interpretadas [...] como 

expressões sinônimas”. Não convém aqui entrar nesse mérito, por não se tratar de nosso 

objetivo, mas registre-se que a ideia de noticiabilidade é inerente à construção das narrativas 

jornalísticas e que seu interior comporta uma série de possibilidades, de certo modo 

impossíveis de serem todos elencados e sistematizados, ainda que autores a isso tenham se 

dedicado (SILVA, G., 2013, p. 65-66; FERNANDES, 2013, p. 144; BUSS, 2013, p. 210). 

Quando passarmos ao estágio das análises, nos últimos capítulos da tese, perceberemos que 

elementos objetivos e subjetivos entram em jogo no princípio do processo. 

É daí, portanto, que se desenrola o fazer jornalístico, com particularidades as mais 

diversas, definidas em conformidade com os interesses e com as possibilidades de cada 

circunstância. A prática do gênero privilegiado nesta tese, em específico, é mais desprendida 

de certas amarras, não obstante deva se submeter necessariamente ao ritual comum à 

imprensa: a apuração, a checagem, o confrontar de dados. Afinal de contas, o jornalismo 

diversional é, antes de tudo, jornalismo. Mas mesmo que sua pauta seja mais livre – ou, em 

alguns casos, sequer exista formalmente –, há sempre um ponto do qual se parte (uma ideia, 

uma percepção, uma curiosidade, um insight) e, até chegar ao produto final, não se pode fugir 

dos procedimentos relacionados ao levantamento de informações, base que são para a 

composição das matérias. 

O condicionamento vislumbrado parece-nos muito fácil de apreender, se 

considerarmos o que constata Pierre Bourdieu (1997, p. 105): o campo jornalístico é “lugar de 

uma lógica específica, propriamente cultural, que se impõe aos jornalistas através das 

restrições e dos controles cruzados que eles impõem uns aos outros e cujo respeito (por vezes 
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designado como deontologia) funda as reputações de honorabilidade profissional”. Significa 

dizer, então, que em quaisquer práticas ou, mesmo, investidas nos diferentes gêneros 

cultivados nesse território, os “valores” ou os “princípios internos” da atividade se mantêm 

inalterados, sendo até mesmo reconhecidos pela audiência. 

Por outro lado, não podemos nos esquecer de algo alertado previamente: o jornalismo 

se rendeu a muitas inclinações ao longo de sua história, inclusive – e especialmente, dado o 

direcionamento de nossa abordagem – aproximando-se do entretenimento, alterando, com 

isso, diversas manifestações, quer no conteúdo, quer na forma, como também já discutimos. 

No pensar de Ciro Marcondes Filho (1993, p. 61-62), os modos de produção jornalística do 

final do século 20 – que se estendem até nossos dias – não se assemelham “à forma clássica 

de fazer jornal”, a qual consistia num “tipo de ação política visando alterar o quadro de forças 

sociais a partir do debate de ideologias de mundo”. O que hoje se faz acompanha “a crise da 

razão”, segundo adjetiva o autor, também coincidente com “a expansão dos sistemas de 

comunicação”, “as redes”, “a tribalização do mundo”, “a diluição do social como categoria 

relevante e o fechamento dos indivíduos dentro das quatro paredes de seu apartamento, com a 

substituição do outro pela máquina no jogo, na diversão, no sexo, no diálogo, na 

comunicação”. Ele acrescenta: 
 
O jornalismo da nova era está sintonizado com o novo papel das 
comunicações e com a supressão dos fatos que marcavam o calor, o 
entusiasmo, a determinação de nossos antepassados. Ele não traz mais o 
conflito, a polêmica, a discussão, o choque de ideias. [...] O conflito 
transferiu-se para o choque entre grifes da moda, a polêmica entre artistas e 
críticos, entre figuras do mundo das telenovelas (MARCONDES FILHO, 
1993, p. 62-63). 

 

É, pois, de se compreender que a produção noticiosa incorpora, especialmente de 

meados do século 20 para cá, elementos que não apenas – ou primordialmente – os de ordem 

política ou de engajamento social. Além de lidar constantemente com questões aparentemente 

sem importância, como ilustra a citação acima, também condiciona sua forma de modo a 

atrair certos nichos de consumidores de bens simbólicos, dando vazão à criatividade dos 

jornalistas e abrindo espaço para estratégias originadas em outros campos – para ser fiel à 

perspectiva de Bourdieu –, tais como a literatura e a antropologia, cujos entrelaces 

estabelecidos com o jornalismo serão explorados na sequência.  

Retomando, entretanto, a ideia anterior, mesmo reconhecendo a ampliação das 

fronteiras em certas práticas, insistimos que o fazer jornalístico está sempre orientado ao 

cumprimento de certas exigências. A principal delas corresponde, muito provavelmente, à 
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precisão (PULITZER, 2009, p. 41; MEYER, 2011, on-line; SANTOS, 2013, p. 104-105), 

responsável por fazer de seu discurso um discurso específico, característico, diferente de 

outras formas de contar os fatos cotidianos38. A narrativa do jornalismo, em que consiste o 

produto elaborado por repórteres (ABRAMO, 1998, p. 111), não é relato qualquer e tampouco 

se constitui idêntico ao de outras esferas, como a das artes ou da ciência: é, sim, preciso no 

que reporta, ou, nos termos de Adelmo Genro Filho (2012, p. 161-162), “singular”, sem 

pretensões de parecer verdade universal. A busca pela “especificidade”, explica o autor, se 

situa na dimensão singular do jornalismo, uma vez que uma das características de sua face 

moderna é, justamente, o desprezo pelas generalidades39. 

 Outro aspecto circunstancial ao processo de que estamos tratando é o uso de fontes – a 

consulta a elas – na construção dos relatos. Definidas como “origem” (CASCAIS, 2001, p. 

93) ou “procedência” (RABAÇA & BARBOSA, 2001, p. 317) da informação trabalhada 

pelos profissionais da área, já foram por nós chamadas de “pedra angular da produção 

jornalística”, por serem “quem, de fato, sustenta e viabiliza tudo aquilo que a imprensa revela 

à sociedade” (ASSIS, 2012, p. 4). Não por acaso há dezenas de tipologias e de classificações a 

seu respeito, que lhe atribuem rótulos os mais diversificados (ERBOLATO, 2006, p. 183; 

MANUAL..., 2008, p. 37; BAHIA, 2009, p. 47; LAGE, 2009, p. 62-68; PINTO, 2009, p. 

181), reconhecedores de que há tanto as que se manifestam por si próprias (revelando suas 

experiências, dando testemunho ou analisando conjunturas) quanto as que falam em nome de 

instituições. Aldo Antonio Schmitz (2011, p. 11) conceitua “fontes de notícia” como “pessoas 

interlocutoras de organizações e de si próprias ou referências; envolvidas direta ou 

indiretamente a fatos e eventos; que agem de forma proativa, ativa, passiva ou reativa; sendo 

confiáveis, fidedignas ou duvidosas”.  

Por nosso turno, em trabalho anterior, concluímos que a relação entre jornalista e fonte 

é condutora dos caminhos que culminarão no texto jornalístico (ASSIS, 2012, p. 16-17). Em 

outras palavras, a dinâmica que se estabelece entre esses dois sujeitos, durante a apuração – 

especialmente no que tange ao olhar do profissional sobre seu entrevistado –, somada a outras 

forças internas e externas ao ambiente das redações, é que irá definir as bases para a 

configuração deste ou daquele formato jornalístico, especialmente quando tratamos do gênero 

diversional, caracterizado, entre outros fatores, pela narrativa humanizada. Se nosso tema de 

pesquisa consiste em classe de matérias capazes de mexer com emoções de leitores, por meio 
                                                 
38 Retornaremos a essa discussão no item 2.4 deste capítulo, ao abordarmos a questão da objetividade 
jornalística. 
39 É o que faz, por exemplo, um jornalista preferir dizer que um homem tem 1,90 metro de altura, em vez que 
dizer que se trata de um homem alto. 
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de uma escrita diferenciada, com feições literárias, e se ao repórter cabe exclusivamente 

reportar o que viu, ouviu e sentiu – sem invenções ou criações livres –, há dependência de um 

doar-se, por parte da fonte, para que sua história seja devidamente narrada. Trata-se de uma 

relação dependente – parece-nos óbvio – de empatia e confiança. 

Com essas anotações, reforçamos a defesa de que o jornalismo diversional, conquanto 

tenha “permissão” para ultrapassar as barreiras do gênero informativo – especialmente a 

submissão ao lead, mencionado na introdução, e à pirâmide invertida40 –, não abandona os 

processos de fabrico dos conteúdos jornalísticos que tão importante são para demarcar seu 

espaço no ambiente midiático e, por conseguinte, no cenário social. É por isso que toda a 

discussão que se seguirá, nos capítulos posteriores, associa pressupostos teóricos e discursos 

sobre a práxis – tomados como parâmetro de nossa tese – a um pano de fundo situado nas 

costumeiras rotinas produtivas da imprensa.  

Antes, porém, necessitamos definir marcos conceituais que guiam a nossa discussão, 

começando pela figura que se faz central nesta abordagem: a do repórter. Se aceitamos, como 

posto de início, que o jornalista tem papel ativo no processo noticioso (GREGORIO, 1966, p. 

16), não se pode negar que, dentre as muitas categorias nas quais tal sujeito pode atuar 

(TRAVANCAS, 2011, p. 25-26), a do repórter é a que mais bem traduz o exercício decisivo 

para a configuração do gênero diversional.  

 

 

2.1. Repórter, o ser que pergunta 

 

 Na apresentação de livro que reúne autobiografias de expoentes do jornalismo 

brasileiro – o qual utilizamos como um dos parâmetros para a composição de nosso corpus de 

pesquisa, como se dirá no Capítulo 4 –, Audálio Dantas (2004b, p. 9) narra uma proeza. 

Segundo consta, durante uma entrevista, Acácio Ramos, que trabalhava na “antiga Folha”, 

sintetizou, “a um figurão irritado com a insistência do repórter em perguntar”, a essência de 

seu posto: “Repórteres, meu senhor, são pessoas que perguntam”, teria dito ele. A base da 

                                                 
40 Nas palavras de Bahia (2010, p. 287), pirâmide invertida é “método de apresentação da notícia, que visa 
valorizar o texto ou a página, criando um clímax logo no começo, usando para isso o maior espaço (a base da 
pirâmide) de maneira que o menos importante, abaixo do corpo, ocupe pequeno espaço (o que era o vértice da 
pirâmide). Assim, na pirâmide invertida, a cabeça ou parte principal é o lide; o corpo ou desenvolvimento da 
história é a parte intermediária; e o final ou conclusão é o pé”. Recurso surgido na segunda metade do século 19, 
nos Estados Unidos – com a intenção de facilitar a transmissão de notícias via telégrafo, serviço oneroso, à 
época, e quase sempre fadado a ser interrompido por falhas técnicas –, a pirâmide “antecipa ao leitor o final da 
história” (SOUSA, 2005, p. 27), não sendo preciso ler o texto na íntegra para tomar conhecimento das principais 
informações.  
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atividade jornalística, de fato, é esta. Estende-se, claro, a outros sentidos, que necessitam estar 

sempre em estado de alerta (RIBEIRO, 2001). Mas todos são movidos pelo mesmo motor: o 

questionamento. A escuta, o olhar, as sensações (inclua-se aí até o famigerado “sexto 

sentido”, acionado não raras vezes e, em geral, com eficiência). Tudo é guiado por uma 

interrogação, que busca compreender personagens, cenários, contextos.  
 
De um bom repórter, desses que vão além das prescrições dos manuais de 
redação ou das receitas da pauta diária, exige-se muito mais. Ao contrario 
daqueles macaquinhos chineses, eles têm de ver, ouvir e contar – de 
preferência contar bem, em texto de qualidade. De um bom repórter, exige-
se até uma certa dose de megalomania, na medida suficiente para que ele 
acredite, em momentos de exaltação, ser capaz de mudar o mundo. O diabo é 
que, às vezes, ele consegue (DANTAS, 2004b, p. 10).  

 

 O repórter, quase sempre deixado de lado – ou anulado – nas pesquisas sobre os frutos 

do trabalho da imprensa, é extremamente importante para pensarmos a lógica do jornalismo 

diversional. Consiste não só “na função que ocupa o maior número de vagas numa redação”, 

sendo “o „olho‟ do veículo, o profissional que sai a campo para entrevistar pessoas, fazer 

pesquisas e checar informações”, mas também numa opção de carreira ou, até mesmo, de 

vida. Para muitos, trata-se do primeiro degrau da escada que, dentro das empresas 

jornalísticas, termina com os cargos mais altos, os do “topo da pirâmide”, ou seja, “diretores 

de redação, editores-chefes ou redatores-chefes”, dentre outras colocações semelhantes, “que 

coordenam o trabalho de toda a equipe” (JORNALISTA, 2006, p. 62). Para outros tantos, é 

uma atividade movida por um sentimento de paixão pelo trabalho exercido em campo 

(LOBATO, 2005, p. 7), ligado a uma “imagem romântica”, que, talvez não mais existente 

(ADGHIRNI, 2005, p. 47), ou pouco notada, ainda torna “mística” – ou mítica – a sua 

“figura” (SETTI, 1997, p. 86). O heroísmo atribuído ao jornalista é, quase sempre, 

relacionado exclusivamente à atuação do repórter, aquele que sai “em busca da verdade e da 

justiça, como nos filmes de Hollywood”. Praticamente, nunca se associam tão nobres virtudes 

à atuação daqueles que permanecem num ambiente “depreciativamente” chamado de 

“cozinha da redação”, isto é, nos postos de chefia, de direção e/ou edição, como afirma 

Ricardo Setti (1997, p. 86-87): “É como se houvesse, num mesmo exército, os guerreiros e os 

intendentes, os valentes e os burocratas, os que arriscam a vida e os que, mesmo sendo 

generais, se espreguiçam, indolentemente, em cima de suas mesas, à espera de que a vida lá 

fora seja trazia pelo reportariado”. 

Por tudo isso, o termo “repórter” é utilizado, não raramente, como sinônimo para 

jornalista, sem que se pesem as devidas diferenças entre essa e outras funções. Nas palavras 



 
70 

  

de Fernando Cascais (2001, p. 168), “é alguém que „empresta‟ os seus sentidos a outros, que 

„representa‟ o público ausente”. Um mediador, portanto. Faz a ponte entre os acontecimentos 

e o público em potencial de seu trabalho – leitor, ouvinte, telespectador, internauta –, que não 

esteve presente nos muitos lugares em que são suscitados. Um observador privilegiado, assim 

sendo. Sua missão é traduzir a complexidade do mundo e da vida em palavras (muitas vezes, 

poucas), sem perder a precisão, a relevância e seus elementos atrativos. “O repórter é um 

contador de histórias. Histórias com personagens reais, que nem sempre terminam bem”, 

dizem Luciana Bistane e Luciane Bacellar (2010, p. 13), referindo-se especificamente ao que 

se pratica em TV, mas cuja definição cabe no exercício desenvolvido em qualquer suporte. 

 Esse sujeito aparece na imprensa, “de forma crescente”, no século 19 – mais 

precisamente, entre 1830 e 1840 –, quando os jornais começaram a se popularizar, tal como 

vimos no capítulo anterior. Era o momento da penny press, dos jornais vendidos a um 

centavo, que desencadeou uma série de mudanças estruturais na área, como o abandono dos 

artigos ideológicos e a valorização dos trabalhos de apuração. Daí sucede a metáfora do 

espelho, outrora mencionada. A “nova figura” – a do repórter – tinha uma missão: “a respiga 

e a montagem dos fatos”, um esforço que “tentava transformar o jornalismo numa máquina 

fotográfica da realidade”, conforme Nelson Traquina (2005, p. 52-53). “A caça hábil dos fatos 

dava ao repórter a categoria comparável ao do cientista, do explorador e do historiador”.  

 Pery Cotta (2005, p. 66) ratifica que “repórter é a função mais importante no 

jornalismo”, sendo “a peça que move tudo”. A atividade jornalística está, em essência, no seu 

desempenho, nas suas ações, porque não só escreve textos noticiosos como, para tanto, busca 

subsídios, no meio social, para elaborá-los. Isso, é claro, sem contar práticas – cada vez mais 

comuns – de apuração por telefone ou via internet, dando origem a um novo rol, o do 

“jornalista sentado”, que uniformiza as informações e se torna extremamente dependente das 

agências de notícia e das assessorias de imprensa (PEREIRA, 2004). Aqui, em particular, 

referimo-nos exclusivamente aos profissionais que têm disposição, aptidão e – o mais 

importante – condição para ir a campo. Há algo de espírito aventureiro (FAERMAN, 2004; 

DIMENSTEIN & KOTSCHO, 1990) nessa prontidão para se dirigir a “qualquer lugar onde 

exista uma boa notícia”, fazendo crer, por isso mesmo, que “vida de repórter é vida sem 

descanso” (SOUZA, 2010, p. 90). 

Suas ferramentas de trabalho foram, como Traquina bem indicou, assimiladas 

gradativamente. Em geral, de outras esferas, seja do conhecimento – das ciências sociais, por 

exemplo –, seja de setores da própria sociedade – do trabalho de detetives ou de literatos. 

Félix Ortega e Mª Luisa Humanes (2000, p. 119), tomando de empréstimo um esquema 
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elaborado por Ulrich Sacher, apresentam os diferentes papéis acumulados pelos jornalistas 

com o correr do tempo. Como se pode ver no Quadro 1, com exceção do “jornalismo de 

opinião”, que tem suas regras próprias, todos os outros tipos correspondem a ações 

desempenhadas por repórteres, que quase sempre mesclam mais de um deles numa mesma 

abordagem. Seu desempenho, portanto, foi sendo moldado ao passar dos anos. 
 

Quadro 1 – Papéis desempenhados pelos jornalistas e seus modos de atuação 

Critérios/Tipos Papel do 
jornalista Objetivo Método de trabalho Apresentação dos fatos 

Jornalismo objetivo Transmissor Informar Narração dos fatos Neutra 

Jornalismo 
interpretativo Intérprete Explicar a 

realidade 

Enriquecer as notícias 
com ajuda de 
interpretação 

Explicativa 

Jornalismo de precisão Pesquisador 

Oferecer 
informação 
cientificamente 
comprovada 

Métodos das              
ciências sociais Científica 

Jornalismo de 
investigação Detetive 

Oferecer 
informação 
contrastada 

Utilização de               
fontes falíveis Fatos comprovados 

Jornalismo de opinião Partidário Criar opinião Divulgação  
de opinião Persuasão 

Jornalismo 
comprometido Advogado Despertar a 

solidariedade 
Utilização de fontes 
não oficiais De forma impactante 

Novo jornalismo Literato Autenticidade Subjetividade Literária 

Fonte: Ortega e Humanes (2000, p. 119, tradução nossa). 

 

Adiante, no item 2.3 deste Capítulo e ao longo de boa parte do Capítulo 3, novamente 

veremos que as diferentes fases pelas quais o jornalismo passou – traduzidas na tipologia 

acima esboçada – foram subsidiando a constituição de novos gêneros e formatos, bem como 

sua manutenção e, em alguns casos, provocando seu desaparecimento41. Afinal, as formas 

concretas – materializadas – dessa atividade resultam da performance dos profissionais, em 

especial dos repórteres.  

Também é importante que se diga haver uma espécie de orgulho, entre os jornalistas, 

no que se refere ao posto de repórter. Como afirma Isabel Travancas (2011, p. 44), essa 

categoria profissional é “paradigmática”: “Ela reúne diversas ocupações do jornalismo. O 

repórter vai para a rua apurar a notícia e volta à redação para escrevê-la. Para o grande 

público e o senso comum” – como se viu –, “é a imagem do repórter que define o jornalista”. 

Tal percepção tem origem ainda na época em que os ocupantes da função quase não fechavam 

                                                 
41 Há gêneros e formas de expressão jornalística que fatalmente caem em desuso, no curso tempo, conforme 
deixam de cumprir certa função no meio social. Veja-se o exemplo do cinejornal – “noticiário produzido 
especialmente para apresentação em cinemas” (RABAÇA & BARBOSA, 2001, p. 133) –, que perdeu sua razão 
de ser com o advento das mídias eletrônicas.  
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suas próprias matérias, porque eram bons para coletar informações, mas nem sempre para 

redigi-las. Para isso, havia os redatores – raros hoje em dia –, “responsáveis pelo texto final 

do repórter, assim como pelo título e legenda da foto” (TRAVANCAS, 2011, p. 25). Carlos 

Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa (2001, p. 627) esclarecem: 

 
O repórter, em sua função básica de ir ao encontro da notícia, apurá-la e 
transmiti-la, raramente era bom redator. Seu texto tinha de ser todo refeito 
nas redações, e esse era o papel do redator, encarregado da produção final 
dos textos (correções, copidesque e titulação). Hoje, com nível superior e 
função regularizada por lei, o próprio repórter é, quase sempre, o redator das 
notícias que colhe, salvo em casos especiais, como, p. ex., cobertura em 
equipe, da qual vários repórteres participam, apurando informações a serem 
reunidas e trabalhadas por um só redator.  

 

Décadas atrás, o jornalista que conseguia fazer uma boa apuração e, ainda, um texto 

final, sem necessidade de grandes alterações, destacava-se entre seus colegas. Como 

apreciaremos no Capítulo 5, com os relatos dos profissionais que ingressaram na imprensa 

entre, principalmente, os anos de 1950 e 1970, o esforço por confeccionar matérias com 

conteúdo e qualidade estética, amparado por um interesse em sair do comum e da técnica 

engessada – como a da notícia –, alavancou o desenvolvimento de um agrupamento 

específico, o que chamamos de jornalismo diversional, em que, dentre muitos atributos, 

prevalece uma noção autoral. É o que discutiremos a seguir. 

 

 

2.2. A autoria no jornalismo 

 

Hipótese primeira de nosso incurso pelo gênero diversional – alertada por Marques de 

Melo (2010a, p. 29) – é a de que ele apresenta “nuances típicas de certo jornalismo autoral”. 

Em linhas gerais, isso aponta para o fato de sua forma ter impressas as marcas de seus autores, 

repórteres talentosos que são, capazes de construir textos que se equiparam a peças literárias e 

que invariavelmente se tornam referência. Mas o que significa a autoria no jornalismo? Ou, 

antes, o que é ser autor?  

Intelectuais de grande envergadura, como Michel Foucault (2009), Roland Barthes 

(1984) e Mikhail Bakhtin (2003), dedicaram-se profundamente à questão, promovendo 

debates de natureza filosófica, especialmente sobre conceitos como função-autor, escritor e 

autor-criador, respectivamente, na intenção maior de demonstrar que a autoria não é 

simplesmente uma ação individual – de um sujeito que produz algo –, mas, sim, um fenômeno 
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complexo. O próprio termo “autor” comporta diferentes significados, ao mesmo tempo em 

que pode ser considerado um limitador. Na perspectiva foucaultiana, por exemplo, tal palavra 

é vista como inibidora dos muitos sentidos que se lhe podem atribuir, provocando avaliações 

errôneas, como a que pode presumir que o autor é elemento anterior à obra, sendo que, na 

verdade, ele surge na própria constituição dos discursos. “O autor torna possível uma 

limitação da proliferação cancerígena, perigosa das significações em um mundo onde se é 

parcimonioso não apenas em relação aos seus recursos e riquezas, mas também aos seus 

próprios discursos e suas significações”, diz Foucault (2009, p. 287). 

De fato, a tentativa de conceituar a autoria e a figura do autor pode limitar suas 

possibilidades. Mesmo porque a palavra “autor” remete a uma “assinatura individual”, como 

bem observa Cremilda Medina (2011, p. 11), ao passo que há outras possibilidades de ação e 

compreensão, como a autoria coletiva, manifestada nos ambientes digitais. Se, contudo, 

recorrermos a dicionários técnicos, encontraremos definições restritas, basicamente. Bahia 

(2010, p. 37), por exemplo, define autor como “aquele que escreveu, produziu ou realizou 

obra, trabalho ou matéria de natureza literária, jornalística, artística, científica, 

cinematográfica, etc., [...] independente de demonstração ou comprovação de autoria”. 

Erbolato (1986, p. 52) registra que se trata de “pessoa que escreve para qualquer meio de 

comunicação”. Rabaça e Barbosa (2001, p. 50), enfim, apresentam-no como “pessoa física ou 

jurídica que concebe e realiza obra literária, artística, didática ou científica”. Simplistas, como 

se pode ver, essas explicações não são suficientes para a reflexão que esperamos promover, 

mesmo porque há de se considerar que a autoria não se resume à assinatura de uma matéria 

jornalística. É mais do que isso. Está entrelaçada com a própria concepção do texto, com seu 

desenvolvimento, com suas particularidades.  

Concordamos com Salvador Ottobre (2005, p. 43, tradução nossa), quando nos diz que 

“não há obra sem autor” e que “o maior ou o menor grau de participação na criação de uma 

obra não invalida sua intervenção”. Quaisquer relatos jornalísticos – mas, em especial, os que 

são tidos como pertencentes ao gênero aqui estudado – carregam e, muitas vezes, 

transparecem impressões de seus autores. Não obstante persigam o rigor da coleta de 

informações junto às fontes, os jornalistas não fazem apenas um compilar de dados. Sua 

narrativa, reforça Zélia Leal Adghirni (2013, p. 36), “não é uma mera descrição dos fatos, mas 

uma maneira de pensá-los. A presença do jornalista no lugar onde os fatos acontecem, além 

de servir de testemunho, ultrapassa a descrição dos próprios fatos”. 

Importa destacar que, no âmbito do jornalismo, a autoria se manifesta de diferentes 

maneiras. Textos opinativos, por exemplo, são visivelmente autorais. Mas não é do exercício 
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dedicado a atribuir juízo de valor acerca de temas e acontecimentos que estamos falando. É, 

sim, de um “jornalismo com impressões digitais”, como diz Rogério Christofoletti (2004, p. 

264), que compreende “os narradores como sujeitos do processo, em conjunto com sujeitos do 

público, destinatários da informação”. Isto é levar em conta que, além do estilo “estrutural”, 

certas formas também têm um estilo “pessoal”.  
 

A autoria jornalística se dá num ponto periférico, no estágio de exercício do 
segundo estilo (o pessoal), não no primeiro, já que este é o plano de 
imanência narrativa jornalística. Uma autoria no jornalismo depende de uma 
compreensão diferenciada da obra jornalística, e por isso vigoram as mesmas 
regras que valem para a obra literária ou artística, por exemplo. No 
jornalismo, para ser autor, é preciso legitimidade. [...]. Para além disso, a 
autoria pode se apoiar ainda na capacidade/competência de bem narrar. Mais 
ainda: autoria requer certo grau de autonomia do repórter, flexibilidade das 
instituições jornalísticas que abrigam esse profissional. Autonomia do 
repórter e sua correspondente ousadia na prática cotidiana. Outra condição: a 
autoridade de quem é especialista ou testemunha do acontecido, fator que 
ajuda a credenciar o discurso do jornalista (CHRISTOFOLETTI, 2004, p. 
266-267). 

 

Não se quer aqui defender um jornalismo “individual, pessoal e isolado” – feito como 

se bem entende – ou algo parecido. Nossa defesa, assim como a de Christofoletti (2004, p. 

265), é a de que há justamente um “casamento” entre as ações pessoais e a característica 

elementar do jornalismo, que é a de ser “atividade social, coletiva”. A autoria, nesse modo de 

ver, é definida pela capacidade de sair do lugar comum e alcançar outras estaturas, outras 

possibilidades narrativas, que não apenas aquelas descritas e orientadas em manuais de 

redação. A ênfase autoral do gênero que privilegiamos está invariavelmente relacionada ao 

estilo, aos modos de construir narrativas sobre a realidade.  

Nesse ponto, comunicação e arte se imbricam. Embora ocupem lugares distintos no 

meio social (MEDINA, 1990, p. 25), a relação jornalismo e literatura é propícia, no sentido de 

estimular a busca pela “perfeição” do texto (WERNECK SODRÉ, 2002, p. 494) e de instigar 

a criatividade – típicas do universo ficcional – nos domínios ocupados pela informação de 

atualidade. Medina (2011, p. 15) afirma, também, que o agir do “jornalismo de autor” e a 

feitura da “reportagem da cena social” dependem de “virtuosismo semelhante à da arte”. O 

“autor” passa, então, a ser compreendido como “narrador”, cujas bases de sua conceituação 

encontram-se no terreno da literatura. Não por acaso a expressão “jornalismo literário” – a ser 

devidamente balizada no item 3.4 do Capítulo 3 – é a mais usual quando se aborda o 

fenômeno que identificamos como sendo manifestação do gênero diversional. No seu cultivo, 

o repórter assume o estatuto de “narrador mutante”, para usar os termos da referida autora, e 
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“que assume várias pessoas verbais, não exclusivamente a impessoalidade da terceira, [e] leva 

o autor à pesquisa das falas vivas, um universo de encantamento que os escritores de ficção 

desfrutam na oficina literária”. 

Medina (2011, p. 15) ainda questiona se o jornalista, na qualidade de “leitor cultural 

da contemporaneidade”, “pode prescindir da vivacidade da oratura para se fechar em códigos 

assépticos e estandartizados”, quando se põe a construir narrativas – cumprindo aí seu papel 

de narrador – sobre as cenas cotidianas. Apoiamos a dúvida posta em pauta. Também 

acreditamos ser improvável ou, ao menos, muito difícil produzir materiais capazes de oferecer 

diversão – ou leia-se “gratificação estética” – a um público potencial restringindo-se aos 

ditames encontrados em gramáticas da área. O esforço deve pulsar no ritmo do cotidiano, da 

vida no contexto da sociedade. Todavia, aderir à liberdade criativa não é simples, 

principalmente pelo fato de que não se pode, simplesmente, virar as costas para os manuais – 

sejam eles formais, como os dos jornais Folha, Estadão e Globo (MANUAL..., 2008; 

MARTINS, 1997; GARCIA, 1995), ou informais, com regimentos que vão se incorporando à 

cultura profissional e à rotina de cada veículo –, incorrendo no risco de fazer algo que não 

seja jornalismo ou que não tenha suas feições. 

Em verdade, a questão estilística, no jornalismo, passa por uma relação conflituosa. De 

um lado, é difícil fugir completamente da estandardização, característica da indústria cultural 

(HORKHEIMER & ADORNO, 2000, p. 202) e própria do estilo “estrutural”, aludido 

anteriormente, que de certo modo garante fisionomia ao jornalismo. Por outro lado, como se 

colocou, para que sejam desenvolvidas peças com forma superior à da informação pura e 

simples – ou considerável e visivelmente diferenciadas –, alcançando outros patamares – o 

literário, especialmente –, é necessário saber unir a verve autoral aos padrões racionalizadores 

do campo, instaurados em seu percurso histórico. 

Racionalização e padronização são, segundo indica Sergio Vilas Boas (1996, p. 39), 

fundamentos do estilo jornalístico. “Racionalizar e padronizar são formas de tornar criterioso 

o processo de informação. Sem critérios, a prática de informar se tornaria confusa, redundante 

e discutível. A imprensa busca unidade, legibilidade e identidade do texto”, explica. Nesse 

território, portanto, o “estilo” acaba se tornando uma combinação de modos de expressão: do 

próprio campo jornalístico, de dado veículo – porque todos têm seu tom, sua inclinação, seus 

preceitos, seus interesses, suas preferências e sua estética – e do repórter. “O estilo é o homem 

e também o veículo”, lembra Bahia (2009, p. 95). Mesmo podendo haver mais liberdade de 

atuação, como a prática do jornalismo diversional pressupõe, ela está condicionada às 

engrenagens da imprensa e a outras particularidades, como o “tempo”, o “espaço” e a 
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“interpretação que o autor dá às suas experiências, leituras e a toda sua relação com o que o 

cerca” (VILAS BOAS, 1996, p. 33).  

Ainda a esse respeito, uma anotação de Alceu Amoroso Lima (1960, p. 52) é 

significativa: falar sobre o estilo jornalístico requer, necessariamente, considerar o traço da 

objetividade. Dedicar-nos-emos a este tópico no item 2.4, ainda este capítulo, mas é válido, 

por ora, destacar que o estilo a que estamos nos referindo se constrói pelo “contato” do 

jornalista “com o fato” e com as fontes. Sentencia o autor: “Tudo mais deriva daí: a 

informação do fato [...]. O primado do objeto, pois, é soberano no jornalismo. O jornalista que 

divaga em tôrno do fato, ou o deturpa, toma-o apenas como pretexto, generaliza facilmente, 

ou está mal informado, não é um bom jornalista”. Ainda que haja possibilidades de criação na 

produção jornalística, elas não são as mesmas à disposição do poeta ou do romancista. A 

criatividade tão somente “aproxima-se muito do estilo literário” (VILAS BOAS, 1996, p. 41, 

grifo nosso). Não é idêntica.  

Em síntese, portanto, a autoria tratada nestas linhas, com o intento de sinalizar uma 

das particularidades do jornalismo diversional, tem a ver com o estilo empregado pelo 

repórter em seus escritos. É o que o diferencia, em meio aos pares. Cada qual ao seu modo, 

com seu repertório e seguindo costumes próprios ao(s) ambiente(s) em que atua. Não há 

fórmulas prontas – nem para a apuração, como destaca Frederico Vasconcelos (2008, p. 11) –, 

mesmo que alguns modelos sejam imitados, especialmente por iniciantes no ofício42, ou que 

outros se repitam pelas próprias necessidades do jornalismo. “Não basta ser jornalista para ter 

estilo”, argumenta Bahia (2009, p. 96), “mas é preciso ter estilo para ser jornalista”, o qual se 

mantém em razão de desempenhos próprios, particulares, ao mesmo tempo em que atenta às 

necessidades do campo e aos costumes de cada época43 (VILAS BOAS, 1996, p. 33). Nesse 

sentido, Lucia Santa Cruz (2014, p. 36) é perspicaz ao dizer que “jornalistas são homens e 

mulheres do seu tempo, com suas cargas emocionais, subjetividades, idiossincrasias, 

preferências pessoais, as quais, aliadas às questões profissionais e operacionais do jornalismo, 

interferem diretamente nas práticas noticiosas”.  

                                                 
42 Um exemplo: é bastante comum depararmo-nos com alunos de graduação em jornalismo – especialmente os 
que estão às voltas com o trabalho de conclusão de curso, e ainda mais especificamente dedicando-se à produção 
de livro-reportagem – que, na dúvida de como escrever ou, mesmo, na insegurança de deixar fluir um estilo 
próprio, acabam reproduzindo modelos empregados por profissionais renomados. Ou, então, insistem em 
direcionamentos já tornados clichês, que aparentam ser criativos, mas que, na verdade, pendem à 
estandardização, ao estereótipo. 
43 Vilas Boas (1996, p. 33) faz consideração pertinente a respeito do estilo, sinalizando seu vínculo com a época 
– o que, consequentemente, leva a presumir que os estilos se modificam. “Na medida do tempo, os textos 
também sofrem variações. O discurso barroco, por exemplo, é assimétrico. Os enunciados se dispõem num 
esquema de contraste. Já o clássico prima pelo senso de proporção. Na época atual, há uma tendência à frase 
curta e fragmentária, própria de uma existência mais tensa”.  



 
77 

  

Compreendidas tais premissas, iremos, no tópico seguinte, refletir sobre o espaço – o 

locus – que os jornalistas têm à disposição para exercitar sua verve autoral, seus estilos, o qual 

se situa no bojo da discussão maior que fundamenta nossa tese. 

 

 

2.3. Da notícia à reportagem: ampliando as formas de expressão  

 

O eixo central deste estudo, como dissemos em outros momentos, corresponde aos 

gêneros jornalísticos, cujos referenciais teóricos tomados como norte serão abordados no 

capítulo seguinte. Mas havemos de antecipar algumas ideias, que estabelecem elo com a 

discussão travada até este ponto.  

Apesar de termos escolhido investigar o jornalismo diversional, do ponto de vista 

empírico, pela dimensão do fazer44, é imprescindível deixar claro que o processo laborioso 

não se encerra em si próprio. Ou, mais, não tem sentido caso visto desassociado do produto 

no qual resulta, isto é, do texto. Por conta disso, mesmo sem termos nos dedicado a analisar 

construções textuais ou o discurso contido nas matérias que nossos entrevistados elaboraram/ 

elaboram, devemos obrigatoriamente considerar que suas ações – no tangente ao universo da 

pesquisa – se direcionam a alcançar uma forma específica – e não uma redação qualquer –, 

identificada como texto jornalístico. 

No entanto, a expressão “texto jornalístico” é ampla e nivela a um mesmo patamar – 

equivocadamente, se não houver sinalizações quanto às suas variáveis – inúmeras 

possibilidades de expressão a serem suscitadas no terreno da imprensa. E aí podemos 

perguntar: afinal, que natureza de texto produzem os cultivadores do gênero aqui estudado? 

Há um ou vários formatos à sua disposição?  

A resposta a estas indagações virá na sequência, especialmente no Capítulo 6. Por ora, 

cabe pôr em tensão alguns pressupostos a respeito dos contornos que se dá ao jornalismo, a 

começar pela classificação proposta por Marques de Melo (2009a, p. 36), por nós adotada45, 

que atribui ao gênero diversional as formas “história de interesse humano” e “história 

colorida”46. Temos dúvidas quanto a essa divisão. Muito embora arquitetada em 

conformidade com a bibliografia disponível a respeito do assunto, com ancoragem em 
                                                 
44 Além das justificativas já apresentadas na introdução, exploraremos, no Capítulo 4, os parâmetros que 
orientaram a pesquisa empírica realizada como subsídio a esta tese. 
45 Sugerimos consultar o Quadro 2, a ser apresentado no item 3.1.3 do Capítulo 3, para mais bem compreender a 
distribuição proposta pelo autor. 
46 Exploraremos um pouco mais a classificação de Marques de Melo, bem como os formatos do gênero 
diversional por ele categorizados – “história de interesse humano” e “história colorida” – no capítulo posterior. 
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observação sistemática da mídia impressa (MARQUES DE MELO, 2010a; DIAS et al, 1998), 

os termos parecem não se sustentar, da maneira como dispostos, quer pelo aspecto prático 

(não são usuais no dia a dia das redações), quer pela dimensão epistemológica (como 

voltaremos a discutir, a fronteira que separa os dois formatos apresenta-se demasiadamente 

frágil para justificar suas autonomias, assim como o exercício do agrupamento a que se 

vinculam parece não se distanciar, em nada, da “reportagem”, a qual é indicada, pelo mesmo 

autor, como desdobramento do jornalismo informativo). Disso, então, a necessidade de lançar 

olhares mais atenciosos a essas particularidades, de modo a rediscuti-las.  

Para começar, sinalizemos que, se não nos parece totalmente convincente, a referida 

proposta classificatória aponta para algo extremamente necessário de se considerar, quando 

nos dedicamos aos gêneros jornalísticos, isto é, ao fato de que o jornalismo diversional – 

assim como outras classes surgidas posteriormente à informação propriamente dita 

(MARQUES DE MELO, 2006b) – representa, acima de qualquer direcionamento teórico, 

uma evolução dos fazeres. E mais: se gênero corresponde a forma, é certo, portanto, que o 

feitio a que tal rótulo se refere também se configura como um avanço da prática, em relação 

ao mais antigo e básico formato dessa esfera, comumente chamado de notícia. 

A notícia surge em paralelo aos primeiros jornais que circularam pela Europa, no 

século 17, os quais apresentavam a “sucessão precisa dos fatos” (PEUCER, 2000, p. 201). 

“Fator básico do trabalho periodístico”, no entender de Beltrão (1969, p. 82), a notícia acabou 

se convertendo em “matéria-prima principal” dos jornais, como defende Nilson Lage (2006, 

p. 13), “conformando-se a padrões industriais por meio da técnica de produção, de restrições 

do código lingüístico e de uma estrutura relativamente estável”. Um dos formatos mais 

rígidos dentre os que habitualmente são praticados pelos jornalistas: constitui-se de “„cabeça‟ 

(lead) e „corpo‟ (body)”, privilegiando o “„clímax‟ (sensação), evitando a „cronologia‟ (nariz 

de cera)” (MARQUES DE MELO, 2006a) e sendo estruturada à luz da técnica denominada 

pirâmide invertida, à qual antes se fez menção. Aperfeiçoada no correr do tempo, 

principalmente para atender às demandas da indústria na qual a atividade jornalística se 

transformou, define-se, estruturalmente, “como o relato de uma série de fatos, a partir do mais 

importante ou interessante”, segundo Lage (2006, p. 17). “Essa definição”, acrescenta ele, 

“pode ser considerada por uma série de aspectos”, a começar pelo reconhecimento de que 

indica não se tratar “exatamente de narrar os acontecimentos, mas de expô-los”. 

Notícia, por essa razão básica, é “relato integral de um fato que já eclodiu no 

organismo social” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 65-66, grifo nosso). Mas o jornalismo 

não vive apenas de formas relatoriais, de dizer o que aconteceu aqui e ali. As narrativas – o 
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contar histórias – fazem parte de seu horizonte de interesses e de seu rol de desempenhos, até 

mesmo como “necessidade vital” imposta pelo “caos” da “contemporaneidade”, sempre à 

espera de percepções que a possam traduzir (MEDINA, 2003, p. 47-48). Mas onde as 

encontramos? Em que espaço ou classe(s) textual(is)? Em meio à complexidade que 

caracteriza as atuações nesse âmbito, podemos assegurar, sem medo de equívocos: é na 

reportagem – uma “evolução da notícia” (SANTOS, 2012, p. 3) – que as narrativas sobre o 

cotidiano mais bem podem ser desenvolvidas (ABRAMO, 1998, p. 111; SODRÉ & 

FERRARI, 1986, p. 11)47, não obstante Marques de Melo (2003, p. 64) a descreva 

simplesmente como “relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo 

social e produziu alterações percebidas pela instituição jornalística” e a categorize como 

formato do gênero informativo (MARQUES DE MELO, 2009a, p. 36).  

Muito similar é a definição dada por Beltrão (1969, p. 195), para quem “reportagem é 

o relato de uma ocorrência de interêsse coletivo, testemunhada ou colhida na fonte por um 

jornalista”. A diferença entre a concepção desses dois autores está na dimensão que conferem 

ao formato. O primeiro deles, restringindo as possibilidades do formato, considera que a 

reportagem nada mais faz do que desdobrar a notícia, sem outro tipo de inclinação – daí, 

portanto, sua defesa de que o texto dessa natureza esteja circunscrito à função informativa. Já 

o segundo a distingue pela “dinâmica” suscitada no processo de apuração, afirmando que, 

“enquanto a notícia vem ao jornalista, o jornalista vai à procura da reportagem para 

testemunhá-la ou colhê-la na fonte” (BELTRÃO, 1969, p. 195). 

Beltrão (1969, p. 193) não deixa de situar a reportagem no âmbito da informação, tal 

como Marques de Melo, mas também compreende que ela se caracteriza pelo aprofundamento 

do assunto – chamando-a de “notícia em profundidade” –, sendo esta a base do que 

posteriormente irá classificar como “jornalismo interpretativo” (BELTRÃO, 1976, p. 42). 

Reconhece, de igual modo, que, em seu exercício, o jornalista pode imprimir suas marcas 

(BELTRÃO, 1969, p. 198), não se prendendo a “regras prontas” (VASCONCELOS, 2008, p. 

11), algo típico da possibilidade autoral, como já vimos. 

O dinamismo da reportagem, há pouco referenciado, compreende a “observação” e a 

“experiência” do jornalista em relação ao mundo exterior. Incorporada “às tradições 

jornalísticas ocidentais” no final do século 19, conforme assegura Candice Vidal e Souza 

(2010, p. 82), dedica-se a contar histórias dos mais variados teores, sempre pelo prisma que 

                                                 
47 Fazemos tal afirmação não desconsiderando, evidentemente, outras formas legítimas, como o livro-reportagem 
ou, mesmo, a videorreportagem e o documentário, as quais narram os acontecimentos com desenvoltura. 
Havemos, contudo, de pensar que todas elas derivam da própria reportagem. 
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consiste o olhar do repórter, por mais objetivo que ele tente ser, mantendo fidelidade a fontes 

e a dados apurados. Sua voz, nesse formato, demonstra-se “soberana”, porque é “fio” que tece 

a história narrada, com base em “depoimentos recolhidos” (SOUZA, 2010, p. 114). Une, 

assim, objetividade e subjetividade numa só ação (FARO, 2013, p. 78). No entanto, adverte 

Cascais (2001, p. 168), “suas impressões transmitem-se ao público pelos factos que ele 

selecionou, tratou e relata”, e “não pelas suas opiniões”, pelos seus julgamentos pessoais, os 

quais devem ser deixados de lado, quando da produção da matéria. Ou, nos termos de Claudio 

Abramo (1998, p. 112), o que se permite é a “mistura” de “fatos objetivos com impressões 

subjetivas”, mas “impressões subjetivas no plano sensorial, e não social”. 

Reportagem não é texto qualquer, como se percebe. É fruto de experiência 

“aventureira e heroica”, adjetiva Souza (2010, p. 81), corroborando a ideia de que repórter é 

aquele que se lança no universo das ocorrências a serem por ele retratadas – já dito no item 

2.1 deste capítulo – e reforçando nossa percepção de que seu fazer tem estreita relação com o 

gênero diversional. Ademais, suas diferenças em relação à notícia compreendem múltiplas 

distinções: além de não ser puramente um relato, abrindo-se a possibilidades narrativas, é 

menos imediata; exige tratar os assuntos a fundo, fugindo do tratamento superficial; e até 

mesmo a pauta (seu planejamento) é diferenciada, sendo menos rígida e, ao mesmo tempo, 

incorporando sinalizações diversificadas (LAGE, 2005, p. 139-140). Muniz Sodré e Maria 

Helena Ferrari (1986, p. 11) explicam, ainda, que a narrativa proporcionada pela reportagem – 

não “regida pelo imaginário, como na literatura de ficção, mas pela realidade factual do dia-a-

dia” – desdobra as “clássicas perguntas a que a notícia pretende responder”, estando mais 

propensa a despertar o dito interesse humano.  

Outra de suas particularidades é se voltar – ao menos em essência – a “uma 

abordagem multiangular”, que permite “a compreensão da realidade que ultrapassa o enfoque 

linear, ganhando contornos sistêmicos no esforço de estabelecer relações entre as causas e as 

consequências de um problema contemporâneo”, segundo perspectiva apresentada por 

Edvaldo Pereira Lima (2009, p. 21). Em outros termos, consiste numa investida que se 

pretende ampla, que intenta abarcar os fatos de modo a lhes dar sentidos para além das 

respostas ao lead. Por isso, a “humanização” e a “natureza impressionista” (SODRÉ & 

FERRARI, 1986, p. 15) estão entre suas características.  

Ainda no que diz respeito à capacidade “narrativa” – conquanto sejam “relativamente 

raras nos periódicos impressos reportagens estruturalmente narrativas, isto é, constituídas por 

sequências que se adicionam umas às outras, definindo um ou mais planos de narração” –, 

Lage (2005, p. 145) indica que a “matriz” desses encadeamentos encontra-se no “romance 
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realista”48, que legou aos  repórteres exemplos de como descrever a realidade49. Isso é o que, 

possivelmente, faz com que certos textos dessa natureza alcancem o status de “literatura”, em 

razão de sua qualidade e de sua própria estrutura (LAGE, 2012, p. 108-109). O mesmo autor 

ainda associa – em conformidade com o que também atesta Vilas Boas (1996, p. 9) – a 

reportagem ao chamado “estilo magazine”, próprio das revistas, e que se caracteriza por ser 

mais artístico e literário, com padrões de redação menos rígidos do que os adotados em 

jornais, especialmente os diários (LAGE, 2012, p. 117).  

Dada complexidade que a envolve, bem como a estima que por ela nutrem os 

jornalistas (BELTRÃO, 1969, p. 196), a reportagem incorpora significados para além do que 

a perspectiva dos gêneros pode presumir. J. S. Faro (2013, p. 77) assim se posiciona: 

 
Como relato que aborda um acontecimento para o qual a sensibilidade dos 
repórteres e dos editores percebe a potencialidade de uma história que mereça 
ser narrada em todas as suas dimensões, ela integra indiscutivelmente o 
universo operacional e etiológico das razões de ser da própria imprensa: 
apuração, checagem das fontes, confronto de informações, contextualização e 
competência descritiva do profissional. 

 

O autor demonstra que a reportagem ultrapassa fronteiras do tempo – não serve apenas 

para o hoje –, estando fincada no universo cultural em que despontam os acontecimentos. 

Assim sendo, pela estrutura narrativa que apresenta, exibe feitos muito superiores ao de 

informar, até mesmo emergindo parte da “história da cultura”, “dotada de uma complexidade 

fenomênica que a subtrai do presente e a leva para o território da construção mítica atemporal, 

dos arquétipos, espécie de padrões sintetizadores da experiência antropológica e existencial 

do repórter com os fatos que investiga” (FARO, 2013, p. 78-79). Suas possibilidades, como se 

vê, são muitas, não parecendo-nos ser possível aprisioná-la no celeiro informativo. 

Por tudo isso, e por razões ainda a serem apresentadas, entendemos que a conceituação 

do jornalismo diversional deve ser aproximada das possibilidades apresentadas pela 

reportagem. O próprio Beltrão (1969, p. 198) reconheceu a “história de interesse humano” – 

formato classificado por Marques de Melo que mais demonstra sinais de autonomia – como 

um tipo de reportagem, definindo-a como aquela na qual o jornalista descobre “fatos 

diversos” e “imprime uma carga emocional que vai atingir a sensibilidade do leitor, 

                                                 
48 Lembremos que já fizemos menção à “ficção realista” (FONTANA, 2009, p. 12) no item 1.3 do Capítulo 1. 
Também tocaremos nesse aspecto, novamente, na discussão a ser desenvolvida no Capítulo 3. 
49 Embora reconheça o “romance realista” como gênese da reportagem narrativa, Lage (2005, p. 145) não deixa 
de perceber algo que ainda a “distingue” das formas antecedentes: “a influência do cinema, que valoriza a 
significação do gesto e do detalhe; sugere mais do que afirma; mostra mais do que critica [...]. Cada reportagem 
constrói o seu próprio universo e o serve, em postas, aos leitores”. 
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comovendo-o, instruindo-o ou despertando-lhe humor, pelos aspectos dramáticos, inéditos ou 

raros, pitorescos ou cômicos apresentados na forma estilística do conto ou da fábula”. Faz, 

assim, com que a “realidade surja com os mesmos atrativos da ficção” – mesmo pressuposto, 

aliás, que origina a conceituação do gênero que estamos explorando. 

Voltaremos a essas reflexões posteriormente. Agora, é preciso sinalizar mais um 

componente necessário de se ponderar quando tratamos da diversão como elemento crucial de 

uma parcela do jornalismo. Trata-se da objetividade, questão tangencial a essa atividade e, 

também, uma das mais delicadas de seu contexto. 

 

 

2.4. Objetividade versus subjetividade 

 

No dicionário de Bahia (2010, p. 263), “objetividade” é tratada “genericamente” como 

sendo o “mesmo que real, direto, transparente, íntegro, fiel ou exato”. No de Erbolato (1986, 

p. 224), aparece como “texto jornalístico que procura relatar os fatos com imparcialidade, 

limitando-se a noticiar a descrição do local em que houve ocorrência ou a divulgar 

textualmente as declarações de pessoas ouvidas”. E, ainda, no de Rabaça e Barbosa (2001, p. 

626), tem definição apresentada, no verbete “redação”, do seguinte modo: “qualidade de um 

texto informativo que procura retratar fielmente os fatos, sem a interferência de valores 

subjetivos e opiniões pessoais no processamento da informação. Embora frequentemente 

citada, a objetividade é impossível, em termos absolutos”.  

As três acepções expostas acima exibem pontos em comum, mas, ao mesmo tempo, 

assinalam uma diversificada compreensão do que seja esse “paradigma”, suscitado pela 

imprensa norte-americana (LINS DA SILVA, 1991, p. 89) e tornado uma “referência” 

naquele país, na colocação de Cascais (2001, p. 145), podendo ser alcançado “pelo 

distanciamento do repórter, que ouve todas as partes e deixa ao público a conclusão”. Parece 

claro, assim sendo, que se trata de uma estratégia – ou de um “ritual estratégico”, como 

expressa Gaye Tuchman (1999a, p. 74) – que reveste a produção jornalística de uma espécie 

de proteção, a demarcar que, ali, preconceitos e opiniões não devem se sobrepor à maneira 

como os fatos se mostram ao jornalista. Seu significado, entretanto, é costumeiramente alvo 

de incompreensões, como adiantamos no Capítulo 1, sendo confundido com outros conceitos, 

como o de “imparcialidade” e de “neutralidade” (MARQUES DE MELO, 1985b, p. 8). 

O surgimento da noção de objetividade nos limites da produção jornalística – para daí 

se transformar em “ideologia” – se dá, no início do século 20, momento de transformações 
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nos Estados Unidos, com o despontar de uma “sociedade democrática de mercado”50 e de 

atividades relacionadas à comunicação, como a publicidade e as relações públicas, passam a 

interferir na mediação feita pelo jornalismo a respeito dos fatos. É quando, também, já 

tornara-se incômodo o mau desempenho de jornalistas que produziam notícias equivocadas,  

sensacionalistas ou, no mínimo, sem menção a fontes das quais extraiu matéria-prima 

(informações) para a composição de seus textos (SOUSA, 2005, p. 37). Nesse momento de 

desconfianças, pessimismo e desesperança, lembra-nos Michael Schudson (2010, p. 144), 
 
o ideal da objetividade, entendido como declarações consensualmente 
validadas sobre o mundo, com base numa separação radical entre fatos e 
valores, passa a se estabelecer. Contudo, ele surge não tanto como uma 
extensão do empirismo ingênuo e da crença nos fatos, mas como uma reação 
contra o ceticismo; não se tratava de uma extrapolação linear, mas de uma 
resposta dialética à cultura da sociedade democrática de mercado. Não 
representava, enfim, a expressão final de uma crença nos fatos, mas a 
imposição de um método projetado para um mundo no qual nem mesmo os 
fatos poderiam ser confiáveis. 

 

Jorge Pedro Sousa (2005, p. 35) reconhece que a percepção sobre a objetividade no 

âmbito de que estamos falando foi se modificando no correr da história. Por muito tempo, 

contudo, foi associada à ideia de que o jornalismo consistia em “espelho da realidade”, ainda 

radicada no “realismo” defendido, no final do século 19, como possibilidade para o 

desempenho da imprensa. Mas, como dissemos antes, há diferentes interpretações para o 

termo, sendo que seu “significado original”, explicam Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2004, p. 

116), não reforça a perspectiva realista, outrora em vigor, mas se refere à necessidade sentida 

pela própria classe dos jornalistas, em princípios do século passado, de uma 

profissionalização na área e, principalmente, de instrumentais adequados para seu ofício. 

Circulava, à época, nas rodas de discussão, entre colegas da área, um debate a salientar a 

consciência de que o jornalismo não é um retrato qualquer sobre o mundo social, mas uma 

forma específica de tratá-lo. Portanto, não bastavam esforços de honestidade. Urgia 

estabelecer parâmetros para a produção. “Em outras palavras”, acrescem os autores, “no 

conceito original o método é objetivo, não jornalista. A chave estava na disciplina do ofício, 

não em sua finalidade”. 

                                                 
50 Na chamada “sociedade democrática de mercado” – “urbana e instável” –, prevalece a lógica do mercado, 
segundo a qual “as coisas” não contém valor próprio, mas, sim, um valor que é “resultado aritmético de um 
conjunto de fornecedores e consumidores em busca de seus próprios interesses”. Nos Estados Unidos, no início 
do século 20 – especialmente após a Primeira Guerra Mundial –, perdeu-se o senso de “comunidade” e de 
“público”, passando as pessoas a confiar em “procedimentos impessoais e nas instituições – a publicidade, as 
lojas de departamento, a escola formal, os hospitais, os bens produzidos em massa e as eleições em geral –, em 
vez de se fiar nas relações pessoais” (SCHUDSON, 2010, p. 143). 
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Note-se que, em tal concepção, o caráter subjetivo inerente a qualquer atividade 

humana e que aparece muito evidente no jornalismo (DOVIFAT, 1959, p. 57; BARROS 

FILHO, 1994, p. 9-11) não é descartado, assim como não são desconsideradas interferências 

de outras ordens, como ideológicas, que permeiam a imprensa. Evidentemente, uma produção 

neutra é impossível de ser realizada, uma vez que o fazer jornalístico consiste em processo à 

mercê de inúmeras interferências (CASCAIS, 2001, p. 145), desde a definição da pauta até a 

publicação, muitos delas sequer racionalmente explicadas, como escolhas baseadas em senso 

estético pessoal ou em noção individual do que parece ser mais interessante, por exemplo. Por 

isso mesmo, o rótulo da objetividade se põe a reforçar a importância e o valor atribuído – pela 

classe jornalística, em especial – aos métodos que garantem a fidelidade da matéria 

jornalística em relação aos acontecimentos, como apresentação de várias versões de um fato e 

de comprovações de certas afirmações ou, ainda, reprodução literal de declarações concedidas 

por entrevistados51 (TUCHMAN, 1999a, p. 81). Isso tudo, porém, feito de modo honesto, e 

não como “recurso oportunista”, usado pelas empresas “para destacar o fato de que produzem 

alguma coisa obtida por métodos objetivos”, ou posto em prática sem adequada “disciplina de 

verificação”, que pode levar jornalistas a selecionarem fontes que expressem “o que na 

verdade é seu próprio ponto de vista”52 (KOVACH & ROSENSTIEL, 2004, p. 117). 

Marques de Melo (1985b, p. 7-8) alega que a questão, na realidade, nasce com a 

própria imprensa53, firmando-se, especialmente, no jornalismo inglês – “racional, contido, 

comedido” –, que desde o século 18 estabelece divisas entre informação e opinião54, e em 

cujo contexto foi consagrada a seguinte máxima: “o comentário é livre, mas os fatos são 

sagrados”. “Se os „fatos são sagrados‟”, sintetiza o autor, “o jornalista não deve interferir na 

sua apresentação através da imprensa, cabendo-lhe o dever de reproduzi-los com 

                                                 
51 Essas premissas parecem muito óbvias para os nossos dias, mas havemos de lembrar, junto com Sousa (2005, 
p. 37), que houve épocas, especialmente nos primórdios da atividade, que “o jornalista fazia as notícias como se 
fosse omnisciente. Como se tudo soubesse, como se não tivesse falado com fontes de informação e como se tudo 
tivesse presenciado. Não citava fontes”.   
52 É o que Ricardo Kotscho – como pode ser visto na entrevista que nos concedeu, no Anexo 1 – chama de 
“jornalismo de tese”, feito pelo jornalista que desenvolve seu trabalho com uma ideia preconcebida e que busca 
fontes apenas para corroborar sua defesa. O repórter que age assim costuma abordar suas fontes com afirmações 
prontas, de modo a saber se concordam, em vez de perguntas que objetivem a conhecer o ponto de vista alheio. 
53 Concordamos com o autor. Basta lembrar, para justificar tal posicionamento e como observamos 
anteriormente, que Tobias Peucer (2000, p. 201) identificou, já nos primeiros anos de desenvolvimento do 
jornalismo na Alemanha – século 17 –, que os relatos jornalísticos de sua época continham a exata sucessão dos 
fatos, alertando para as implicações perigosas a que a imprensa estava submetida, caso notícias equivocadas 
fossem divulgadas.  
54 Pelo que consta na história do jornalismo, que se escreveu até aqui, a Inglaterra teria sido pioneira na 
delimitação de espaços para os diferentes gêneros jornalísticos. No início do século 18, “o editor Samuel 
Buckley decidiu pela separação entre news e comments no Daily Coyrant”, estabelecendo limites visíveis entre 
relatos e comentários, a fim de que não se misturassem e não provocassem leituras distorcidas sobre a atuação do 
jornal (MARQUES DE MELO, 2003, p. 42). 
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fidedignidade, exatidão, precisão. Em outras palavras: suas inclinações pessoais não podem 

afetar a captação dos fatos e sua posterior narração”.  

A objetividade, como ideal que é, parece “difícil de ser obtida”, assim como é “difícil 

de ser compreendida” (BAHIA, 2010, p. 263), tendo passado, ao longo do tempo, de “meta” a 

“mito”. Por esse motivo, muitos a consideram um anseio que não se ancora na prática ou que 

dificilmente é percebido em ações cotidianas da imprensa. O manual da Folha de S.Paulo, por 

exemplo, é categórico: “Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, 

redigir um texto ou editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas, 

influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções” (MANUAL..., 2008, p. 46). A 

mesma gramática, por outro lado, reconhece: “Isso não o exime, porém, da obrigação de ser o 

mais objetivo possível. Para relatar um fato com fidelidade, reproduzir a forma, as 

circunstâncias e as repercussões, o jornalista precisa encarar o fato com distanciamento e 

frieza, o que não significa apatia nem desinteresse”. 

Mesmo sendo improvável produzir conteúdo sem nenhum nível de interferência – uma 

espécie de “objetividade total” –, a noção ora discutida deve ser encarada como “um princípio 

ético”, adverte Arcelina Helena Publio Dias (1985, p. 25). Assim sendo, sua compreensão 

comporta duas faces: uma “ontológica” – relacionada à preocupação coletiva com a 

associação do jornalismo à realidade – e outra “deontológica” – relacionada aos pressupostos 

éticos que regem a atividade –, tal como atinge Mário Mesquita (2005, p. 12), para quem 

“objetividade” é termo a se “mencionar sempre entre aspas, a fim de assinalar distância e 

dúvida”. A crítica do autor, na verdade, corresponde ao fato de que, acima de qualquer 

distorção conceitual, parece pouco provável que profissionais da imprensa façam conhecer o 

“real”, representando-o “com fidelidade”, “recorrendo às frágeis metodologias” à sua 

disposição. É preciso ponderar o debate.   
 
Entendida no seu sentido mais radical e positivista – enquanto possibilidade 
de o jornalista se situar acima ou fora do seu tempo e do seu espaço –, a 
“objetividade” no jornalismo, tal como nas ciências humanas, será, na 
melhor das hipóteses, uma utopia e, na pior, uma mistificação. Isso não 
impede, contudo, que o conceito de “objetividade” possa ser interpretado 
noutro sentido, enquanto esforço de “distanciamento”, tal como preconiza 
Norbert Elias, a propósito do cientista social, em relação às suas próprias 
emoções ou às pressões e constrangimentos do tempo e do lugar. Nessa 
perspectiva, a “objetividade” reconverter-se-ia num conceito próximo das 
noções de “imparcialidade” e de “eqüidade”, de tal modo que o jornalista 
seria chamado a convocar o melhor do seu saber, da sua cultura e da sua 
formação para ensaiar a aproximação ao “real”. Não estaria em causa 
recuperar qualquer “teoria” do jornalismo como “espelho” ou “reflexo” do 
mundo, ou negar a subjetividade do jornalista, mas antes – à semelhança do 
que Paul Ricoeur [...] propõe para a história – admitir a implicação pessoal 
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do jornalista, guiado por uma intenção de objetividade na reconstrução e 
explicação dos acontecimentos (MESQUITA, 2005, p. 13). 

 

A multiplicidade de versões a respeito da objetividade, bem como as próprias 

tentativas de colocá-la em prática, ainda se explica em razão da dimensão geográfica. Nos 

Estados Unidos, berço do conceito, “a maioria dos jornalistas e dos veículos diz acreditar na 

objetividade e tenta praticá-la na medida do possível (com textos desadjetivados, contidos, 

com os vários lados de uma questão ouvidos em condições de relativa igualdade)”, esclarece 

Lins da Silva (1991, p. 101). Já o jornalismo brasileiro, muito embora se mostre, em muitos 

casos, adepto de tal premissa – dizendo-se assim –, é “ostensivamente partidário na cobertura, 

com títulos de notícias editorializados, clara preferência por uma tendência política ou 

ideológica, distorção intencional dos fatos para favorecer uma visão particular do mundo”. 

Poderíamos dizer, ainda, tomando de empréstimo uma expressão popular, que a 

objetividade é “faca de dois gumes”. De um lado, e considerando sua inserção no campo, 

consiste em artifício de que se vale a comunidade formada por jornalistas e proprietários de 

empresas jornalísticas para legitimar suas ações – o “ritual estratégico” a que Tuchman 

(1999a, p. 74) se refere. Assumi-la significa comprometimento com a sociedade, no 

tratamento das informações sobre o cotidiano. No mesmo passo, todavia, os recursos adotados 

em seu exercício, por mais frágeis que possam ser, acabam sendo vistos – às vezes errônea e, 

em outros casos, ingenuamente – como limitadores – uma “moldura” a enquadradar textos 

(COSSON, 2007, p. 105) –, incompatíveis com produções mais libertas e/ou aproximadas de 

outras esferas, como a literatura, por exemplo. Há até uma rivalidade entre os que a aceitam e 

os que a desprezam, sendo que os pertencentes a este segundo grupo – como os expoentes do 

new journalism55 – chegaram a chamar o trabalho dos primeiros, jocosamente, de “jornalismo 

bege”. Aos olhos de jornalistas como Tom Wolfe (2005, p. 32), o texto jornalístico preso a 

formas rígidas, caracterizado por um “tom de bege pálido” – monótono, padronizado, tedioso 

até –, não tem nada a ver com “objetividade ou subjetividade, ou com assumir uma posição ou 

„compromisso‟”, mas, sim, à maneira como o profissional age. 

Independentemente de posicionamentos favoráveis ou contrários, o fato é que não há 

texto jornalístico sem objetividade. Afinal, como se viu, ela é pressuposto da atividade, de um 

estilo próprio ao jornalismo, de sua feição, adquirida historicamente (AMOROSO LIMA, 

1960, p. 52). A própria reportagem – como também já sinalizamos – por mais possibilidades 

que apresente, requer esse elemento, de acordo com o que nos confirmam Sodré e Ferrari 
                                                 
55 Observações a respeito do new journalism – ou novo jornalismo – serão apresentadas no item 2.5.1, ainda 
neste capítulo, e no Capítulo 3. 
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(1986, p. 15) e Beltrão (1969, p. 196). Para esse último autor, aliás, o formato demonstra ter 

laços estreitos com a objetividade, “uma vez que tem os seus limites no fato, não dando 

margem a fantasias. As informações oferecidas devem ser verdadeiras e exatas; as narrações, 

fiéis; as ilações, lógicas; as afirmativas, comprovadas”. 

Ademais, apesar da rixa sinalizada por Wolfe (2005, p. 32), entre os profissionais 

ligados ao novo jornalismo e os defensores da objetividade – os “jornalistas beges”, por assim 

dizer –, perspectivas demonstram uma relação possível e frutífera entre o antigo ideal do 

campo e as investidas que se aproximam da literatura. Ben-Hur Demeneck (2010, p. 13), por 

exemplo, acredita ser possível associar o chamado “jornalismo literário” a rituais que lançam 

o jornalista na busca pela verdade e estabelecem critérios para validá-los, uma vez que 

“mesmo as modalidades mais criativas da não-ficção estão ancoradas aos procedimentos 

intersubjetivos, indicativos de um mundo acessível a outros observadores além do repórter”. 

Philip Meyer (2011, on-line) caminha no mesmo sentido, manifestando-se a favor de uma 

união entre o jornalismo literário e o de precisão, baseado em “evidências”, evitando erros e 

promovendo narrativas comprometidas com a exatidão dos fatos. 

 Por isso mesmo, a perspectiva com a qual trabalhamos é a de que objetividade e 

subjetividade não se opõem. Caminham juntas. Tal como se observa nos ensaios de Clóvis de 

Barros Filho (1994, p. 6-11) e de Emil Dovifat (1959, p. 57), o agir dos profissionais 

compreende particularidades de ambas. Nesse sentido, então, unimo-nos a Marques de Melo 

(1985b, p. 18-19), segundo quem o ideário da objetividade deve ter como premissa maior o 

compromisso ético com o tratamento da informação. Mais: acreditamos, assim como Felipe 

Pena (2005, p. 50), que opor os dois conceitos “é um grande erro”, uma vez que a 

objetividade não surge para negar a subjetividade, mas “por reconhecer a sua inevitabilidade”. 

Não se quer fazer crer que não haja, nesse contexto, ações de ordem subjetiva. A 

reivindicação é por um jornalismo fiel à apuração, às fontes, aos dados e a tudo o que faz 

parte de seu ritual, impedindo que se rompa a linha que o separa da ficção, bem como 

inibindo as avaliações baseadas em preconcepções a respeito dos assuntos pautados. 

 

 

2.5. Diálogos com outros campos 

 

 Próximos de chegar ao desfecho deste capítulo, voltaremos nossa atenção, ainda que 

brevemente, para algo que influencia a configuração do fenômeno que denominamos gênero 

diversional. Sem querer adentrar a fundo em sua conceituação e em suas particularidades – o 
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que faremos exaustivamente na sequência –, é válido reconhecer que esse processo envolve 

um nítido flerte com, pelo menos, outros dois campos devidamente demarcados no meio 

social: a literatura e a antropologia. A primeira das duas aproximações – mais evidenciada, no 

geral – é percebida na forma que essa classe textual apresenta; já a segunda se manifesta no 

fazer – nosso objeto de estudo –, que relaciona a ação de ir à rua, própria do ofício de 

repórter, a estratégias adotadas por etnógrafos.  

 

 

2.5.1. Jornalismo e literatura  

 

O enlace do jornalismo com a literatura é antigo. Nós já o dissemos no Capítulo 1. É, 

de igual maneira, controverso. Por isso, mostra-se adequado retomar a questão, aqui e mais à 

frente, uma vez que ela tangencia, consideravelmente, o tema de nosso trabalho. 

Em primeiro lugar, essa controvérsia se manifesta porque há confusões entre a prática 

jornalística e o território por ela ocupado, ou seja, a imprensa. Muitos escritores – já se viu –, 

sobretudo no período anterior à profissionalização da área, eram também jornalistas (MEDINA, 

1990, p. 26), assim como um bom número deles publicava seus escritos ficcionais em jornais 

e revistas (PENA, 2006, p. 28-29). No entanto, é grande a diferença entre uma atividade e 

outra, do mesmo modo como o fato de publicar texto num veículo considerado jornalístico 

não faz daquele um material de jornalismo (principalmente se for obra de ficção56). 

De qualquer maneira, há uma percepção acordada de que as essências de ambos os 

campos – mais precisamente, a informação de atualidade e a narrativa com feições e 

características belas – se entrecruzaram em diferentes momentos da história. Gustavo de 

Castro (2010, p. 11-13), por exemplo, localiza o germe do que chama de “jornalismo 

literário”57 no período anterior ao cristianismo – no Egito (em papiros de circulação pública e 

em outros proclames) e na Roma (nas Actas Diurna) –, destacando que, mesmo em períodos 

anteriores ao surgimento da imprensa – o qual, como se disse, vemos como marco inicial do 

jornalismo – já havia materiais que exibiam a união de “informações com narrativas que eram 

passadas através de uma literatura específica, ora fantástica, ora épica, ora lírica, ora 
                                                 
56 Lembremo-nos do caso dos folhetins, mencionados no capítulo anterior. Publicados regularmente em jornais – 
nos rodapés –, sempre foram essencialmente tidos como obra de ficção, mesmo quando inspirados em histórias 
reais, muitas das quais noticiadas pela própria imprensa. 
57 Sem intenção de antecipar conceitos a serem discutidos adiante, cabe sinalizar que, para Castro (2010, p. 8-9), 
jornalismo literário “é a capacidade discursiva de englobar numa narrativa rica e diversa a hipercomplexidade da 
existência, porque encerra em si um infinito cultural que engloba ciências, história, religião, ética, política, etc. É 
uma via de compreensão do gênero humano, um misto de informação e conhecimento, capaz de transformar e 
orientar esse mesmo conhecimento com sabedoria e bom senso”.  



 
89 

  

aventureira, gnômica, crítica, etc.”.  Assim sendo, a prática referenciada pelo autor nasce 

“com esse misto de informação e literatura, transmitido ao povo através de inscrições em 

papiros ou nas pedras” – considerando a história egípcia – e “com esses relatos de notícias 

efêmeras comunicadas pelo viés das novelas, chamadas Königsnovelle (“Novelas Reais”), que 

encontramos nas escavações e museus” (CASTRO, 2010, p. 12). 

Essa associação, percebida em períodos longínquos, abre caminhos para pensar a 

configuração de peças jornalísticas com feições literárias. Elas possivelmente são herdeiras de 

tradições anteriores à imprensa – como foi-nos apresentado há pouco – e certamente sofreram 

influência dos processos que levaram ficcionistas ao ambiente das redações. Pena (2006, p. 

25) percebe que isso se manifesta especialmente nos séculos 18 e 19, quando “escritores de 

prestígio tomaram conta dos jornais”, não apenas ocupando postos de comando como, 

também e mais expressivamente, definindo sua “linguagem” e seu “conteúdo”.  

Advém daí a segunda percepção controvertida acerca dessa relação: a que trata o 

jornalismo como produto – ou como “gênero”, se assim desejarmos – da literatura 

(AMOROSO LIMA, 1960). Durante muito tempo – e ainda há quem assim se manifeste –, o 

conjunto dos textos elaborados por repórteres era considerado – com certo ar reducionista – 

como uma dentre as diversas manifestações do segundo campo aludido. Trataram-no como 

“literatura menor” (VILAS BOAS, 1996, p. 60), “literatura ao rés-do-chão” (MARQUES DE 

MELO, 2002, p. 152) ou, ainda, “literatura sob pressão” (OLINTO, 2008, p. 13). Mais do que 

servirem como rótulos, colocando o jornalismo em posição submissa à literatura, esses termos 

suscitam discussões em torno da incompatibilidade entre as exigências das rotinas da 

imprensa – as quais pressupõem agilidade, acompanhando o ritmo dos acontecimentos – e a 

liberdade artística, própria da literatura – que ambiciona despertar “prazer estético” (LIMA 

SOBRINHO, 1958, p. 12) naqueles que atingir.  

Efetivamente, o campo literário tem seus próprios estatutos e suas urgências, ainda 

que, no pensamento de Barbosa Lima Sobrinho (1958, p. 11), a compreensão de literatura 

possa ser reduzida a “dois elementos essenciais”: “a palavra, falada ou escrita, como meio de 

expressão” e “a arte, que é o „conjunto de inclinações e normas‟, refletindo o sentimento 

estético de um indivíduo, de uma coletividade, de uma época ou até mesmo de uma 

civilização”. É evidente que a percepção do autor tende ao reducionismo, dada a vasta gama 

de conceitos e particularidades defendida pela teoria literária na caracterização de seu objeto 

(NICOLATO, 2008, p. 12-18), mas, ainda assim, seu apontamento serve ao propósito desta 

tese, que se finca em solo comunicacional, e não em outros ambientes, sendo desnecessário 

avançar em outros pormenores. Seguindo essa orientação, podemos compreender que a 
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diferença circunstancial entre jornalismo e literatura não está tanto em seu aspecto exterior (na 

forma) e tampouco no aprisionamento (ou não) ao tempo e ao espaço, mas, sim, à dimensão 

do lugar ocupado no ambiente social. O primeiro desses campos se ancora na comunicação, 

prestando-se à mediação social; o segundo decorre das artes, razão pela qual oferece mais 

liberdade a seus cultivadores. Dessa premissa, surgem todos os outros elementos 

caracterizadores de ambas as esferas, podendo, até mesmo, haver confluências entre elas, tal 

como acredita Medina (1990, p. 28-29): 
 
O aprendizado junto à arte traz ao comunicador estímulos e novas 
capacidades de simbolização. Costuma-se dizer por aí que jornalista tem de 
dominar o “bom” português. Uma forma reducionista de encarar o desafio. A 
gramaticalização da norma culta (ou português padrão), bem como a 
gramaticalização da linguagem verbal jornalística são degraus de arrancada. 
Acima deles há muito que construir: a linguagem da mediação social 
ultrapassa estes rudimentares patamares. O jornalista precisa, para 
eticamente se desempenhar na sociedade, dos códigos de relação humana, de 
edificar com solidez a interação social criadora. 

 

Jornalista e escritor são, pois, figuras diferentes, não obstante possam se fundir num só 

sujeito (MUGGIATI, 1971, p. 10; WERNECK, 1992; ARNT, 2001, p. 50). E aí a tônica de 

suas atuações vai depender da demanda, dos interesses, dos contextos. É possível valer-se de 

um campo para dar forma ao outro. No caso particular que nos atrai, tratamos da literatura 

como recurso para a produção jornalística58, reforçando a ideia de que não há subordinações 

nessa relação, mas tão somente influências. Isso significa que, em nosso modo de ver, o 

jornalismo não é gênero nem tipo de literatura59, mas um espaço autônomo que, em certas 

ocasiões, permite a inserção de recursos e técnicas literárias em seus domínios. Por isso 

mesmo, estamos de acordo com Lima Sobrinho (1958, p. 13), quando nos diz: “tanto seria 

errôneo afirmar que o jornalismo e a literatura se confundem, como entender que se excluem 

ou se opõem. [...] A linha divisória entre as duas manifestações é, assim, como estamos 

vendo, uma fronteira móvel, sujeita à influência de numerosos fatores”. 

Independentemente desse pressuposto, no qual nos baseamos, cabe retomar e reforçar 

a ideia lançada de início: a relação entre jornalismo e literatura nunca foi muito bem 

resolvida, sendo chamada de “polêmica” (AGUILERA, 1992, p. 21, tradução nossa) e até de 

“promíscua” (CHILLÓN, 1999, p. 17, tradução nossa), em face da impossibilidade de negá-

                                                 
58 A situação inversa também é possível, mas não corresponde às discussões que aqui fazemos. De qualquer 
modo, é bom registrar que, opostamente ao que tratamos, o jornalismo também pode influenciar certas formas de 
literatura. Um exemplo é o “romance-portagem”, obra ficcional que se vale de estrutura comum ao jornalismo. A 
respeito disso, sugerimos consulta ao trabalho de Rildo Cosson (2001). 
59 Essa noção será novamente destacada no Capítulo 3, no item 3.1. 



 
91 

  

la, concomitante à tentativa de muitos jornalistas – especialmente dos que abraçaram o ideário 

da objetividade, já abordado – no sentido de afastar seu trabalho dos limites da literatura, 

como forma de afirmação e de demarcação de território. Isso sem contar os literatos, que 

reivindicam a mesma casta, mas intentando resguardar seu quinhão. Ambos os sujeitos 

desejam sancionar que “jornalismo e literatura são práticas discursivas verbais que mantêm 

um falso contencioso baseado no prestígio de uma ou outra atividade que, apesar dos 

elementos comuns, mantêm técnicas diferenciadas”, como bem observa Manuel Ángel 

Vázquez Medel (2002, p. 16). Do mesmo autor, ainda temos a confirmação de que 

 
as relações entre criação literária e exercício jornalístico têm sido 
problemáticas desde seus inícios. Parece que aquela, sem abandonar a 
dimensão lúdica e fruitiva, deve encaminhar-se para o essencial humano, 
bem que encarnado nas inevitáveis coordenadas espaço-temporais que nos 
constituem. A atividade informativa, ao contrário, aponta mais para o 
efêmero, passageiro, circunstancial (e sabemos até que ponto a vertigem 
informativa devora a estabilidade e permanência dos acontecimentos). 
Simplificando muito, parece que a literatura se orienta para o importante e a 
informação jornalística para o urgente (VÁZQUEZ MEDEL, 2002, p. 18). 

 

Essa tendência separatista, por assim dizer, parece mudar a partir da segunda metade 

do século 20, quando se assumiu, de modo mais efetivo, que as possibilidades da literatura 

podem se confluir com o ritual do jornalismo sem descaracterizá-lo e sem reduzi-lo apenas ao 

patamar das urgências cotidianas. Não por acaso, então, é nesse momento que se percebe um 

fortalecimento das práticas que consolidam o gênero diversional, conforme defende Marques 

de Melo (2010b, p. 5). E elas têm, outrossim, muito a ver com um momento de grandes 

transformações sociais decorrentes do período pós-guerra – num certo sentido, 

revolucionárias e que abalaram a cultura vigente –, no qual eclodiu o chamado new 

journalism, termo referente “à produção escrita de uma classe nova de jornalistas [...], os 

quais romperam com a prática do jornalismo tradicional para exercer a liberdade de um novo 

estilo de narração jornalística” (JOHNSON, 1971, p. 13-14, tradução nossa). 

Demarcando uma revolução – ou uma evolução, ao menos – na imprensa dos Estados 

Unidos, o novo jornalismo – para usar a versão aportuguesada do termo – teve seu início na 

década de 1960 (embora haja algumas controvérsias quanto ao seu provável começo). Não 

chegou a ser um movimento formal, pois os repórteres não o promoveram de maneira 

organizada; pode-se dizer que agiam mais de maneira intuitiva60 (WOLFE, 2005, p. 27-28). 

                                                 
60 Como exemplos de repórteres daquele país que apostaram suas fichas nessa tendência podem ser citados, em 
acordo com Lima (2003, p. 9), nomes como os de John Hersey (1914-1993), Truman Capote (1924-1984), 
Joseph Mitchell (1908-1996), Tom Wolfe (1931-) e Gay Talese (1932-).  
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Distinguiu-se pelo “estilo de reportagem inovador” – conquanto questionável61 –, “que veio 

com a intenção declarada de reformar o jornalismo e que, ao se espalhar pelo mundo, 

conseguiu abalar o cânone das rotinas produtivas e da estilística em muitas redações” 

(CASTRO, 2010, p. 47).  Desse modo, reforçou e/ou abriu brechas para outras investidas – 

reforçando algumas já estabelecidas e estimulando o surgimento de outras, no porvir –, 

geralmente identificadas pela expressão genérica “jornalismo literário”, cujos objetivos 

principais se resumem, de acordo com Castro (2010, p. 7), em “aprofundar ou verticalizar o 

texto jornalístico através do recurso da literariedade e da liberdade estilística” e em “apostar 

no prazer da escritura e do texto”. 

A perspectiva pela qual nos guiamos percebe o elo entre esses dois campos tal com 

nos foi legado pelo new journalism: na mistura da narrativa jornalística com o estilo literário. 

Como se discutirá no item 3.4 do Capítulo 3, é a composição de reportagens com o uso dos 

instrumentais de outra área que permite essa associação, sem que isso represente um 

abandono dos compromissos exigidos pelo campo de atuação dos repórteres.   

 

 

2.5.2. Jornalismo e antropologia 

 

 Se o jornalismo se aproxima da literatura, no sentido que nos é propício para a 

reflexão sobre o gênero diversional, pelo aspecto estético – o da forma –, seu encontro com a 

antropologia se dá pela via que faz chegar ao produto final: a da produção, do método.  

 Repetidamente afirmamos que o gênero diversional é arquitetado de um jeito diferente 

de outras classes. Em partes, porque se vale de artifícios literários na materialidade do texto, 

como reconstrução da história focalizada cena a cena e registro de diálogos (WOLFE, 2005, 

p. 53-54), além de outros, que indicaremos nos itens 3.3.1 e 3.4 do Capítulo 3. Chegar a esse 

constructo redacional, porém, exige seguir rituais também diferenciados, bem mais elaborados 

– sofisticados, até – do que os necessários para a elaboração da notícia ou de outros formatos 

do jornalismo informativo. E é justamente aí que percebemos semelhanças com a 

antropologia, fonte na qual, consciente ou inconscientemente, o jornalista pode beber. 
                                                 
61 Mesmo sem qualquer intenção de fazer deste espaço uma tribuna para contestações, queremos destacar que 
temos ressalvas quanto o adjetivo “novo”, comumente empregado como referência ao momento em que 
expoentes do jornalismo norte-americano produziram, de modo expressivo, um jornalismo menos tecnicista e 
mais criativo. Dizemos isso porque muitos autores, como Roberto Muggiati (1971), Alessandro Carvalho Sales 
(2006), Marcelo Bulhões (2007a; 2007b) e Jorge Kanehide Ijuim (2010), entre outros, a exemplo do que se verá 
no item 3.2 do Capítulo 3, já comprovaram que, bem antes de 1960, experiências de mesma natureza ocorreram 
em diferentes partes do mundo, inclusive na própria América do Norte. Pensamos, em razão dessas leituras, que 
o chamado novo jornalismo não era tão novo assim. 
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Devemos esclarecer, porém, que compreendemos, evidentemente, o jornalismo e a 

antropologia como campos distintos, com propósitos diferentes e com métodos de trabalho 

que, embora sejam os mesmos, em alguns casos, se amoldam às expectativas de cada 

finalidade. Mas três particularidades, em especial, os unem. Em primeiro lugar, seus 

profissionais são constantemente chamados – estimulados – a vivenciar as experiências 

cotidianas de grupos os mais diversos, espalhados pelos mais diferentes lugares e 

protagonistas de situações de toda ordem. Como um segundo ponto, temos que ambas as 

categorias cumprem, no dizer de Isabel Travancas (2002, p. 2), o “papel de mediadores”, 

investigando as diferenças que se estabelecem na sociedade e relatando-as, cada qual a seu 

modo, de modo a intermediar “relações entre diversos grupos e categorias sociais”: “Eles 

podem ser vistos como elo entre distintos universos de significação. A diferença, conceito 

fundamental e definidor para a antropologia, tem também um papel importante na construção 

da notícia, se pudermos associar a novidade a um fato original ou incomum”. Uma terceira 

ligação corresponde ao fato de os dois tipos de profissionais lidarem com a tensão 

objetividade versus subjetividade – já tratada neste capítulo – em seus empenhos 

(TRAVANCAS, 2002, p. 4-6), especialmente em razão dos contatos estabelecidos e das 

emoções despertadas em campo. 

 Em termos práticos, podemos identificar que a aproximação aqui discutida se revela, 

em âmbito jornalístico, justamente na ação a de ir a campo e de nele permanecer durante o 

processo de apuração. Assim como o antropólogo – cujo trabalho requer inserção nos 

ambientes estudados e recursos para registro de dados coletados (um bloco para anotar 

percepções/diálogos e um gravador, basicamente) –, o jornalista que se propõe – ou é 

solicitado – a elaborar matérias diversionais precisa, necessariamente, estar em contato com a 

realidade a ser por ele reportada, a fim de que a entenda o mais profundamente possível, bem 

como possa entrevistar suas fontes. A receita para esse fazer é simples: basta “um bom par de 

sapatos e um caderno de anotações”, como a experiência de Anton Tchékhov62 (2007), em 

Sacalina63, nos revela. Em 1890, gastando mais de dois meses para chegar até a ilha, 

localizada no extremo leste do império tsarista64, e outros três vivendo ali – em contato direto 

                                                 
62 Anton Tchékhov (1860-1904) foi um médico, dramaturgo e escritor russo. Considerado um dos maiores 
contistas da literatura mundial, lançou mão do ritual da reportagem quando se propôs a desbravar a ilha de 
Sacalina. Tinha 30 anos. Saiu de Moscou em 21 de abril de 1890 e desembarcou no arquipélago em 11 de julho. 
Permaneceu no local até 13 de outubro, chegado ao lar no dia 9 de dezembro.  
63 Sacalina é uma das maiores ilhas do mundo, localizada na costa oriental do território russo, que, no final do 
século 19, abrigava condenados. Por conta de seu difícil acesso, Tchékhov “percorreu a Sibéria em veículos de 
tração animal, balsas e barcos a vapor” até chegar ao destino (BRUNELLO, 2007, p. 9). 
64 Também chamado de Império Russo. “Tsar” (encontrado, ainda, nas versões “tzar” e “czar”) era o título 
utilizado por seus monarcas entre 1546 e 1917. 
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com seus habitantes –, ele conseguiu capturar detalhes a compor um panorama descortinador 

daquele lugar – descrito como verdadeiro “inferno” –, para onde os prisioneiros condenados a 

trabalhos forçados eram levados pelo governo russo. Escritor, em essência, considerava que 

sua atividade era a de repórter. Na introdução do livro que contém tais relatos, Piero Brunello 

(2007, p. 9) – responsável pela seleção dos textos –, explica que a primeira tentativa do autor 

foi a de ordenar dados estatísticos. Não deu certo. Só obteve êxito quando se dedicou a contar 

as histórias que descobriu no diálogo com as pessoas e a revelar as sensações sentidas ao 

adentrar as casas e as prisões.  

 
Pôs-se a descrever como se sentia “estranho” em Sacalina, que “porcalhões 
vivem ali”, e então tudo “entrou em ponto de ebulição”. Contou a viagem; 
reportou conversas, sensações, odores, sons, imagens, cifras. Quem lê a 
reportagem de Tchékhov sobre Sacalina tem a impressão de estar sendo 
guiado no inferno por um indivíduo comum e não por um ser onisciente: por 
um homem ingênuo que aceita os convites para almoçar, vai pescar, escuta 
conversas pelo caminho, está pronto para crer no próximo, observa com 
honestidade e sem preconceitos, verifica as notícias e conta aquilo que vê 
(BRUNELLO, 2007, p. 10). 

 

É interessante que façamos duas observações acerca dessa experiência. A primeira é 

que concordamos com a afirmação de que, embora não sendo jornalista, Tchékhov cumpriu, 

de fato, um trabalho de repórter, passando “pelas diversas fases de realização de uma 

reportagem: os preparativos, entre leituras e dúvidas; a pesquisa de campo e a coleta de dados; 

e finalmente o momento de pôr em ordem documentos e anotações e começar a escrever”, 

como atesta Brunello (2007, p. 11). A segunda anotação, de certo modo relacionada à 

primeira, também diz respeito ao método, propício ao jornalismo, mas disponível a várias 

áreas. Na interpretação de Beatriz Marocco (2013, p. 1, tradução nossa), o que ele fez foi um 

legítimo exercício de “imersão”, a qual consiste em “metodologia transdisciplinar”, situada na 

“tensão epistemológica” entre “ciência” e “jornalismo”, entre “objetividade” e “emoções”. A 

imersão do escritor russo no lugar explorado, argumenta a autora, “ocorreu em relação à vida 

cotidiana”, permitindo-lhe descobrir histórias de “pessoas machucadas pela vida, humildes, 

tristes, acabadas pela dor ou pelo medo” (MAROCCO, 2013, p. 9, tradução nossa). 

Imersão, sem dúvida, é estratégia que permite, a quem dela se valer (jornalista, 

antropólogo, historiador, etc.), embrenhar-se em grupos e ambientes. Na antropologia, seu uso 

se dá por meio da observação – seja “participante” ou “não participante” (também chamada 

“direta”) –, técnica do método etnográfico, a qual requer um “mergulho” no universo a ser 

investigado (TRAVANCAS, 2005, p. 100), a fim de se que possa entender “o modo de vida 

peculiar que caracteriza um grupo”, isto é, “a sua cultura” (ANGROSINO, 2009, p. 16). 
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Como observador participante – ou observador direto –, portanto, o antropólogo imerge em 

contextos os mais variados, podendo, conforme identificam Patricia Adler e Peter Adler (apud 

FINO, 2000, p. 151), fazê-lo em três níveis diferentes, a depender dos objetivos e das 

condições de seu trabalho. São eles: periférico (quando há certo grau de inserção, mas o 

observador fica mais à margem do ambiente), ativo (no qual, o sujeito desempenha um papel 

de importância, com algum distanciamento) e completo (quando se torna membro de certo 

grupo, inserindo-se totalmente em seu meio). No jornalismo – deixando claro que seu 

objetivo é distinto, mas que os três graus indicados para os estudos antropológicos também 

podem ser alcançados pelos profissionais da imprensa –, a observação consiste em eficaz 

recurso de coleta de informações, especialmente em investidas como as que a feitura do 

gênero diversional pressupõe. Observar, aliás, é uma das “missões permanentes” do repórter, 

sustenta Miguel Wiñazki (1995, p. 42, tradução nossa). Vigiar, acompanhar, seguir os sujeitos 

que dão vida à sua matéria. “Um jornalista é um perseguidor”.  

Matinas Suzuki Jr. (2002, p. 171) atribui à utilização desse método no campo 

jornalístico a nomenclatura “reportagem de imersão”, assegurando que os “representantes do 

novo jornalismo fizeram dela um de seus dogmas”, exatamente porque lhes abria caminhos 

para protagonizar e/ou experimentar as situações a serem reportadas, mudando 

significativamente suas relações com o tema, com os sujeitos, com os ambientes ou com 

qualquer outro foco pautado. “Sua matéria-prima é o trabalho de muita apuração: muitas 

entrevistas, muito bate-pé de repórter, pesquisa em arquivos, exaustiva investigação dos fatos, 

levantamento de dados”. A lição de outrora continua a valer para os nossos dias.   

Ainda do ponto de vista teórico, encontramos outros conceitos que acenam para a 

relação privilegiada neste item, como “jornalismo de campo”, utilizado por Alberto Dines 

(1986, p. 94) para se referir à disposição do jornalista em acompanhar os acontecimentos in 

loco, oferecendo seu “depoimento pessoal” e opondo-se à prática do “jornalismo de gabinete” 

– aquele cuja produção se faz sem contato com rua. O termo corresponde, então, a um 

trabalho “ativo”, que (re)valoriza o papel do repórter.  

Também resgatando as contribuições dadas pelo new journalism e os exemplos 

deixados por seus expoentes – a exemplo de Suzuki Jr., citado acima –, Dines (1986, p. 92) 

ainda reforça que “a presença do jornalista ao lado do fato ou dentro dele não acrescenta 

apenas veracidade, mas uma tremenda força narrativa”. Perceba-se, com isso, a estreita 

relação entre o processo produtivo e a forma do texto jornalístico – a estrutura narrativa –, a 

qual é também reiterada por Lima (2009, p. 134), quando nos mostra que o jornalismo 

adjetivado como “literário” flerta com as ciências sociais, justamente ao fazer uso de métodos 
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de captação multidimensionais, que o permitem se aprofundar “na leitura da cativante e 

complexa realidade que é o mundo contemporâneo”. 

 Outro conceito localizado é “jornalismo etnográfico”, cunhado por Érik Neveu (2006, 

p. 171-172), segundo quem há quatro aspectos a defini-lo: 1) aposta na reportagem; 2) 

valorização de “pessoas comuns”; 3) “uso de procedimentos de citação, de técnicas de 

encenação de estilos de vida”; e 4) “inversão das formas de cobertura comum da atualidade, 

passando do ponto de vista dos que decidem para os efeitos de suas decisões”. Os jornalistas 

que aderem à prática tratada pelo autor buscam dar destaque a “um ponto de vista „do andar 

de baixo‟ sobre a atualidade”, estendendo o “debate social” às classes populares e 

subvertendo a ordem que privilegia as fontes especializadas e os detentores do poder. 

Parecido é o olhar de Souza (2010, p. 81), para quem é possível comparar a 

reportagem com a etnografia, “pelo valor do testemunho que oferece”, pelo “ver com os 

próprios olhos”. O argumento apresentado é o de que ambas partilham certas experiências, 

como o “fato do autor ter „estado lá‟” e o “registro de alteridades culturais”, além de 

procedimentos similares, como a “interpretação do material recolhido”. Ademais, assim como 

os pesquisadores da antropologia, “os repórteres entendem seu trabalho” – ou costumam 

entender, em muitas circunstâncias – “como uma espécie de revelação de realidades sociais 

desconhecidas ou mal sabidas para os leitores. Eles fazem com que pessoas e espaços, até 

então ausentes do registro jornalístico, passem a existir posto que descrevem, nomeiam e 

fixam sua imagem”.  

A boa e velha reportagem – sempre ela – também se mostra para Liráucio Girardi Jr. 

(2000, p. 206) como espaço “privilegiado no qual uma espécie de prática etnográfica pode ser 

experimentada”, ainda que seja apenas uma “etnografia cotidiana”, em razão, especialmente, 

do tempo disponível para a produção, o qual, por maior que seja, não se compara ao do 

antropólogo. Mesmo assim, no cultivo dessa forma de expressão jornalística, quando levada a 

efeito de maneira aprofundada, 
 

o repórter pode transformar-se em um “etnógrafo” de sua própria sociedade 
ou dos diversos grupos e acontecimentos que ela comporta. Situações e 
histórias de vida que transformam homens e grupos sociais em outros, 
aqueles que nos causam espanto, atraem nossa ira ou curiosidade por serem 
diferentes, imersos em um mundo sobre o qual temos pouca informação (e, 
assim, uma boa dose de preconceito) e que ao mesmo tempo fazem parte do 
fragmento imaginário da nossa sociedade (GIRARDI JR., 2000, p. 207).  

  

 Com essas constatações, ficará mais fácil e claro expor o que já se disse sobre o 

jornalismo diversional e – mais – interpretar os dados empíricos de que a segunda parte da 
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tese dará conta. Mas, antes disso, resta explorar um aspecto mais, provável síntese de tudo o 

que se esboçou neste capítulo. Ela consiste na capacidade de criação. 

 

 

2.6. A criação no jornalismo: uma possibilidade  

 

Criação – palavra irmã de criativo e de criatividade – pode parecer algo incompatível 

com o trabalho desempenhado por jornalistas, especialmente para quem o vê como sinônimo 

de noticiário diário, de hard news. Dicionários técnicos reforçam essa percepção, ao 

relacionar o termo quase exclusivamente ao setor das agências de publicidade responsável 

pela elaboração de campanhas (RABAÇA & BARBOSA, 2001, p. 199; ERBOLATO, 1986, 

p. 102). Ocorre, no entanto, que ela também se manifesta – ou pode se manifestar – no âmbito 

jornalístico, gerando bons frutos, principalmente quando se objetiva fugir do trivial e dar 

vazão a experimentações, inovações. 

No século 20, conta Bahia (2010, p. 104), algumas empresas jornalísticas mantinham 

“uma editoria de produção”, de modo a dar “estímulo à criatividade de repórteres e redatores, 

intercâmbio de ideias a partir de briefings, discussões abertas e críticas sobre o produto”. Nos 

dias recentes, com o crescente enxugamento das redações, desconhecemos haver um setor 

específico para essas práticas, mas elas certamente se reproduzem na rotina daqueles títulos e 

daqueles profissionais cujos interesses – havendo condições, claro – estejam interessados em 

sair do lugar-comum e oferecer produções diferenciadas a seus públicos, tal como veremos 

pelo relato dos sujeitos que colaboraram com nossa pesquisa.  

Entretanto, a despeito de termos certeza que se trata de elemento benéfico ao campo 

no qual nos focamos, algumas ponderações devem ser estabelecidas. A começar pelo 

reconhecimento de que, nesse espaço, a “criação” – remetida a liberdade, a um 

desprendimento de padrões – carece, acima de tudo, respeitar os limites éticos, técnicos e 

estéticos (CHAPARRO, 1994, p. 13) do campo, para não incorrer o risco de descaracterizá-lo 

ou de resultar em materiais de outra natureza. Monica Martinez (2009b, p. 211) nos diz que se 

trata de “criatividade” baseada em “atitude ética do profissional”: a “de mergulhar na 

realidade contemporânea para tentar compreender seus mistérios, nexos e sentidos e 

apresentá-los, com seus acertos, suas idiossincrasias, seus paradoxos e suas possibilidades, 

por meio da apuração criteriosa e redação com estilo”. 

Além disso – e também relacionado isso –, deve-se perceber que a ideia ora evocada 

só avigora o que se discutiu até aqui, particularmente a questão autoral, vista em item anterior. 
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O “insight criativo”, confia Medina (2003, p. 49), é o que impulsiona o jornalista a narrar 

histórias “de forma sutil e complexa, afetuosamente comunicativa e iluminando no caos 

alguma esperança do ato emancipatório”, fazendo alcançar a “marca” de autoria almejada 

pelos que não querem ser submissos à “razão treinada”. 

Conceitualmente, Sebastià Bernal e Lluís Albert Chillón (1985, p. 106) apresentam-

nos, numa densa discussão, um termo capaz de exprimir esse esforço: “periodismo 

informativo de creación”, o qual poderíamos traduzir, literalmente, como “jornalismo 

informativo de criação”, embora seja melhor utilizá-lo na versão original, tal como Lima 

(1993, p. 44) procede. Ressalte-se que o “informativo”, aí posto, não corresponde às 

particularidades do gênero de mesmo nome classificado por Marques de Melo (2009a, p. 36), 

mas, sim, a uma demarcação dos limites dentro dos quais se pode criar. Difere-se, portanto, e 

na perspectiva dos autores, de “periodismo de creación”, compreendido como sinônimo de 

ficção publicada em espaços jornalísticos65, muito embora haja autores, como Alicia Rita 

Rueda-Acedo (2012, p. 23), que utilizam a expressão abreviada – isto é, sem a palavra 

“informativo” no centro – com o mesmo sentido dado por Bernal e Chillón. 

Independentemente de preciosismos, o conceito se põe a indicar não apenas o uso de 

recursos diferenciados na prática do jornalismo diário, mas, sim, um modo específico de 

produção, que dá importância a novas linguagens e a estilos diferenciados. 
 

Com efeito, a utilização de novas linguagens, própria do periodismo 
informativo de creación66, não deve ser entendida como aditamento ou 
ornato estético ou “lírico” – tal como alguns pretendem –, uma vez que se 
encontre em estreita relação com uma nova atitude ética, política, ideológica 
e profissional dos jornalistas67 (BERNAL & CHILLÓN, 1985, p. 83, 
tradução nossa). 

 

A ideia evocada pelo conceito surgido na Espanha é muito próxima à essência do que, 

no Brasil, entendemos como gênero diversional: trata-se de prática que se equilibra 

permanentemente entre a informação e a estética (BERNAL & CHILLÓN, 1985, p. 85), haja 

vista que necessita da primeira para ser jornalismo e dessa última é dependente para ter 

                                                 
65 Percebemos, aliás, certo equívoco no uso do termo periodismo associado ao objeto focalizado, uma vez que os 
próprios Bernal e Chillón (1985, p. 106, tradução nossa) afirmam que, “a rigor, textos suscetíveis de ser 
englobados pelo rótulo de periodismo de creación apenas são jornalísticos pelo fato de ser publicado nas páginas 
de meios impressos”. Como dito em vários momentos desta tese, é sempre necessário diferenciar o jornalismo do 
ambiente por ele habitado, sendo que circular em jornal não é atributo suficiente para um texto ser considerado 
“jornalístico”.  
66 Nota do autor: lembre-se que optamos por adotar o termo na língua original, evitando fazer traduções literais. 
67 Nota do autor: Bernal e Chillón (1985, p. 83, tradução nossa) utilizam o termo genérico “informadores”, o 
qual preferimos substituir por “jornalistas”, tendo em vista que o periodismo informativo de creación não se faz 
por qualquer sujeito apto a informar, mas, sim, por periodistas. 
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autonomia, feições peculiares. Além disso, o uso de mais recursos do que o noticiário 

cotidiano requer não consiste apenas em mera questão instrumental, mas, sobretudo, em 

caminho para a configuração de uma classe específica de matérias. O periodismo informativo 

de creación, conforme a dimensão exposta por Bernal e Chillón (1985, p. 92, tradução nossa) 

– ilustrada pela Figura 2 –, mescla elementos do jornalismo informativo (descrição e 

narração) – “convencional”, no dizer dos autores – e do jornalismo interpretativo 

(questionamentos), adicionando a eles a “função poética ou estética da linguagem”, conforme 

o significado recomendado pelo semiolinguista Roman Jakobson.  

 
Figura 2 – Representação gráfica do periodismo informativo de creación 

 
Fonte: Bernal e Chillón (1985, p. 92). 

 

Podemos inferir que se trata de um jornalismo mais amplo, mais completo e, 

efetivamente, mais complexo. Sua composição, a reunir diferentes elementos – como os que 

discutimos ao longo de todo este capítulo, e em contraposição à frieza insistida pela notícia do 

dia a dia – demonstra ser genuinamente 

 
a expressão de um modo diferente e mais radical (em sua acepção 
etimológica mais genuína: de raiz) de entender a prática do jornalismo. A 
explicitação – e reivindicação, em alguns casos – da subjetividade do 
jornalista, a ruptura da compartimentação tradicional em gêneros 
jornalísticos estanques, o uso de múltiplas técnicas narrativas e a renúncia a 
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estruturas rígidas e estereotipadas próprias do jornalismo convencional, entre 
outras características menos relevantes, são veículos expressivos de uma 
maneira diferente de aproximar-se da realidade e de informar a seu respeito 
(BERNAL & CHILLÓN, 1985, p. 84, tradução nossa). 

 

Nós também consideramos que essa investida rompe com os gêneros hegemônicos – 

“estanques”, como eles próprios disseram –, dando corpo a um novo agrupamento, mais livre, 

menos baseado em fórmulas – como trataremos no Capítulo 3 – e mais aberto à “criação 

artística”, a qual, na esfera da literatura, segundo Nelson Werneck Sodré (2002, p. 494), tem 

como característica a busca pela “perfeição” do texto. O jornalismo diversional se abre a essa 

possibilidade. Não por menos, Zevi Ghivelder (1971, p. 23) – a quem novamente 

recorreremos, adiante – fala em “reportagem criativa”, uma espécie de desafio a jornalistas 

que, no geral, se veem diante de acontecimentos já de conhecimento público ou que, no 

mínimo, serão tratados por concorrentes. O termo é emprestado de Truman Capote, que, numa 

entrevista concedida ao suplemento literário do New York Times, revelou acreditar “que uma 

reportagem possa ser feita de forma tão interessante e tão artística quanto a ficção”. “Não 

quero dizer com isto que uma forma seja superior à outra. Mas penso que a reportagem 

criativa foi negligenciada e que ela tem grande importância na literatura do século 20”, 

afirmou ele, em janeiro de 196668. 

A criatividade é, assim, o vetor de um agir distinto a outros – assim como também 

reforçam Johnson (1971, p. 14) e Meyer (2011, on-line) –, aproximando, por isso mesmo, a 

figura do jornalista à do escritor e incorporando rudimentos muitas vezes tidos como 

incompatíveis – ou opostos – num mesmo feito. A criação, por tudo isso, está incorporada aos 

fundamentos caracterizadores do gênero estudado, os quais iremos revisar, a partir deste 

ponto, na tentativa de organizá-los em um mapa conceitual favorável às análises que, por fim, 

nos compete fazer. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
68 A entrevista, reproduzida e traduzida por Ghivelder (1971, p. 23) está, hoje, disponível na internet, podendo 
ser acessada na íntegra (CAPOTE, 1966, on-line). 
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CAPÍTULO 3 

JORNALISMO DIVERSIONAL:  
DO FENÔMENO AO GÊNERO, CONCEITOS E HIATOS 

 
 

   ―É que o mundo de fora também tem o seu ‗dentro‘, daí a pergunta, daí os equívocos.  
O mundo de fora também é íntimo.  

Quem o trata com cerimônia e não o mistura a si mesmo não o vive, 
 e é quem realmente o considera ‗estranho‘ e ‗de fora‘.  

A palavra ‗dicotomia‘ é uma das mais secas do dicionário.‖ 
 

(Clarice Lispector) 
 

 

Enfim, chegamos à espinha dorsal de nossa tese. No exercício de traçar seu estado da 

arte, a questão que nos orienta é: o que de fato podemos compreender como jornalismo 

diversional? Ou, ainda: o que se pensou, se definiu, se conceituou ou se discutiu com a 

intenção de explicar as características e as dimensões de tal gênero? De antemão, podemos 

dizer que não é fácil articular referenciais que se ocupem desse recorte, simplesmente porque 

eles são controversos, dispersos e quase sempre incompletos. São frutos, muitas vezes, de 

“apreciações apressadas”, defensoras de “meias-verdades”, como alerta Jorge Kanehide Ijuim 

(2010, p. 3-4), ao manifestar seu interesse – muito parecido com o nosso – em diagnosticar as 

possibilidades de um jornalismo além das “fórmulas” que buscaram, historicamente, a 

“homogeneização do pensar e do agir” dos profissionais da imprensa. Fazemos coro ao autor. 

Entendemos que, no ponto em que se encontram as investigações dessa natureza, é necessário 

retomar e relativizar conceitos, expressões e definições, evitando dar continuidade a 

equívocos, ou tropeçar na armadilha da aparência. É o que aqui buscamos promover. 

Mas, antes de adentrar especificamente nas considerações e nos argumentos dos 

autores, devemos situar um elemento basilar para o entendimento de tudo o que será tratado 

neste capítulo e nas páginas que o sucedem, isto é, o fato de aquilo a que chamamos 

jornalismo diversional é alvo de diferentes percepções e de nomenclaturas as mais variadas. 

De um lado, isso faz redobrar nossa atenção às possibilidades de compreendê-lo. De outro – 

fortalecendo a justificativa de nossa investida –, significa reconhecer que o fenômeno do qual 

estamos tratando – corporificado no gênero – apresenta sinais visíveis de autonomia. Pensar 

dessa maneira ajuda-nos a eliminar hipóteses que o poriam como variação do jornalismo 

informativo, como Marques de Melo (2003, p. 29) chegou a cogitar, quando propôs sua 

primeira classificação dos gêneros jornalísticos praticados no Brasil. Ora, se o gênero que 

busca se desprender das amarras estabelecidas por modelos “comparados a fórmulas 
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matemáticas” – características de um paradigma calcado na “racionalidade cartesiana” e no 

“positivismo” (IJUIM, 2010, p. 2) – é reconhecido por um sem número de pesquisadores e de 

profissionais da área – independentemente dos termos que utilizam –, não perceber sua 

autonomia e sua condição de agrupamento de unidades redacionais com certo número de 

caracteres próprios seria, no mínimo, fechar os olhos ao óbvio. No entanto, é mais do que 

urgente problematizar o cenário. Afinal, se o fenômeno se manifesta, e se manifesta de 

diversas maneiras, necessitamos identificar quais são as demarcações de seu território.  

Como dito, então, os autores que discutem a produção jornalística elaborada com 

recursos narrativos próprios do universo ficcional, embora mantenha elo indissociável com a 

realidade – essência do gênero diversional (MARQUES DE MELO, 2010b, p. 3) –, atribuem 

denominações variadas para a mesma prática. A mais comum de se encontrar é, 

provavelmente, “jornalismo literário” (MARTINEZ, 2009b). Mas trata-se somente de uma 

entre dezenas. É o que demonstram Juliano Carvalho e Mateus Passos (2008, p. 68), ao 

afirmarem que o conjunto de textos jornalísticos “que empresta técnicas da literatura e 

apresenta uma apuração de informações diferenciada” já foi chamado – resguardadas as 

possíveis diferenças – de “novo jornalismo”, “literatura da realidade”, “escrita criativa de não-

ficção”, “literatura do fato”, “jornalismo narrativo”, “jornalismo de livros”, “jornalismo 

degustativo”, “narrativa jornalística”, “jornalismo informativo de criação”, “parajornalismo” e 

“jornalismo literário”, sendo este último, muito provavelmente, o mais conhecido, ou mais 

bem difundido. Nessa lista, podem ser incluídos, ainda, os termos “literatura de realidade ou 

não ficcional”, “jornalismo em profundidade” e “jornalismo de autor”, segundo indicação de 

Gustavo Castro (2009, p. 206), assim como “literatura do real”, “narrativa de transformação”, 

“cocriação da realidade”, “narrativas da vida real”, listados por Andreia Rosmaninho (2006, 

p. 66), e “jornalismo mágico”, utilizado por Heloiza Herscovitz (2004, p. 175) para se referir 

especificamente ao trabalho do colombiano Gabriel García Márquez. Tudo isso sem contar os 

conceitos estrangeiros que se dirigem – alguns mais, outros menos – a produções com 

características semelhantes, como “feature” (CAPPON, 1991, p. 115; CASCAIS, 2001, p. 91; 

MANUAL..., 2008, p. 72) ou “periodismo informativo de creación” (BERNAL & CHILLÓN, 

1985; LIMA, 1993, p. 44) – esse último visto no Capítulo 2 –, dentre outros, alguns dos quais 

talvez possamos desconhecer. 

Por esse motivo, buscamos, nesta discussão, recuperar contribuições que adotam 

muitas dessas nomenclaturas, para com elas compor nosso quadro de referências, 

principalmente na parte em que ambicionamos traçar uma “história brasileira” da prática – ou 

do fenômeno – do jornalismo diversional, destacando momentos nos quais se sobressaíram 
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iniciativas e experiências responsáveis por moldá-lo. Antes disso, porém, voltemos a atenção 

ao lugar dos gêneros na esfera do jornalismo, para melhor situá-los e, principalmente, para 

delimitar a base teórica sobre a qual nos firmamos, bem como para sinalizar nossas opções e 

nossos posicionamentos. 

 

 

3.1. O território e o estudo dos gêneros jornalísticos  

  

 Há diferentes maneiras de conceber os gêneros jornalísticos, e a bibliografia 

disponível acerca do assunto – relativamente vasta – exibe isso muito bem. De todo o 

conjunto, duas vertentes se destacam.  

A primeira delas corresponde ao tratamento dado ao objeto por profissionais e 

pesquisadores da área da comunicação – muitos dos quais também jornalistas –, que elaboram 

manuais (GARGUREVICH, 2004; CAMPS & PAZOS, 2005; GARCÍA P. & GUTIÉRREZ 

C., 2011), volumes com finalidade didática – para uso em universidades que oferecem cursos 

de graduação em jornalismo (BELTRÃO, 1969; 1976; 1980; SANTAMARÍA, 1990; 

ATORRESI, 1996; CALUSO, 2010) – ou, mesmo, teses, dissertações e demais tipos de 

pesquisa acadêmica que resultam em livros (MARTÍN VIVALDI, 1973; MARQUES DE 

MELO, 2003; GOMIS, 2008; PARRATT, 2008; CHAPARRO, 2008; LÓPEZ HIDALGO, 

2009; MARQUES DE MELO & ASSIS, 2010; MAIA, 2011; REZENDE, 2000; TEMER, 

2002; REIS, 2010). Para esse grupo, os gêneros funcionam como uma estratégia utilizada pela 

imprensa – ou, mais precisamente, pelos jornalistas – para estabelecer processos de 

comunicação com seu público receptor. Embora todos partam dessa premissa básica, as 

abordagens apresentam múltiplos direcionamentos. Mas o ponto em comum, no geral, é que 

esses autores procuram vincular suas reflexões – acadêmicas ou não – com o que tem sido 

feito na prática, seja porque relatam suas próprias experiências nas redações, seja porque, 

antes de se tornarem investigadores, também atuaram no mercado jornalístico, o que os faz 

transitar confortavelmente entre os dois espaços. Além do mais, o respaldo teórico que se 

costuma utilizar – gerado no território cognitivo da comunicação – reivindica observações 

empíricas, independentemente do método a ser usado. 

Um segundo desdobramento consiste em estudos e categorizações desenvolvidos por 

cientistas da linguagem, pautados, quase sempre, pela análise do discurso ou baseados em 

métodos semióticos que focam na materialidade dos textos publicados na imprensa, gerando, 

não raro, distorções ou incompreensões (MARQUES DE MELO, 2010a, p. 35; MARQUES 
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DE MELO & ASSIS, 2013, p. 33). Nesses casos, as formas de expressão jornalística são 

visadas em meio a discussões – mais amplas – sobre “gêneros textuais” ou “gêneros 

discursivos” (MEURER & MOTTA-ROTH, 2002; GRILLO, 2004; MEURER, BONINI & 

MOTTA-ROTH, 2005; DIONISIO, MACHADO & BEZERRA, 2010), sem, muitas vezes, 

serem separados os atributos específicos das mensagens jornalísticas e os que se referem ao 

suporte em que elas se manifestam, isto é, os veículos de comunicação. O interesse dessa área, 

no Brasil, se dá, em grande medida, pelo fato de os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) – diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) – terem incluído, no 

final da década de 1990, os gêneros jornalísticos – ali denominados “gêneros de imprensa”69 

(BRITO, 2003, p. 25) – como conteúdo a ser trabalhado nas aulas de leitura e produção de 

texto nos ensinos fundamental e médio (COSTA, 2008, p. 45; CARVALHO PINTO, 2009, p. 

17). Naturalmente, em atendimento às orientações, tratar sobre os gêneros, nesse âmbito, 

objetiva desenvolver material paradidático, ou de instrução pedagógica para uso em ambiente 

escolar (BUENO, 2011; ALVES FILHO, 2011). 

O livro mais recente sobre o assunto publicado no Brasil, organizado por Lia Seixas e 

Najara Ferrari Pinheiro (2013), revela o embate entre as áreas da comunicação e da linguística 

aplicada, embora sua proposta seja a de promover um diálogo entre autores que se ocupam, a 

partir de seus diferentes lugares de fala, do mesmo objeto, ou, ao menos, da mesma temática 

de pesquisa. A apreciação do volume, contudo, faz ver abordagens das mais diferentes 

naturezas, assim como perspectivas que quase nunca estabelecem elos – exceto entre os que 

se valem dos mesmos marcos teóricos e/ou metodológicos70 –, levando-nos a concluir ser 

praticamente impossível chegar a um acordo sobre a questão.  

Além desses direcionamentos, haveria um terceiro grupo que situa o jornalismo como 

gênero da literatura, como se antecipou no Capítulo 2. Temos como desnecessário nos 

estender ainda mais sobre essa outra tendência, porque consideramos tal discussão obsoleta e 

muito distante do que defendemos. Se podemos aceitar que o jornalismo seja tratado pelos 

aspectos linguísticos – embora não o façamos aqui –, haja vista que se constitui em discurso 

social, o mesmo não podemos fazer com a perspectiva que submete essa atividade à esfera 

                                                 
69 A confusão geralmente identificada nos trabalhos elaborados por esse grupo se apresenta nos próprios PCNs, 
que separam os “gêneros de imprensa” apenas pela “linguagem”, reconhecendo “comentário radiofônico”, 
“entrevista”, “debate”, “depoimento” (linguagem oral); “notícia”, “editorial”, “artigo”, “reportagem”, “carta do 
leitor”, “charge e tira” (linguagem escrita) (BRITO, 2003, p. 25). Devemos notar que “charge” e “tira” são 
colocadas como similares sem se considerar que apenas a primeira está circunscrita ao jornalismo. 
70 É importante advertir que não são apenas os cientistas da linguagem que discutem os gêneros jornalísticos pela 
perspectiva discursiva. Os trabalhos de Marcia Benetti (2007), Manuel Chaparro (2008) e Lia Seixas (2009) – 
todos com formação em jornalismo e que são respeitados pesquisadores da área – se valem justamente da análise 
do discurso no tratamento do objeto. 
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literária. Isso porque os estatutos, os códigos, as funções e, acima de tudo, o compromisso 

ético dessas áreas, se não se constituem como totalmente diferentes, ao menos exibem 

sensíveis diferenças. Cremilda Medina (1990, p. 25) as explica com desenvoltura, ao salientar 

que o terreno do jornalismo é o da comunicação, no plano da mediação social, ao passo que a 

literatura, com seu “pé” no solo das artes, é caracterizada pela autoria artística.  Mas, se hoje 

arcaica, a discussão despontou com vigor na metade do século passado. Alceu Amoroso Lima 

(1960, p. 63), por exemplo, foi um dos que definiu o jornalismo como “sendo literatura” que 

“não se confunde com qualquer gênero literário, distinguindo-se dêles pela marca específica 

de ser apreciação em prosa dos acontecimentos”. Antonio Olinto (2008, p. 13), seu 

contemporâneo, também o determinou como “uma espécie de literatura”. Danton Jobim 

(1960, p. 34), por outro lado, embora afirmasse que “jornalismo, em si, não é literatura”, não 

deixou de destacar que, “eventualmente”, algumas de suas formas podem “converter-se em 

exemplos de belas letras”, posicionamento próximo ao de Barbosa Lima Sobrinho (1958, p. 

13), segundo quem “a linha divisória entre as duas manifestações é [...] uma fronteira móvel, 

sujeita à influência de numerosos fatores”. Como vimos anteriormente, os jornalistas, em 

ocasiões oportunas, tomam de empréstimo, da literatura, certos recursos redacionais. 

Tocaremos de novo nessa afirmação ainda neste capítulo e nas análises. Mas daí a considerar 

o trabalho da imprensa como gênero literário seria desconsiderar o seu significado social 

próprio, que vai muito além da expressão. Nos modos como vemos o jornalismo, o texto – a 

escrita jornalística – é apenas a ponta do iceberg. 

Por outro lado, devemos anotar que a questão dos gêneros tem origem justamente na 

esfera literária. É com Platão e Aristóteles, no século 4º a. C., que se inicia a tradição de 

classificá-los. Evidentemente, no plano da literatura ou dos discursos (SOARES, 2003, p. 9; 

RODRIGUES, 2000, p. 57). Também é por essa via “que o estudo dos gêneros chega à 

comunicação massiva” (DIAS, 1999, p. 112), sendo que a própria teorização das formas 

jornalísticas surge como expansão dos gêneros da literatura (MARTÍNES ALBERTOS, 1992, 

p. 392). Vem dessa “lógica”, enfim, a concepção de que “os gêneros do jornalismo” são 

“modalidades históricas específicas e particulares da criação literária para lograr fins sociais 

determinados. Em outras palavras, [...] modelos textuais caracterizados por certas convenções 

estilísticas e retóricas” (BERTOCCHI, 2010, p. 317). Lorenzo Gomis (1991, p. 44, tradução 

nossa) arremata a ideia: “Os gêneros jornalísticos nascem como herdeiros dos literários, mas a 

necessidade de gêneros no jornalismo é mais imediata e urgente que na literatura”. 

Diante de tantos pontos de vista e de tamanha variedade de abordagens, não é de se 

estranhar que haja controvérsias e desencontros nas propostas classificatórias e nas definições 
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conceituais, que estão, repetimos, bastante “longe de um consenso” (BERGER & TAVARES, 

2008, p. 8). Ainda que nos atenhamos especificamente nos autores estabelecidos no campo 

comunicacional, os que possivelmente têm mais afinidade com o objeto, veremos que eles 

quase nunca propõem modelos em comum – exceto quando fazem parte de um mesmo grupo, 

como é o caso dos orientandos de José Marques de Melo, e mesmo assim, entre eles (ou, 

melhor, entre nós), há divergências nos resultados alcançados e nas colocações feitas. Adair 

Bonini (2003, p. 209) aponta que, “na literatura da área de comunicação, a noção de gênero 

não aparece de forma muito clara. Tanto são entendidos como gênero os textos relacionados a 

uma prática discursiva [...] quanto os traços que apresentam categorias mais amplas e de 

caráter tipológico”. E complementa: os “manuais de ensino de jornalismo”, ou seja, os livros 

da área, geralmente escritos por jornalistas que se dedicam à docência, apresentam um 

conceito “empregado de modo intuitivo”, cuja “variedade abordada é sempre restrita aos 

textos mais típicos do meio”71 (BONINI, 2003, p. 212).  

Por seu turno, Seixas (2013, p. 81-82) identifica mais dois entraves. Um deles é o fato 

de que os estudos realizados até hoje estão em débito com a teoria do jornalismo, por não 

apontarem, claramente, o que há de “jornalístico” nos gêneros, sendo que são considerados 

assim “todas as composições de produtos jornalísticos, exceto aquelas claramente do campo 

da publicidade e do desenho artístico”. O outro problema seria que “a tradição de estudos por 

mídia analógica (impressa, televisual, radiofônica) deu mais importância à linguagem do que 

à prática social jornalística”. Concordamos com a autora, principalmente quanto a este último 

aspecto, o qual nós também reforçamos em várias ocasiões, inclusive nestas páginas. 

Acrescentaríamos, apenas, que esse desprezo pelos fazeres – o qual tentamos, modestamente, 

reverter com esta tese – não parece estar necessariamente relacionado à natureza analógica 

das mídias estudadas, mas, sim, a um desinteresse – comodismo, talvez – em ir a campo para 

entender as condições de produção dos gêneros. Além do mais, os poucos feitos nesse 

sentido, como as pesquisas de Jacqueline Rios dos Santos (1996) e de Ana Carolina Temer 

(2001), estão limitados pela escolha do objeto, ou seja, referem-se tão somente a um veículo – 

no caso delas, à revista Claudia e à Rede Globo –, o que impossibilita perpetrar conclusões 

generalizadas, ainda que os resultados alcançados sirvam como parâmetro para abordagens 

correlatas. Esta é uma das razões pelas quais optamos pelo diálogo com os jornalistas sem nos 
                                                 
71 Aqui, vale fazer uma ressalva. O “meio” ao qual Bonini se refere é o jornal, como exposto já no título de seu 
artigo: “Os gêneros do jornal: o que aponta a literatura da área de comunicação no Brasil?”. No entanto, o autor 
não dá destaque para o fato de que há uma diferença entre os gêneros jornalísticos (aqueles que correspondem 
aos conteúdos do jornalismo) e a variedade de gêneros que podem ser encontrados no jornal (muitos dos quais 
sem qualquer traço de jornalismo). Como avalia Marques de Melo (2010a, p. 35), seu equívoco é “confundir o 
suporte (jornal) com o território habitado pelo gênero (mensagem), atribuindo-lhe o status de „hipergênero‟”. 
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prendermos especificamente aos veículos em que atuaram e/ou atuam, apesar de, como se 

verá, ser difícil dissociar a relação. De todo modo, as observações relacionadas a rotinas de 

diferentes veículos permitiu-nos ampliar os direcionamentos da análise. Outras duas 

explicações para a lacuna identificada – isso, claro, sem querer colocar “panos quentes” por 

sobre a crítica feita por Seixas – estariam ligadas à própria maturidade da pesquisa acadêmica 

que desse objeto se ocupa: de um lado, percebemos uma forte influência da tradição dos 

estudos morfológicos como opção metodológica – iniciada com Jacques Kayser (1964), como 

se verá dentro em breve – e que, com o tempo, foram substituídos por análises de conteúdo; 

de outro, as investigações pautadas na superfície dos produtos jornalísticos, muitas das quais 

realizadas pelos autores há pouco mencionados, se fizeram necessárias para a configuração de 

um repertório acerca do assunto, mesmo que contraditório, permitindo o avanço da área e 

abrindo caminho para novos enfoques. 

Há, ainda, um componente limitador das investidas: o período das amostras 

selecionadas. Como afirma Marques de Melo (1992, p. 13), na apresentação do livro que 

contém os resultados de uma pesquisa realizada no programa de pós-graduação da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), em 1985, o estudo 

empírico dos gêneros – principalmente quando toma o conteúdo como parâmetro – está 

limitado a uma conjuntura, sendo que resultados mais duradouros exigiriam “uma vasta 

pesquisa, captando amostras de diferentes momentos históricos”. E mesmo as pesquisas que 

levam em conta recortes temporais maiores necessitam de revisão, a cada espaço de tempo, 

para que se possa acompanhar as mudanças ocorridas no cenário. Antonio López Hidalgo 

(2009, p. 12, tradução nossa) confirma a assertiva: 
 
Não creio que os gêneros jornalísticos sejam fórmulas fechadas, inalteráveis 
ao tempo e ao espaço em que vivem. Pelo contrário, são padrões mutantes 
que convêm reformular no passar dos dias. Em todo caso, negar as distintas 
estruturas que adquire o discurso jornalístico é negar o evidente. Porque cada 
texto cumpre uma função no jornal, seu desenho é distinto, seu título, o 
espaço que ocupa nas páginas do jornal. Mas admitir que as classificações 
dos gêneros jornalísticos são necessárias também não deve ser entendido 
como bloquear o portão da fortaleza na qual nos fechamos, de vez em 
quando, para debater nosso ofício. 

 

Verdadeiro trabalho de Sísifo o intento de teorização e de classificação dos gêneros. 

“Um objeto quase inacabável”, no entender de Ana Atorresi (1996, p. 19, tradução nossa). 

Estaria certo Tzvetan Todorov (1981, p. 45), em sua clássica afirmação de que “se ocupar de 

gêneros pode parecer hoje em dia passatempo ocioso, senão anacrônico”? Acreditamos que 

não. Nosso modo de pensar está mais próximo do que advoga Seixas (2013, p. 13), para quem 
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“aprender a fazer jornalismo é aprender a produzir gêneros jornalísticos, e o conhecimento 

mais profundo dos elementos que constituem os tipos mais frequentes de composições 

discursivas da atividade jornalística pode implicar em maior conhecimento sobre a própria 

escrita”, e do que argumenta Gomis (2008, p. 15, tradução nossa), também defensor dos 

gêneros como tendo “um papel insubstituível no ensino do jornalismo”, além de “não haver 

nada mais adequado para compreender a função dos textos jornalísticos” do que seu estudo e 

seu exercício. E seu valor não se prende apenas à dimensão da aprendizagem, embora seja 

oportuna. “Compreender os gêneros significa”, para Marques de Melo (2006c, p. 68), 

“estabelecer comparações, buscar identidades, indagar procedências”, além de nos ajudar a 

perceber as transformações pelas quais o jornalismo vai passando, em sua história, porque 

“evoluem para se adaptar a novos tempos e a novas tecnologias” (LÓPEZ HIDALGO, 2009, 

p. 12, tradução nossa).  

O estudo dos gêneros se mostra, desse modo, altamente pertinente, sendo propício à 

compreensão das ações jornalísticas, porque “explicita os modos pelos quais as mensagens se 

organizam em meio à profusão de códigos, de linguagens e, consequentemente, de mídias” à 

nossa disposição (MACHADO, 2001, p. 6), sobretudo num cenário de mudanças rápidas, 

como o que temos acompanhado nas últimas décadas. Essa constatação, somada às que 

expusemos antes, se coloca como um desafio para o atual estágio das pesquisas que levam em 

conta as formas de expressão da imprensa (ou, mais especificamente, do jornalismo). Debates 

suscitados recentemente – em especial no âmbito do Grupo de Pesquisa (GP) denominado 

Gêneros Jornalísticos, criado e mantido pela Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (Intercom)72 – acenam para a necessidade de incursões 

avançadas nesse contexto. Cientes da necessidade de constante monitoramento, os 

participantes desse núcleo – dentre os quais nos colocamos – têm elaborado agendas de 

trabalho bastante significativas, com destaque para a necessidade de formação de uma base 

epistemológica para o trato desse objeto, possibilitando ir além do que já sabemos.  

Não negamos, contudo, que haja muitos referenciais nos quais podemos nos amparar. 

O próprio levantamento de obras e de autores exposto neste tópico releva-nos esse acúmulo 

de conhecimento, quer gerado nas universidades, quer oriundo da própria prática profissional. 
                                                 
72 O GP foi criado em janeiro de 2009, durante a reorganização dos antigos núcleos de pesquisa da Intercom. É 
subordinado à Divisão Temática de Jornalismo (DT-1) e seus objetivos resumem-se em quatro frentes de 
trabalho, assim apresentados: 1) revisar criticamente o conhecimento acumulado sobre gêneros jornalísticos, 
elaborando relatos periódicos sobre o estado da arte; 2) observar sistematicamente a natureza dos gêneros 
jornalísticos cultivados pela mídia brasileira, disseminando estudos que possam suscitar o diálogo com os seus 
produtores e usuários; 3) elaborar material didático sobre gêneros jornalísticos para uso nas universidades e 
escolas de segundo grau de todo o país; e 4) manter permanente diálogo com os membros da comunidade 
acadêmica mundial que se dedicam ao estudo desse objeto. 
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Essa gama de publicações parece-nos correspondente ao fato de que o interesse pela 

classificação dos materiais produzidos pela imprensa é antigo. Sua origem, porém, é 

controversa. Alguns a situam no início do século 18, quando Samuel Buckley, editor do jornal 

inglês The Daily Coyrant, dividiu os espaços daquela folha em news and coments – como 

havíamos mencionado no Capítulo 2 –, separando as partes em que eram publicadas notícias 

das que eram destinadas às opiniões (MARQUES DE MELO, 2003, p. 42). No entanto, antes 

disso, Tobias Peucer, em sua tese defendida no final do século 17, na Universidade de Leipzig 

(Alemanha), já havia de certo modo sinalizado a problemática dos gêneros, ao diferenciar os 

relatos publicados pelos periódicos da época (relationes novellae) dos demais tipos de 

histórias que até ali prevaleciam. Jorge Pedro Sousa (2004b, p. 36) argumenta que Peucer 

“aborda essencialmente a vertente informativa dos jornais que relatam acontecimentos, 

contam novidades, em suma, dão notícias, percepcionando, claramente, que a comunicação 

jornalística, embora possa ter outras finalidades, serve essencialmente para informar”.  

Na contemporaneidade, o pioneirismo dos estudos acadêmicos dedicados à questão 

também é alvo de uma “disputa” entre pesquisadores. São indicados como desbravadores 

tanto Emil Dovifat (Alemanha), quanto Carl Warren (Estados Unidos) ou José Luis Martínez 

Albertos (Espanha), de acordo com Concha Edo (2009, p. 49). Por outro lado, muitos 

outorgam o posto a Jacques Kayser (França), que teria sido quem, de fato, avançou no 

tratamento dos gêneros jornalísticos como objeto científico, indicando-o como um dos 

critérios para a análise dos conteúdos gerados pela imprensa. Sônia Parratt (2008, p. 49, 

tradução nossa) soluciona a dúvida ao explicar que, não obstante outros autores o tivessem  

antecedido na publicação de livros com definições sobre as diferentes práticas do jornalismo, 

“as contribuições de Kayser parecem ter tido tal peso que constituem sem dúvida o verdadeiro 

gérmen dos estudos feitos posteriormente sobre os gêneros, especialmente ao sul da Europa e 

em vários países da América Latina”. No continente latino-americano, o autor compartilhou o 

resultado de suas investigações em cursos, ministrados de 1960 a 1962, no Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina (Ciespal), em Quito 

(Equador) – transformado mais tarde em Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina, mantendo a mesma sigla –, e, em seguida, com a 

publicação do volume El periódico: estudios de morfología, de metodología y de prensa 

comparada (KAYSER, 1964, p. 51), no qual surgem as primeiras alusões ao conceito de 

“gêneros jornalísticos”. Ali, portanto, é que se dá início às teorizações a respeito dos gêneros 

jornalísticos, as quais nascem “com forte caráter sociológico”, no articular de Daniela 

Bertocchi (2010, p. 371), conquistando, posteriormente, “uma dimensão filológica própria da 
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sociolinguística”, até passar “a ser adotada sistematicamente nas universidades como o 

método mais seguro para a organização pedagógica dos estudos universitários sobre o 

jornalismo”, como o é até hoje. 

Focando-nos no caso brasileiro, havemos de notar três importantes contribuições, 

sendo a primeira delas oferecida por Luiz Beltrão. Suas discussões encontram-se na trilogia 

formada pelos livros A imprensa informativa (1969), Jornalismo interpretativo (1976) e 

Jornalismo opinativo (1980). Ainda dando os primeiros passos a caminho de uma taxionomia, 

mas com intenção notadamente didática – numa época em que o mercado editorial do país 

pouco tinha a oferecer aos universitários que ingressavam nos recém-criados cursos de 

graduação da área73 –, ele parte do princípio de que a atividade jornalística cumpre três 

funções básicas (informar, orientar e divertir), como destacamos no primeiro capítulo. Veja-se 

que a “orientação” é desdobrada, em suas investidas, nas práticas do jornalismo interpretativo 

e do jornalismo opinativo. Já a finalidade de “divertir” pouco é repercutida em seus 

ensinamentos, retornando à pauta apenas nas anotações sobre as histórias de interesse humano 

(BELTRÃO, 1969, p. 382).  

 Posteriormente, quem se debruça sobre o tema é José Marques de Melo, cujo principal 

e mais conhecido trabalho é a tese de livre-docência defendida em 1983, na ECA-USP. 

Publicado originalmente com o nome de A opinião no jornalismo brasileiro (1985a), o livro 

passou por duas outras reedições, tendo sido, da última vez, intitulado Jornalismo opinativo 

(2003). Partindo de modelos classificatórios elaborados na Europa, nos Estados Unidos e na 

América Latina, o autor chegou à conclusão de que, naquele início da década de 1980, a 

imprensa brasileira só produzia matérias informativas e opinativas, motivo que o levou a 

reconhecer exclusivamente esses dois gêneros. Muito recentemente, fez revisões em sua 

classificação, apropriando-se do legado deixado pela teoria dos gêneros midiáticos e por 

outras análises – como as de Chaparro (apontado a seguir) – e pautando-se por novas coletas 

empíricas. Como resultado, indicou a vigência de cinco gêneros nas publicações brasileiras – 

“informativo”, “opinativo”, “interpretativo”, “diversional” e “utilitário” –, os quais se 

desdobram em seus respectivos formatos74 (MARQUES DE MELO, 2006a; 2006b; 2009a; 

2010a; 2010b), como veremos na sequência. 

 O terceiro contributo é o de Manuel Carlos Chaparro (1998; 2008), português radicado 

em São Paulo, que elaborou um estudo comparativo entre as imprensas do Brasil e de 
                                                 
73 Devemos rememorar que o primeiro curso de graduação em jornalismo a funcionar no Brasil foi o da 
Faculdade Cásper Líbero, criado em 1947. 
74 As definições atribuídas aos gêneros e aos formatos classificados por Marques de Melo estão dispostas no 
Anexo 3 desta tese. 
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Portugal, em meados da década de 1990. À luz dos paradigmas teóricos de Tzvetan Todorov e 

de Teun A. Van Dijk – que valorizam as formas discursivas, em detrimento de outros aspectos 

–, ele observou o comportamento de jornais impressos, sugerindo, ao fim, uma classificação 

dos gêneros em “relatos” e “comentários”, subdividindo-os em espécies. Sua intenção em 

abandonar a dicotomia “informação versus opinião” se dá pelo entendimento de que tal 

paradigma reforça uma “ilusão de objetividade”. “A conservação dessa matriz reguladora” – 

que nasceu com a divisão proposta por Buckley – “esparrama efeitos que superficializam o 

ensino e a discussão do jornalismo, e tornam cínica sua prática profissional. Trata-se de um 

falso paradigma, porque o jornalismo não se divide, mas constrói-se com informações e 

opiniões” (CHAPARRO, 2008, p. 146). 

 Como se disse, esse outro olhar – ainda não que aceito por completo, em razão de 

divergências conceituais – motivou Marques de Melo (2010a, p. 27) a reformular sua 

proposta, como ele próprio explica: 
 
Se não altera substancialmente a compreensão dos gêneros jornalísticos, sua 
contribuição adquiriu relevância pela precisão que atribuiu ao conceito de 
gênero, entendido como categoria abrangente, ou classe, agrupando suas 
variantes em espécies, o que ajudou a ordenar o universo textual, 
neutralizando a tendência à fragmentação a que minha geração foi induzida 
pelos pioneiros no estudo dos gêneros jornalísticos. Assimilando 
positivamente a contribuição taxonômica de Chaparro, convencido da sua 
utilidade metodológica e do seu valor epistemológico, revisei a classificação 
contida em minha tese de livre docência, adotando o esquema que 
corresponde funcionalmente às peculiaridades do jornalismo nesta 
conjuntura de transição milenar. 

 

O esquema a que o autor se refere é justamente o registrado há pouco, qualificado por 

separar gênero e formato e, mais, por confirmar a prevalência de cinco classes de mensagens 

na imprensa de nosso país. Exploraremos os princípios dessa divisão no item 3.1.2, ainda 

neste capítulo. Antes, todavia, é necessário retornar às teorias sociais – incorporadas pelas 

ciências da comunicação – que sustentam esse trabalho classificatório, a fim de esclarecer os 

direcionamentos dados a ele. 

 

 

3.1.1. Arcabouço teórico: o funcionalismo e a teoria crítica 

 

 Ficou claro, até aqui, que quaisquer investidas teóricas em torno dos gêneros exigem 

inserir a questão em bases que relacionem o jornalismo à rotina da sociedade. Isso significa 
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entender sua problematização para além de “ordenações e classificações” com o objetivo de 

“fornecer um mapa para a análise de estratégias do discurso, tipologias, funções, utilidades e 

outras categorias”, tendo como posposta “uma classificação a posteriori com base em 

critérios a priori”, como destaca Felipe Pena (2005, p. 66). Esses parâmetros devem, 

primeiro, ser respaldados por fundamentos que permitam conceber os gêneros jornalísticos 

como frutos de um fazer – ou de fazeres – inserido(s) num contexto maior, o da própria 

sociedade. Não por menos, essa abordagem se inclina à sociologia, indo buscar, nas teorias 

sociais – ainda que focadas essencialmente na cultura e na comunicação de massa –, 

elementos para sua constituição.  

Amparados, assim, pelo norte que nos é dado por José Marques de Melo – o qual 

tivemos a oportunidade de ajudar a tornar público (MARQUES DE MELO & ASSIS, 2013, 

p. 25) e que também posiciona os gêneros no universo processual da comunicação –, 

asseguramos só ser possível compreender a articulação das expressões jornalísticas levando 

em consideração dois pontos fundamentais: 1) a função direcionadora da construção dessas 

formas; e 2) o estereótipo implícito nas normas regimentais do trabalho dos jornalistas. Em 

outros termos, para entender os gêneros jornalísticos – bem como para observá-los 

sistematicamente – deve-se perpassar, necessariamente, as conjecturas de duas linhas de 

pensamento consideradas, hegemonicamente, distintas: o funcionalismo – responsável pela 

observação dos papéis desempenhados, na sociedade, pelos meios de comunicação e pelos 

conteúdos midiáticos, dentro das lógicas sociais (LASSWELL, 1987; WRIGHT, 1968) – e a 

teoria crítica – principalmente no que tange às ideias sobre indústria cultural, que oferecem 

pistas para pensar a questão do estereótipo (HORKHEIMER & ADORNO, 2000). 

Do funcionalismo, podemos extrair a principal baliza para a problemática aqui 

discutida: o conceito de função, apreciado tal como costumeiramente fazem a sociologia e a 

antropologia social, que o aproximam da ideia de “interdependência”, de “relação recíproca”. 

Por esse caminho, compete aos gêneros jornalísticos – como mecanismos de construção da 

realidade – “cumprir diferentes funções para responder também a diferentes necessidades 

sociais e satisfazê-las” (GOMIS, 2008, p. 115, tradução nossa). E esse cumprimento se dá, 

exatamente, pela “forma” adquirida, com o tempo, pelos vários gêneros. 

Como expusemos no primeiro capítulo e retomamos no tópico anterior, as obras 

seminais sobre os gêneros jornalísticos publicadas no Brasil já consideravam as funções como 

elemento significativo para entender os produtos da imprensa (BELTRÃO, 1980, p. 13), e, ao 

longo do tempo, os avanços nesse eixo só fizeram enfatizar tal relação. Seixas (2009, p. 1) 

confirma: “o principal critério de classificação de gêneros jornalísticos em toda tradição dos 
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estudos do jornalismo” é a “finalidade”, também chamada, por Dante Peralta e Marta Urtasun 

(2007, p. 16, tradução nossa), de “função comunicativa”.  

Marques de Melo (2003, p. 64) mesmo, em seus primeiros estudos, levava em conta 

dois critérios para a organização dos gêneros: a intencionalidade e a natureza estrutural do 

relato. O primeiro deles remete, obviamente, à intenção da empresa jornalística ao transmitir 

determinado acontecimento, ou seja, a maneira como a instituição deseja difundir os fatos é o 

que determina, por exemplo, se ele será relatado sem qualquer juízo de valor ou, então, se será 

impresso com alguma carga analítica. As intenções, por isso mesmo, nada mais refletem do 

que as funções jornalísticas75. O segundo aspecto, referente à estrutura, não diz respeito 

somente às características textuais – que configuram seu estilo –, mas denota “a articulação 

que existe do ponto de vista processual entre os acontecimentos (real), sua expressão 

jornalística (relato) e a apreensão pela sociedade (leitura)”. Em texto que, com ele, 

escrevemos a quatro mãos, ainda expusemos: “O funcionalismo faz dos gêneros uma espécie 

de „cavalo de batalha‟, à medida que eles se estruturam refletindo as funções sociais básicas 

assimiladas pelos meios de comunicação e atualizadas de acordo com as transformações 

sociais” (MARQUES DE MELO & ASSIS, 2013, p. 26).  

Por tudo isso, as contribuições do funcionalismo aos estudos sobre gêneros parecem 

fáceis de serem aceitas (ou, pelo menos, de serem discernidas). 

Isto posto, passemos à questão do estereótipo, concebido, por Max Horkheimer e 

Theodor Adorno (2000, p. 178), no cerne da teoria crítica, como uma das estratégias de 

dominação das massas adotadas pela indústria cultural, mascarando o “estilo autêntico”. 

Nesse âmbito, assegura Luiz Mauro Sá Martino (2009, p. 49), “fórmulas e modelos 

substituem a espontaneidade e os padrões tomam lugar da inovação. Há pouco espaço para a 

novidade [...]: qualquer coisa que coloque em risco o lucro é uma ameaça”.  

O estereótipo, contudo, não é prerrogativa apenas da indústria dos bens culturais. Ele 

se manifesta em todo o meio social, que concebe padrões e arquétipos nas mais variadas 

esferas, reforçando-os sempre. O que a cultura massificada faz, no ensejo de sua natureza, 

tendente à padronização, é se apoderar desses moldes. Walter Lippmann (2008, p. 85) traduz 

o processo de estereotipação, dizendo que, geralmente, “não vemos em primeiro lugar, para 

então definir”; ao contrário, “nós definimos primeiro para então vermos”. “Na confusão 

brilhante, ruidosa do mundo exterior, pegamos o que nossa cultura já definiu para nós, e 

tendemos a perceber aquilo que captamos na forma estereotipada para nós por nossa cultura”. 

                                                 
75 Adverte-se, novamente, que Marques de Melo, em seus primeiros trabalhos, considerava apenas os gêneros 
informativos e opinativos; logo, as funções de informar e de opinar. 
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Esse movimento se mostra muito claramente na atividade jornalística e em sua relação 

com a sociedade. E é por isso que os gêneros, conforme Jesús Martín-Barbero (2009a, p. 

303), converteram-se em “estratégia de comunicabilidade” entre emissores e audiência, 

evitando que o público não compreenda o que a mídia tem a lhe dizer. Em outras palavras, o 

leitor, mesmo intuitivamente – i.e, sem ter conhecimento de como um jornal é estruturado 

antes de chegar às bancas –, sabe localizar as páginas de opinião, as seções com textos 

voltados para seu divertimento e os espaços dedicados às ocorrências mais recentes. Os 

estereótipos, conforme a interpretação que fazemos, 

 
são indispensáveis para antecipar as experiências de realidade social 
vivenciadas pelos receptores. A estereotipação não se restringe aos 
conteúdos ideológicos das mensagens, mas se amplia para incluir também 
suas formas, seus delineamentos, suas características, enfim, tudo aquilo que 
se responsabiliza por conferir identidade aos produtos midiáticos. Também 
possibilita que a audiência, consciente ou inconscientemente, identifique as 
diferentes mensagens a ela endereçadas (MARQUES DE MELO & ASSIS, 
2013, p. 27). 

 

As empresas jornalísticas se valem dos estereótipos, acompanhando o ritmo da 

indústria cultural. Martino (2009, p. 49) dá um exemplo: o projeto editorial da Folha de 

S.Paulo, colocado em prática em 1984, confirmando “os predicados da produção industrial de 

cultura”. “O chamado „Projeto Folha‟ significou a implantação de um modelo padrão de texto 

jornalístico, o estabelecimento de cotas máximas de erros por edição, rígido controle de 

checagem e apuração e a produção industrial de textos”. 

Sua utilização pelo mercado jornalístico pode ser percebida já no final do século 19, 

quando a informação de atualidade começou a ter caráter mercadológico (MARQUES DE 

MELO, 2003, p. 24). A partir dali, surgiram, dentre outras uniformizações, os manuais de 

redação, que “sistematizam as orientações estilísticas de cada empresa” (RODRIGUES, 2003, 

p. 47), figurando como um importante “ponto de contato entre os jornais e seus leitores” 

(CAPRINO, 2001, p. 44). Embora talvez não fosse preciso dizer, é justamente nos manuais 

que os jornalistas encontram diretrizes para redigir textos conforme os gêneros usuais em 

determinado periódico. 

 O fato, então, é que ninguém escreve, em jornal ou em revista – pelo menos, naqueles 

produzidos aos moldes industriais –, sem algum padrão, seja da ordem que for. Ainda que se 

concedam certas liberdades, como o próprio gênero diversional pressupõe – não sendo 

necessário, por exemplo, o uso do lead –, elas estão condicionadas a outras restrições, como 

tamanho, direcionamento do próprio veículo, uso de certos vocabulários, tratamento de alguns 



 
115 

  

temas, dentre outros, mesmo que nem sempre isso esteja formalizado em gramáticas. O 

estereótipo permite, em última análise, que produtores e receptores reconheçam os elementos 

típicos da atividade jornalística. 

 

 

3.1.2. Gêneros e formatos: o caminho percorrido 

 

A discussão que fazemos sobre o jornalismo diversional tem como pano de fundo tudo 

o que esboçamos até aqui. Mas ainda falta especificar a dimensão dos gêneros e dos formatos, 

adotada como modelo classificatório, muito embora algumas pistas já tenham sido dadas.  

Gênero é palavra ambígua. Em língua portuguesa, apresenta significado que se adapta 

a vários aspectos da vida e da vida social, servindo tanto para a identificação de espécies 

biológicas, quanto para a definição de elementos comunicacionais; palavra de origem latina – 

genus/generis –, consta no dicionário como “classe cuja extensão se divide em outras classes, 

as quais, em relação à primeira, são chamadas espécies”; designa, também, “qualquer 

agrupamento de indivíduos, objetos, fatos, idéias, que tenham caracteres comuns”. “Os 

gêneros congregam-se em família” (FERREIRA, 1986, p. 844). Já no inglês, há dois 

vocábulos: gender – com sentido biológico, relacionado a um “conjunto de duas ou mais 

categorias, como masculino, feminino, no qual as palavras são divididas por sexo” – e genre – 

com acepção estética, referindo-se a “tipo, classe, variedade”; “categoria artística perceptível 

através do estilo, forma ou conteúdo”; “classe ou categoria de composição literária” 

(MORRIS, 1973, p. 548-550, tradução nossa). 

Em jornalismo, “gênero” adquire o sentido estético indicado pelo termo genre, usado 

para separar em classes o que é produzido em seu âmbito. Como Temer (2011b, p. 15) 

manifesta, consiste em “conceito chave”, que classifica os fenômenos jornalísticos conforme 

suas propriedades. “A partir dele” – segundo a autora –, “o emissor pode agir em função de 

um quadro semântico”, “um conjunto de possibilidades linguístico-visuais delimitados e 

previamente conhecidos pelos receptores”. Trata-se, desde esse ponto de vista, de “uma 

promessa de conteúdo, ou de uma possibilidade de conteúdo” – relativamente estável, na 

proposição bakhtiniana –, “uma espécie de contrato previamente acordado entre emissor e 

receptor”, ideia bastante próxima à de Martín-Barbero (2009a, p. 303), antes citado. 

Gomis (2008, p. 107-108, tradução nossa) não deixa de notar que os gêneros refletem 

a evolução do jornalismo e surgem em paralelo à necessidade de a imprensa oferecer 

conteúdos diversificados, de naturezas variadas e/ou com funções distintas, acompanhando as 
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expectativas sociais, como exploramos no Capítulo 1. Assim, “se fazem necessários quando 

um mesmo diário começa a utilizar a linguagem de maneiras [...] diversas”, convertendo-se 

em “hábito profissional”, “quase em norma”. A mesma regra vale para os meios eletrônicos, 

porque – como o autor atesta e outros concordam –, “se acostumaram a usar livremente, de 

acordo com suas necessidades, os gêneros jornalísticos que o jornal impresso modelou”. 

Isso é o que também demonstra Georges Weill (2007). Em sua linha do tempo sobre a 

evolução da imprensa, ele demarca várias fases, todas caracterizadas por intentos específicos: 

informar, reforçar ideias políticas ou religiosas, explicar os acontecimentos, etc. A 

configuração dos gêneros perpassa essas etapas (OSSA, 2011, p. 32), as quais, vale dizer, não 

são excludentes, não substituem umas às outras. Luisa Santamaría (1990, p. 19, tradução 

nossa) justifica: “há tipos de jornalismo que persistem na etapa seguinte, apesar de que vão se 

transformando com o progresso geral da história jornalística”. Por isso mesmo, no andamento 

da história, as possibilidades se ampliam. 

De volta às considerações de Gomis (2008, p. 110, tradução nossa), devemos atentar 

ao fato de que, mesmo havendo uma relação direta entre os gêneros e as funções 

desempenhadas pelo jornalismo – significando que eles vão surgindo conforme o avanço do 

campo –, sua identificação e/ou categorização esbarra numa série de impasses, alguns dos 

quais já mencionamos, “sendo possível adotar diversos critérios” e, inclusive, “reduzir 

didaticamente essa variedade a alguns poucos, de sentido relevante”. O que resulta, 

naturalmente, em várias e diferentes classificações acerca do mesmo objeto. Não vamos, aqui, 

revisá-las mais do que já fizemos, porque esse exercício não corresponde aos nossos 

objetivos. Porém, é necessário, em meio a esses embates, explicar o que entendemos por 

“gênero”, haja vista que, como Bonini (2003, p. 209) alertou-nos, essa noção não aparece de 

maneira clara na bibliografia corrente.  

 Em geral, o que se costuma rotular como gêneros jornalísticos são as composições 

elaboradas por jornalistas ou por colaboradores (notícia, reportagem, artigo, editorial, etc.), 

sempre submetidas a finalidades/funções, independentemente do nome que se atribua a esses 

propósitos. Os próprios manuais de redação revelam a tendência de reduzir o termo aos 

“textos que mais comumente são publicados em seus respectivos jornais, limitando discussões 

e/ou possíveis classificações” (ASSIS, 2011, p. 14). Desse modo, aparece como o que anota 

Fernando Cascais (2001, p. 98): um “conceito operacional que designa as diferentes formas 

que o texto jornalístico pode revestir e que correspondem a diferentes rotinas de produção 

informativa”, sendo “opções de hierarquia de uma redacção” dependentes de vários fatores 

(organizacionais, editoriais, de recursos humanos e técnicos, bem como da natureza do 
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acontecimento pautado). Consistem, nessa perspectiva e conforme Juan Gargurevich (2004, p. 

9, tradução nossa), em “formas que o jornalista busca para se expressar, devendo fazê-lo de 

modo diferente, segundo a circunstância da notícia” – aqui, entendida em sentido lato –, “seu 

interesse e, sobretudo, o objetivo de sua publicação”. 

 A despeito de a ideia de “forma”, mencionada por Gargurevich, nos ser cara – como 

previamente acenamos e como logo retomaremos –, e de entendermos que as rotinas têm 

acompanhado o cumprimento das variadas funções do jornalismo76, a concepção de gênero 

com que trabalhamos é diferente dessas que aqui foram descritas. Para posicionar melhor 

nosso marco conceitual, vejamos o que define José Marques de Melo (2009a, p. 35): 
 
O campo da comunicação é constituído por conjuntos processuais, entre eles 
a comunicação massiva, organizada em modalidades significativas, inclusive 
a comunicação periodística (jornal/revista). Esta é estruturada, por sua vez, 
em categorias funcionais, como é o caso do jornalismo, cujas unidades de 
mensagem se agrupam em classes, mais conhecidas como gêneros, extensão 
que se divide em outras, denominadas formatos, os quais, em relação à 
primeira, são desdobrados em espécies, chamadas tipos. 

 

Nesse esboço, os gêneros são, primeiramente, tidos como intrínsecos ao universo da 

comunicação social – assimilando, consequentemente, as suas propriedades – e, depois, como 

grupos de mensagens jornalísticas diferenciados por seus intentos. Para nós, portanto, os 

gêneros não são tipos de textos que se determinam pela estrutura composicional das palavras 

ou pelos traços de estilo; eles consistem, acima de tudo, em agrupamentos que refletem 

múltiplos desempenhos do campo profissional, atendendo a demandas específicas e se 

articulando conforme as exigências dos espaços em que são suscitados. São construções 

sócio-históricas vinculadas indissoluvelmente às “composições discursivas da atividade 

jornalística” (SEIXAS, 2009, p. 1), mas não concernem às matérias, em si (estas estão num 

patamar abaixo, se é que podemos colocá-las nessas condições). Assim sendo, a classificação 

tomada como parâmetro para o desenvolvimento de nossa tese – e de outras pesquisas que 

realizamos em torno do mesmo mote – não considera a existência de, por exemplo, “gêneros 

informativos”, mas, sim, do “gênero informativo”, que abriga “formatos informativos”. E isso 

se dá, naturalmente, com todos os outros. O Quadro 2 ilustra melhor. 
                                                 
76 Uma das críticas de que são alvo as classificações dos gêneros diz respeito justamente à “dificuldade de os 
delimitar” (CASCAIS, 2001, p. 98). Ainda que, ao longo do tempo, as discussões tenham enfatizado a relação 
estreita entre os materiais jornalísticos e as funções que eles desempenham, aceitamos que as linhas divisórias 
servem apenas como orientação, por nem sempre ser possível separá-las tangentemente, em sentido stricto 
(PARRATT, 2008, p. 109). Ou seja, em muitos casos, o exercício classificatório aponta a finalidade principal, 
sem deixar de reconhecer que outras estão imbuídas nas matérias (ou no conjunto delas) que foram observadas. 
Além disso, também há pesquisadores que “endossam categorias pós-modernas, caracterizadas pelo hibridismo 
das formas e pela contaminação dos conteúdos” (MARQUES DE MELO & ASSIS, 2013, p. 19). 
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Quadro 2 – Gêneros e formatos classificados por José Marques de Melo  

Gênero Formatos 
Informativo Nota, Notícia, Reportagem, Entrevista 
Opinativo Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, Crônica, Caricatura, Carta 

Interpretativo Análise, Dossiê, Perfil, Enquete, Cronologia 
Diversional História de interesse humano, História colorida 
Utilitário Indicador, Cotação, Roteiro, Serviço 

Fonte: Marques de Melo (2009a, p. 36). 

 

Há de se dizer que essa classificação não é a única a entender os gêneros como 

agrupamentos. A proposta de Chaparro (2008, p. 178), como aludido, é outra que assim se 

organiza, ainda que se paute pela dimensão dos “gêneros do discurso jornalístico” (relato e 

comentário) e os fragmente em espécies. Em rumo semelhante, encontramos a abordagem de 

Adriana Amado (2010, p. 98-99, tradução nossa), que – apesar de não se estender nesse 

mérito – elenca quatro gêneros (informativo, interpretativo, opinativo e gráfico), identificando 

as “formas em que aparece” cada um deles.  

A título de definição – imperiosa, acreditamos –, deixamos registrado que, neste 

trabalho, compreende-se gênero jornalístico como “a classe de unidades da comunicação 

massiva periódica que agrupa diferentes formas e respectivas espécies de transmissão e de 

recuperação oportuna de informações da atualidade, por meio de suportes mecânicos ou 

eletrônicos (aqui referidos como mídia)” (MARQUES DE MELO & ASSIS, 2013, p. 30). 

Falta, ainda, esclarecer o que são as “unidades de mensagem” que “se agrupam em 

classes”, “denominadas formatos”, às quais se refere Marques de Melo (2009a, p. 35). Seu 

conceito, bem como sua subordinação a um conjunto maior, foi incorporado, pelo autor que 

nos ampara, em conformidade com a terminologia comum aos estudos midiáticos 

(MCQUAIL, 2003, p. 339). Contudo, tratando do jornalismo, especificamente, “formato” diz 

respeito às várias disposições textuais – expressões concretas dessa atividade profissional – 

que repórteres e cooperadores empreendem. 

No dicionário da língua portuguesa, a palavra formato é descrita como sinônimo de 

“feitio, forma” (FERREIRA, 1986, p. 800). Corresponde, logo, à “dimensão objetiva” dos 

gêneros jornalísticos, referida por Josep Maria Casasús e Luis Núñez Ladevéze (1991, p. 87, 

tradução nossa), a qual nos “nos conduz à apreciação de modelos estruturais e estilísticos 

cujos conjuntos prototípicos recebem diversas denominações”, como notícia, crônica, artigo, 

reportagem, história de interesse humano, etc., conforme observamos no Quadro 2. Em 

decorrência disso tudo, formato jornalístico 
 
é o feitio de construção da informação transmitida pela mídia, por meio do 
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qual a mensagem da atualidade preenche funções sociais legitimadas pela 
conjuntura histórica em cada sociedade nacional. Essa construção se dá em 
comum acordo com as normatizações que estabelecem parâmetros 
estruturais para cada forma, os quais incluem aspectos textuais e, também, 
procedimentos e particularidades relacionados ao modus operandi de cada 
unidade (MARQUES DE MELO & ASSIS, 2013, p. 32). 

 

Os formatos são definidos, por Denis McQuail (2003, p. 340), como “sub-rotinas para 

lidar com temas específicos dentro de um gênero”, sendo dependentes das circunstâncias em 

que há necessidade de se fazer uso deles. Isto é, o formato não tem finalidade própria, isolada, 

mas, sim, acompanha aquela a que o gênero ao qual está subordinado pressupõe. Um exemplo 

midiático: a adoção do formato minissérie está relacionada à função do gênero 

teledramaturgia, que objetiva prover entretenimento. Outro exemplo, mas, desta vez, 

jornalístico: o formato roteiro é adotado quando se espera o uso do gênero utilitário, o qual se 

presta ao serviço (a ser útil), por meio de pequenas doses de informação, organizadas de modo 

a auxiliar os cidadãos em tomadas de decisão cotidianas.  

A lógica parece-nos clara. Os formatos materializam o papel que o gênero deve 

cumprir, tendo suas características definidas não apenas pela superfície do texto (a 

materialidade, os elementos linguísticos) como, principalmente, pelas lógicas internas de sua 

produção. E embora “formato” seja palavra encontrada mais no vocabulário dos profissionais 

de televisão (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 45)77 do que, propriamente, no ambiente das 

redações, esse termo nos ajuda a entender os limites e as possibilidades das composições 

jornalísticas. À frente, veremos o que caracteriza os formatos do gênero diversional, e 

posteriormente, nas análises, confrontaremos as especificidades colocadas pela taxionomia 

com o que os jornalistas nos relataram.  

 

 

3.2. Vestígios do fenômeno: tentativa de reconstituição histórica  

 

 Desenhado o mapa dos gêneros jornalísticos pelo qual nos guiamos, podemos, agora, 

nos dedicar especificamente ao jornalismo diversional. A melhor opção aparenta ser iniciar a 

abordagem com uma tentativa de reconstituir sua história na cena brasileira, sinalizando 

episódios significativos nesse contexto.  
                                                 
77 Ao estudar as grades de programação da TV brasileira, José Carlos Aronchi de Souza (2004, p. 45) comparou 
a organização dessa mídia eletrônica com a organização dos seres vivos: enquanto, “na biologia, várias espécies 
constituem um gênero”, na TV, “vários formatos constituem um gênero de programa”. Para nós, portanto, 
formato “é a unidade substancial ou material, com determinada configuração e certas características peculiares, 
que distinguem os itens de mesma natureza” (MARQUES DE MELO & ASSIS, 2013, p. 29). 
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Não diferente do que apontamos a respeito da classificação do gênero, há divergências 

também quanto ao percurso do fenômeno78, o qual, em linhas gerais, refere-se às práticas 

jornalísticas que se valem de técnicas redacionais da literatura na composição dos relatos (não 

desconsiderando, é claro, sua evolução ao longo do tempo, que introduziu outras 

particularidades, a serem ditas). E o primeiro impasse é, justamente, o aspecto temporal.  

Há, pelo menos, três versões sobre o início de seu desenvolvimento no país: uma, que 

o localiza no início do século 19, com o próprio nascimento da imprensa brasileira 

(MARQUES DE MELO, 2010b); outra, que o situa no final daquele século, principalmente 

por conta da atuação de repórteres na elaboração de extensas reportagens ou de crônicas79, 

algumas transformadas em livros (BULHÕES, 2007a; SOUSA, 2009; IJUIM, 2010; LIMA, 

2010), ou em razão de literatos ocuparem boa parte das redações de jornais impressos (PENA, 

2006; MARTINEZ, 2009b); e, por fim, uma terceira vertente, que identifica seu advento, no 

cenário nacional, durante a segunda metade do século 20 (FARO, 1999; JORGE, 2008). 

 Marques de Melo (2010b, p. 1-2) é o defensor de que o primeiro jornal brasileiro80 –

Correio Braziliense (1808-1822) – já apresentava “indícios” do gênero diversional (aliás, não 

só dele, como também dos outros). Tal constatação se deu a partir da interpretação feita com 

base nas considerações de Carlos Rizzini81, um dos principais articuladores da história da 

imprensa no Brasil. Atento à descrição feita pelo historiógrafo, a respeito do periódico 

fundado e redigido por Hipólito da Costa, ele chegou a essa conclusão: 

 
Se fizermos um breve exercício de análise factual, aí identificaremos os 
protótipos dos gêneros legitimados contemporaneamente: informativo (relato 
dos grandes acontecimentos), opinativo (denúncias, críticas e libelos), 
interpretativo (mapas, cartas, relatórios), utilitário (tabelas e estatísticas de 
moedas, preços de mercadorias, movimento portuário) e diversional 
(informações literárias). 

 

 Ao apontar que a “configuração espacial” dos gêneros está embutida “na estrutura dos 

                                                 
78 Como advertimos previamente, estamos, aqui, considerando não só os autores que utilizam a expressão 
“jornalismo diversional” para se referir a tal prática, como também os que adotam nomenclaturas correlatas. 
79 É tendência, entre alguns pesquisadores brasileiros, tratar da crônica como decorrente da união entre 
jornalismo com a literatura. Porém, devemos lembrar que, na classificação de Marques de Melo (2003, p. 149), a 
crônica é formato do gênero opinativo, embora tenha como característica “a feição de relato poético do real”. 
80 A imprensa brasileira foi implantada, oficialmente, em 13 de maio 1808, cinco meses após a chegada da 
família real portuguesa ao país (à época, colônia de Portugal). O primeiro periódico a ser produzido no Brasil foi 
a Gazeta do Rio de Janeiro, editada a partir de 10 de setembro daquele ano, semelhante à Gazeta de Lisboa, 
órgão oficial da coroa de Portugal, fundado em 1715 (MEIRELLES, 2008, p. 30). Meses antes, no entanto, um 
jornal editado em Londres, intitulado Correio Braziliense, cuja primeira edição data de junho de 1808, começou 
a circular “clandestinamente” pelo país – isso, conforme a versão oficial dos fatos, uma vez que há autores que 
consideram praticamente impossível uma publicação ter sido editada e importada, de modo clandestino, por 14 
anos. De qualquer maneira, aquele periódico é considerado, atualmente, como primeiro jornal brasileiro. 
81 O livro utilizado por Marques de Melo (2010b, p. 1) é Hipólito da Costa e o Correio Braziliense, de 1957. 
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jornais pioneiros” (MARQUES DE MELO, 2010b, p. 1), o autor demonstra que, muito 

embora a análise sistemática desse objeto tenha sido motivada a partir da década de 1950, a 

prática é bem mais antiga. Todavia, apesar de identificar traços que considera como vestígios 

das primeiras experiências do gênero que estudamos, ele também parte na defesa de que é 

somente no século 20 que a prática se consolida (assim como também se dá com o jornalismo 

interpretativo e com o jornalismo utilitário). 

 Percepção menos solitária do que essa é a de que o fenômeno desponta na imprensa 

brasileira no final do século 19. Monica Martinez (2009b, p. 210), por exemplo, afirma que 

aquele é o período em que “a profissão jornalística estava em formatação e parte do material 

jornalístico era feita por escritores”. A época também é mencionada por Pena (2006, p. 21): 

ao perceber que há muitas definições para jornalismo literário – aqui, compreendido como 

sinônimo do gênero que chamamos de diversional – e ao vislumbrar vários períodos que 

podem melhor caracterizá-lo, acaba por reconhecer que o fim do século 19 é trecho da história 

do jornalismo observado com especial atenção, por ser quando “escritores assumiram as 

funções de editores, articulistas, cronistas e autores de folhetins”, em jornais e revistas, 

impregnando-os com seus estilos. 

 De fato, esses pesquisadores estão corretos ao afirmar que os últimos anos do século 

retrasado foram, no cenário da imprensa, caracterizados pelo elo entre jornalismo e literatura. 

Jorge Ijuim (2010), Marcelo Bulhões (2007a), Patrícia de Castro Sousa (2009) e Edvaldo 

Pereira Lima (2010) reforçam a assertiva, identificando alguns personagens dessa história e as 

ações por eles protagonizadas. 

 Incomodado com o “desprezo às experiências brasileiras”, em relação ao que intitula 

“jornalismo além da fórmula”, Ijuim (2010, p. 8) advoga pelo reconhecimento da atuação de 

dois jornalistas-escritores que, no trânsito do século 19 para o século 20, produziam textos, 

para jornais do Sudeste do país, que já apresentavam as características que anteriormente 

anotamos como próprias do jornalismo diversional: Raul Pompéia (1863-1895) e João do Rio 

(1881-1821), os quais, “cada um em seu tempo e à sua maneira, souberam contar histórias do 

cotidiano, com leveza, poesia, crítica e ousadia, ao mesmo tempo”. 

 Nessas considerações, Pompéia é reverenciado por ter contribuído “com o 

estabelecimento do que conhecemos como um gênero jornalístico genuinamente brasileiro – a 

crônica”; João do Rio, por sua vez, é visto como alguém que “rompeu com a imprensa 

constituída no século XIX para inaugurar uma nova fase: a reportagem” e que soube 

transformar “suas crônicas em reportagens, porque foi às ruas para buscá-las” (IJUIM, 2010, 

p. 7-8). Aliás, essa é a mesma percepção de Bulhões (2007a, p. 84), que discute a influência 



 
122 

  

que o segundo jornalista exerceu numa nova organização dos gêneros jornalísticos praticados 

pela imprensa nacional, na época já mencionada. Diz ele que João do Rio produziu “uma obra 

jornalística afeita às demandas comerciais que se anunciavam, fornecendo ao público apelos 

de curiosidade em reportagens de feição narrativa e com ingredientes típicos de ficção”. E no 

que determina Sousa (2009, p. 91-92), seu mérito foi o de criar algo singular: a “crônica-

reportagem”, coligindo as duas formas anteriores que seu rótulo pressupõe e conquistando 

adeptos justamente porque revelava os fatos do cotidiano “com muitos diálogos e poucas 

linhas”, propiciando momentos agradáveis de leitura. 

Ainda a respeito da belle époque tropical82, Lima (2010, p. 66) acha importante 

enaltecer o trabalho daquele que, possivelmente, foi autor do primeiro livro-reportagem83 

publicado no Brasil: Euclides da Cunha (1866-1909), engenheiro militar que, em 1897, foi 

enviado pelo O Estado de S.Paulo para o interior da Bahia, com a missão de cobrir o capítulo 

da história do país que ficou conhecido como Guerra de Canudos84.  

 Euclides não foi sozinho para o sertão nordestino. Integrou uma comitiva de 

jornalistas que viajou em companhia do Exército e que representava oito grandes jornais 

nacionais. Portanto, o trabalho de apuração e de relato dos fatos ocorridos na comunidade de 

Canudos não era exclusividade dele; o que fez seu trabalho ser notado até hoje foi, de certo, a 

forma dada aos textos85, como explica Lima (2010, p. 66-67): 
 
Seus textos tinham dramaticidade e autoria. Em lugar de limitar-se aos fatos, 
procurava compreender as linhas subterrâneas de forças que tinham moldado 
o episódio de Canudos. Queria compreender a psicologia dos sertanejos, os 
seguidores de Conselheiro, procurando estabelecer uma ligação determinante 
entre seu temperamento e as condições do local. [...] Enquanto os demais 
correspondentes limitavam-se a acompanhar a tropa, ouvindo apenas seus 

                                                 
82 A belle époque (bela época, em francês) foi um período de cultura cosmopolita, da história da Europa, que 
começou no final do século 19 e durou até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Tratou-se de um 
momento de efervescência intelectual e artística. A belle époque brasileira, também conhecida como belle 
époque tropical, teve início na mesma época, intensificando-se durante o mandato do primeiro presidente da 
República do Brasil, Deodoro da Fonseca, iniciado no final de 1889. O novo regime (republicano) desejava 
inaugurar uma nova cultura, minimizando as marcas do império e da colonização portuguesa. 
83 Para Lima (2009, p. 26), livro-reportagem é “veículo de comunicação impressa não-periódica que apresenta 
reportagens em grau de amplitude superior ao tratamento costumeiro nos meios de comunicação jornalística”. 
84 A Guerra de Canudos (ou Campanha de Canudos) foi um confronto entre o Exército do Brasil e integrantes de 
um movimento popular liderado por Antônio Conselheiro (1830-1897), no arraial de Canudos, interior da Bahia. 
Durou de 1896 a 1897. Retratado como louco, fanático religioso e contrarrevolucionário, Conselheiro era o líder 
espiritual daquele vilarejo, atraindo, para lá, milhares de sertanejos, camponeses, índios e escravos recém-
libertos. Estima-se que os conflitos tenham culminado na morte de 20 mil sertanejos e de 5 mil militares. 
85 Na avaliação de Lima (2010, p. 70-71), Euclides da Cunha aproveitou “sua experiência de Canudos para 
escrever um livro monumental, lançado em 1902, que iria definitivamente sacudir a literatura brasileira [...]. 
Trata-se de Os Sertões, um trabalho de não-ficção, no qual aproveitou muitas das suas anotações de 
correspondente de guerra, inclusive cenas de batalha [...]. Então, sim, com a fama de Os Sertões causando 
polêmicas na intelectualidade brasileira, descobre-se que lá atrás, nos despachos de um obscuro correspondente 
de guerra, estavam as sementes de um estilo de jornalismo até então desconhecido no país”. 
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comandantes e os líderes republicanos que apoiavam a expedição militar, 
Euclides foi aos poucos abandonando a visão oficial do episódio, passando a 
pesquisar por conta própria, a observar muito, a interagir com os sertanejos, 
produzindo uma narrativa realista, que colocava em perspectiva um contexto 
ambiental, histórico, político e social, tudo apoiado por personagens 
tragicamente reais. Os leitores do jornal não sabiam então, mas estavam 
testemunhando a primeira manifestação de jornalismo literário no Brasil, 
nessa versão primitiva, mas importante historicamente pelo seu pioneirismo. 

 

 Continuando a percorrer a linha do tempo, percebemos, em meados do século 20, mais 

um foco de discussões sobre a implantação do gênero diversional no Brasil. O próprio 

Marques de Melo (2010b, p. 5) afirma que a ascensão retumbante do jornalismo diversional 

ocorre no período pós-guerra, quando o jornalismo luta pela sobrevivência, “num ambiente 

midiático dominado pelo entretenimento”. Embora não se refira exclusivamente à imprensa 

brasileira, o período apontado por ele coincide com o que J. S. Faro (1999) e Taïs de 

Mendonça Jorge (2008) identificam como de apogeu da revista Realidade86. 

 Faro (1999, p. 511) assegura que a criação daquela revista – em 1966 – se deu num 

momento político-cultural determinado, que “representou um desafio para a linguagem 

jornalística. A diversidade de movimentos que caracterizaram a época parece ter colocado em 

xeque todo o arcabouço mítico formado pelos padrões de objetividade em torno dos quais 

opera o gênero informativo”. Desse modo, as características dos textos de Realidade são fruto 

de uma conjuntura específica, que permitiu “o rompimento com a narrativa convencional e a 

introdução de elementos que vinham marcados pela verossimilhança e por seu sentido 

ficcional, instrumentos que asseguravam a apropriação do caráter diverso e multifacético do 

real” (FARO, 1999, p. 513). O autor também esclarece que o “método” de trabalho de 

Realidade – que culminava em textos de característica estética próxima à da literatura – não 

era novo, mas, de fato, se tratava de “codificação semelhante” à do new journalism, “um 

estilo de reportar que associava elementos informativos à narrativa ficcional”.  

 Quanto à questão do gênero, é bom dizer que, embora anote as características 

essenciais do jornalismo diversional como intrínsecos à produção da revista, Faro diz que as 

matérias de Realidade se configuravam como reportagens, mesmo que com feições bem mais 

amplas do que “o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social 

e produziu alterações que já são percebidas pela instituição jornalística”, defendido por 

                                                 
86 Realidade foi lançada em 1966, pela Editora Abril. Apesar de ter circulado até 1976, seu projeto inicial só 
durou até 1968, sendo inibido pela censura imposta pela ditadura militar. Isso porque ele consistia na publicação 
de extensas matérias, sobre assuntos polêmicos, as quais eram apuradas, muitas vezes, durante mais de um mês. 
Sua fase mais reconhecida (1966 a 1968) foi caracterizada por abordagens criativas e ousadas, textos escritos em 
primeira pessoa, fotos que permitiam perceber a existência do fotógrafo e projeto gráfico pouco tradicional. 
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Marques de Melo (2003, p. 66). Entende ele, pois, que, em razão da “conjuntura político-

cultural do país, no período indicado”, a publicação reinventou o “gênero reportagem”, o qual, 

por sua própria natureza, “permite ao jornalista superar os limites impostos pelos padrões de 

conteúdo e de linguagem da objetividade informativa” (FARO, 1999, p. 512). 

 Argumentos semelhantes são os de Jorge (2008, p. 69), que também se refere ao 

aperfeiçoamento da reportagem, na metade do século 20, como resposta às demandas 

suscitadas pelos próprios avanços nos meios de comunicação: 
 
Com a televisão, na década de 1950, e o aperfeiçoamento dos processos de 
transmissão de notícias e da fotografia, os jornais melhoraram o padrão, 
sugiram novos estilos de fazer jornalismo. Os veículos impressos 
inauguraram departamentos de pesquisa – segundo exemplo do The New 
York Times – e as informações de arquivo vieram agregar valor ao texto. Nos 
anos 1960 surgiu o novo jornalismo (new journalism), que pretendeu 
abandonar as amarras do estilo pirâmide invertida, aproximando os textos da 
literatura. A revista Realidade inaugurou um novo estilo na reportagem 
brasileira, a partir de 196887. Influenciada pelo new journalism, a publicação 
da Editora Abril revolucionou o panorama dos magazines. 

  

Se até aqui vimos ideias divergentes a respeito dos primórdios do jornalismo 

diversional, conseguimos localizar, em contrapartida, em texto de Alessandro Carvalho Sales 

(2006, p. 78), um balanço que equilibra “a belle-époque, quando era grande o sotaque 

europeu, o suposto afrancesamento de nossos textos”, e “o novo jornalismo, que nos chegou, 

desta feita, por uma influência norte-americana”. O argumento é que “são dois instantes muito 

particulares nos quais, efetivamente, esteve mais ligada a literatura ao jornalismo”. 

 Olhando para a história do jornalismo brasileiro, Sales (2006, p. 83) reconhece, por 

um lado, que João do Rio “simbolizou o quadro em mutação, bem como as questões inerentes 

a quem buscava desenvolver tanto uma carreira jornalística quanto literária”, e, por outro, que 

as características associadas ao new journalism também exerceram influência no trabalho de 

uma parcela dos jornalistas: “Se tardiamente o lide veio se instalar nos periódicos brasileiros, 

não demorou muito para que o novo jornalismo deixasse seus sinais no Brasil, num primeiro 

instante, através da revista Realidade” (SALES, 2006, p. 94). 

Por tudo o já dito, seria muito arriscado não reconhecer os indícios do jornalismo 

diversional no início da imprensa, ou não aceitar que a prática foi se moldando, aos poucos, 

incorporando novos métodos, acompanhando tendências, abrindo-se para novas 

possibilidades. Assumindo tal postura, podemos, então, elaborar um quadro que revela três 

                                                 
87 Nota do autor: acreditamos que o ano mencionado esteja errado, tendo Taïs Jorge querido se referir a 1966, 
ano de fundação da revista. 
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estágios desse processo, os quais denominamos introdução, ascensão e consolidação. Em 

termos mais específicos, assim os consideramos: 

 introdução no cenário nacional, no início do século 19, junto com a implantação da 

imprensa: o Correio Braziliense e outras publicações – talvez não registradas e/ou 

estudadas até aqui – já consideravam o entretenimento como algo a figurar em suas 

páginas; 

 ascensão, no período que compreende o final do século 19 e o início do século 20: os 

jornais e as revistas do país, mesmo que de modo intuitivo, começam a reorganizar os 

gêneros, com uma série de ações, mas, principalmente, com a fusão da reportagem e 

da crônica, em textos que, à luz das definições dadas por Marques de Melo, podemos 

classificar como formatos do gênero diversional; 

 consolidação, em meados do século 20, no período pós-guerra: o momento político-

cultural vivenciado pelo Brasil impulsiona jornalistas a produzirem, mais e mais, 

materiais jornalísticos que fogem das amarras do jornalismo objetivo, cujo foco é 

somente noticiar os últimos acontecimentos; experiências como as da revista 

Realidade deixam a prova de que as próprias empresas jornalísticas “compraram” a 

ideia, bastante próxima à das experiências norte-americanas. 

Em todas essas etapas, acreditamos, foram plantadas as sementes das produções que, 

em nossos dias, estão a cargo de repórteres com sensibilidade para apurar e escrever de modo 

diferenciado. O jornalismo diversional, logo, não é fruto do acaso e também não começou a 

ser cultivado de uma hora para outra. Seu amadurecimento, lento e gradual, acompanhou 

outros desdobramentos, tanto de ordem social, quanto arrolados à própria imprensa. 

 

 

3.3. Do fim para o começo: conceito consolidado 

 

Retomando colocações precedentes, sublinhamos que o conceito de “gênero 

diversional” projeta a diversão – também aceita como entretenimento – no campo do 

jornalismo, reconhecendo-a como função legítima e assumindo que há, no fluxo noticioso, 

produção e consumo de material jornalístico que diverte. Obviamente, o divertimento ao qual 

estas linhas se referem não é exatamente o mesmo proporcionado por espaços humorísticos 

vigentes na imprensa, como seções de piadas, histórias em quadrinhos, entre outras formas 

que não têm a obrigação de abordar assuntos, quaisquer sejam, de maneira verossímil. 

Também não é o mesmo entretenimento oferecido por outras produções midiáticas, de 
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natureza ficcional. Desse modo, condescender que o jornalismo proporciona certa dose de 

diversão a seu público, por meio de conteúdo interessante, agradável de ler – ou de 

assistir/ouvir, já que essa prática não é restrita aos suportes impressos, muito embora nosso 

estudo esteja focado em experiências transcorridas em suas estruturas –, é acatar a vigência de 

uma classe de mensagens independente e que se diferencia pelas condições que pressupõe e 

que possibilitam a efetivação desse propósito. 

Nem sempre foi assim, entretanto. 

Em sua tese de livre-docência, Marques de Melo (2003, p. 64) chegou a desconsiderar 

essa autonomia, alegando que a diversão não passava de “mero recurso narrativo que busca 

estreitar os laços entre a instituição jornalística e o seu público e não transcende a descrição 

da realidade, apesar das formas que sugerem sua dimensão imaginária”. A justificativa foi não 

ter encontrado “ancoragem” dessa tendência “na práxis jornalística observada no país” 

naquela conjuntura, ainda rescaldo da repressão da ditadura militar (1964-1985), que cerceou 

a atuação dos jornalistas brasileiros88.  

O que se expôs naquele momento até hoje gera dúvidas, especialmente motivadas por 

leituras desatentas. Embora sem categorizar o jornalismo diversional – mediante a constatação 

de que a imprensa diária brasileira não se dedicava com afinco a essa possibilidade –, o autor 

não deixa de reconhecê-lo no plano conceitual. Aceitando a analogia feita por Mário Erbolato 

– a ser explorada adiante – entre essa nomenclatura e o “novo jornalismo” – ou o new 

journalism –, explica tratar-se “de narrativa jornalística que exige sensibilidade, envolvimento 

afetivo e profunda observação dos protagonistas das notícias e dos ambientes em que atuam”. 

E complementa: 
 
A natureza diversional desse novo tipo de jornalismo está justamente no 
resgate das formas literárias de expressão que, em nome da objetividade, do 
distanciamento pessoal do jornalista, enfim da padronização da informação 
de atualidades dentro da indústria cultural, foram relegadas a segundo plano, 
quando não completamente abandonadas. [...] O interesse do leitor por essas 
produções jornalísticas está menos na informação em si, ou seja, na essência 
do fato narrado, do que nos ingredientes de estilo a que recorrem os seus 
redatores, despertando o prazer estético, em suma, divertindo, entretendo, 
agradando (MARQUES DE MELO, 2003, p. 33-34). 

 

 O desacerto entre a explicação teórica e a proposta classificatória deixou, por muito 

tempo, a legitimidade do gênero em suspenso. Hoje, porém, após reexaminar essa dinâmica, o 

autor aponta, com precisão, que, na história do jornalismo, o século 20 figura “como um 
                                                 
88 Um exemplo é o da revista Realidade, retratada há pouco, que teve o projeto inicial descaracterizado após o 
decreto do Ato Institucional nº 5 (AI-5), a partir do qual se intensificou o controle da imprensa no país. 
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caldeirão de novos gêneros e formatos, reciclando os gêneros informativo e opinativo, e 

testemunhando o aparecimento de gêneros complementares”; entre eles, “embora denotando 

intensidade sazonal”, “aparece um segmento de natureza emotiva e hedonística, nutrido pela 

civilização do ócio, configurando o gênero diversional, cuja identidade vacila entre o mundo 

real e a narrativa imaginária” (MARQUES DE MELO, 2010b, p. 2-3). 

 Estimado, então, como um “jornalismo de entretenimento”, “também rotulado como 

jornalismo literário”, o gênero diversional, desponta, nesse modelo, “no pós-guerra fria, como 

uma contingência jornalística”, visando a uma espécie de reciclagem da atividade. “A 

ascensão do show business contamina a produção informativa, induzindo ao resgate de certas 

formas de expressão que mimetizam os gêneros ficcionais, embora os relatos permaneçam 

ancorados na realidade”, assegura Marques de Melo (2010b, p. 5-6). Em entrevista concedida 

à revista Pesquisa Fapesp, ele ainda manifestou:  

 
Aquilo a que venho me dedicando há quase 50 anos, com muita atenção, são 
os gêneros jornalísticos. Tenho uma proposta de classificação dos gêneros no 
país em cinco vertentes: informativo, opinativo, interpretativo, utilitário ou 
de serviços e o diversional, que, equivocadamente em minha opinião, 
chamam de jornalismo literário. Vivemos numa sociedade onde o hedonismo 
predomina e os jornalistas precisam fazer algum tipo de matéria que seja 
mais atraente para o cidadão comum, que não sejam só os fatos do cotidiano, 
daí o jornalismo diversional (MARQUES DE MELO, 2012a, p. 33). 

 

Nesse panorama é, pois, que se situa o gênero “complementar” e de caráter 

“emocional” aqui estudado. É complementar porque, hegemonicamente, o jornalismo 

permanece polarizado na informação e na opinião (MARQUES DE MELO, 2010a, p. 92); 

logo, os demais agrupamentos, que surgiram ao longo do último século, ofereceram novas 

possibilidades ao que já era – continua sendo – de praxe no jornalismo. E emocional pelo fato 

de atender aos anseios de uma sociedade hedonista que espera encontrar em várias frentes – 

até mesmo no jornalismo – algo a lhe dar prazer (incluindo prazer estético) e que, pelo mesmo 

motivo, valoriza cada vez mais as emoções89. 

Percebemos, assim, o gênero diversional como um conceito estabilizado, de certa 

maneira, e que, por isso mesmo, tem embasado pesquisas e observações sobre o desempenho 

do jornalismo. Nós próprios promovemos algumas discussões preliminares a esse respeito 

(ASSIS, 2010; 2012; 2013), tendo agora, nesta tese, a oportunidade de revê-las. Mas também 
                                                 
89 A constatação de que, na vida coletiva, há espaço cada vez maior para as emoções, levou a Intercom a dedicar 
seu 36º congresso anual – realizado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus, de 4 a 8 de 
setembro de 2013 – ao tema “Comunicação em tempo de redes sociais: afetos, emoções, subjetividades” 
(BARBOSA & MORAIS, 2013). A questão também é debatida na tese de Maria Madalena da Costa Oliveira 
(2007, p. 98), que confirma “as cedências do emotivo no discurso sobre os factos”. 
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não deixamos de perceber que o termo ainda é alvo de incompreensões ou de equívocos 

interpretativos. Para visualizar melhor o quadro cognitivo que se formou sobre a questão, cabe 

explorar, além de retomadas do assunto pelo próprio Marques de Melo (1985c; 2003; 2006b; 

2010a; 2010b), as incursões de outros pesquisadores nesse eixo (ERBOLATO, 2006; 

MEDINA, 1978; BUITONI, 1981; TORQUATO DO RÊGO, 1984; LIMA, 2009; RIOS DOS 

SANTOS, 1994; 1996; DIAS et al, 1998; DIAS, 1999; KÜNSCH, 2000; MELLO, 2003; 

ROSMANINHO, 2006; COSTA, 2008; SOSTER et al, 2010; TEMER, 2011a), abrangendo 

desde os que acrescentaram elementos basilares à conceituação até os que a relativizaram e a 

debateram ou, simplesmente, a tomaram como categoria de análise, chegando a diagnósticos 

situacionais. Novamente, se faz necessário retroceder no tempo. 

 

 

3.3.1. Origem 

 

Comecemos pela origem. Os primeiros vestígios do que viria a ser a taxionomia 

formulada por José Marques de Melo, acerca de nosso tema de pesquisa, se encontram no 

livro Jornalismo diversional, publicado em 1971, pela ECA-USP.  

É nesse volume que o termo definidor de um dos gêneros cultivados por jornalistas 

brasileiros aparece pela primeira vez. Porém, há de se advertir que os capítulos ali reunidos 

dizem mais nas entrelinhas do que nos próprios textos, porque em nenhum momento exibem a 

palavra “diversional” – a qual, reforçamos, aparece no título –, prestando-se somente a 

elencar uma série de atributos constituintes desse agrupamento. Contemplá-lo exige, assim, 

correlacionar a expressão que surge na capa com o conteúdo que preenche o miolo. 

Publicado com circulação restrita, para uso exclusivo na ECA-USP, o volume, de 

apenas 25 páginas, teve inicialmente intuito didático, servindo como subsídio para as aulas do 

curso de jornalismo daquela instituição, iniciadas em 1967, um ano após a abertura da Escola 

de Comunicações Culturais (ECC)90. Trata-se do “Texto 18” da “Série F” (dedicada aos temas 

jornalísticos), segundo consta em suas últimas páginas. Faz parte de uma coleção de tomos de 

mesma natureza que a ECA editava, por iniciativa de Marques de Melo – naquele 1971, 

coordenador do Departamento de Jornalismo e Editoração –, de modo a articular as escassas e 

dispersas bibliografias que se atinham às disciplinas de seu domínio. 
 

                                                 
90 A ECC, criada em 1966, passou a se chamar Escola de Comunicações e Artes – adotando a sigla ECA – em 
1970, por meio do decreto nº 52.326. 
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Figura 3 – Capa do livro Jornalismo diversional (ECA-USP, 1971) 

 
Fonte: Reprodução. 

 

Para além de contribuir com o repertório de professores, pesquisadores e estudantes 

interessados nessas questões, Jornalismo diversional inaugura um modo específico de 

conceber a prática da qual buscamos vestígios históricos há pouco. E, muito embora não se 

estenda em reflexões, fez escola. 

A coletânea é composta por quatro artigos, originalmente publicados na revista Bloch 

Comunicação, da Bloch Editores S/A (Rio de Janeiro). São seus autores: Roberto Muggiati, 

Zevi Ghivelder, Thomas Uzzell e George Seddon, tendo as contribuições desses dois últimos 

– estrangeiros – sido traduzidas por Muggiati. Curioso é o fato de que não há uma introdução, 

uma apresentação ou mesmo um prólogo – um prefácio que seja – responsável por dizer o que 

se entende, ali, por jornalismo diversional (além, de – como já expusemos – a palavra 

“diversional”91 não ser mencionada em nenhuma das páginas que se sucedem à capa). Os 

textos tão somente sinalizam os elementos constitutivos das formas de expressão que, no 

porvir, seriam categorizadas como “formatos” do “gênero diversional” (MARQUES DE 

MELO, 2009a, p. 36).  

                                                 
91 O uso do termo como classificador do gênero, aliás, só ganhará contornos mais nítidos entre o final da década 
de 1970 e o início da de 1980, como apontaremos no item 3.3.2, ainda neste capítulo. 
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O volume, atendendo à sua função didática, exibe feições de manual, indicando o que 

se deve e o que não é permitido fazer quando da adoção de técnicas comuns à esfera literária 

na elaboração de matérias jornalísticas. O parâmetro das investidas são, principalmente, as 

obras dos jornalistas-escritores Ernest Hemingway e Truman Capote, que deixaram lições a 

serem seguidas, quer nas próprias produções que assinam, quer em entrevistas ou em 

depoimentos reveladores de estratégias produtivas e de suas percepções sobre esse fazer. 

Em linhas gerais, os capítulos dão recomendações sobre as ocasiões em que esses 

recursos podem ser adotados e a respeito das particularidades de cada um. Roberto Muggiati 

(1971, p. 10), por exemplo, ao observar o desempenho de Hemingway na imprensa, percebe 

uma “verdadeira fusão do escritor e do jornalista”, propiciada pela “libertação das 

convenções, uma atitude mais flexível, preferindo a apresentação narrativa direta à rígida 

pirâmide invertida”. E denomina o trabalho por ele avaliado como “reportagem-conto”, típico 

jornalismo que recorre à técnica do conto92 para construir algo muito próximo àquilo a que 

Capote atribuiu a estampa de “reportagem-criativa”, cuja característica é ser, segundo explica 

Ghivelder (1971, p. 23), um “autêntico trabalho de criação sobre os fatos acontecidos”. 

O trabalho jornalístico que se permite criativo – como também se abordou no Capítulo 

2 – demonstra ser a essência do gênero diversional. Mas é necessário ponderar alguns 

elementos de seu processo, apesar de defendermos que, se esse jornalismo é caracterizado 

pela liberdade conferida ao repórter e por sua capacidade de criar, seria incoerência qualquer 

tentativa de estipular modelos ou padrões rígidos. Por outro lado, tentando não correr o risco 

de nos deixar levar pelo senso comum, é importante mostrar que isso não se resume a dar ao 

texto “um tratamento literário de palavrório”, mas significa “captar a transcendência das 

coisas, fatos e pessoas, valendo-se o repórter de um senso de observação permanentemente 

acurado”, como bem percebe Zevi Ghivelder (1971, p. 24), referindo-se à experiência de 

Capote, em A sangue frio. Do que ele articula, ainda podemos extrair as técnicas mais usuais 

na prática desse jornalismo “aberto à criação”, por assim dizer, listando-os dessa maneira: 

 descrição de pessoas (relacionadas à história relatada); 

 reprodução de diálogos; 

 pesquisa paciente e detalhada (apuração); 

 técnicas adequadas – e próprias – para entrevistar as fontes; 

 suspense e flashback (recursos para descrever ou narrar os fatos); 

                                                 
92 Apesar do título de seu texto – “Hemingway e a reportagem-conto” – ser bastante delimitado, Muggiati (1971, 
p. 11) diz haver, “além do conto”, “outras formas, outras técnicas, que se podem prestar à exploração 
jornalística”, como aquelas empregadas pelo teatro, pelo cinema ou, mesmo, pela televisão. 
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 ritmo de interesse da história; 

 capacidade para estabelecer relações diversas (como, no exemplo dado pelo autor, 

entre condições climáticas e comportamento de personagens). 

Na qualidade de professor de técnica de ficção na Universidade de Nova York, 

Thomas Uzzell (1971, p. 26) ensina que contar uma boa história exige a utilização de 

diferentes ângulos narrativos. Em literatura – sua linha de atuação, cuja essência podemos 

transpor ao jornalismo –, o “ponto de vista” é um artifício utilizado “para ressaltar ou 

intensificar certos efeitos predeterminados”, havendo três perspectivas básicas: 

 o ponto de vista onisciente: usado com frequência, pois atribui a observação de um 

determinado cenário ao próprio narrador – no caso que nos interessa, ao jornalista –, 

cabendo-lhe a responsabilidade pela descrição feita; 

 o ponto de vista do personagem principal: que conta o desenrolar da situação a partir 

do olhar do protagonista; e 

 o ponto de vista do personagem secundário: o qual pode ser entendido como o ângulo 

em que um especialista observa a cena. “Com ele, o autor conta a história vista por 

uma figura de menor importância” (UZZELL, 1971, p. 32). 

Das quatro unidades do livro, a de Uzzell é a única que não se refere diretamente ao 

trabalho da imprensa, oferecendo dicas e orientações que precisam ser adaptadas e 

relativizadas para sua adoção por profissionais da área. De todo modo, são coerentes com o 

todo, dialogando muito bem com os outros autores, inclusive com George Seddon (1971, p. 5-

8), que, na verdade, não se ocupa de princípios acerca da práxis, mas oferece um exemplo – 

um texto seu com as feições aqui discutidas –, por meio do qual se pode melhor apreciar a 

performance de um cultivador do gênero. Sua contribuição está sintetizada na nota explicativa 

do tradutor, que assim diz: 
 
Um dos maiores defeitos do repórter é partir para uma cobertura com a ideia 
preconcebida do texto que pretende apresentar. Este artigo de George 
Seddon para o Observer mostra como se pode, e deve, corrigir essa falha. O 
assunto da reportagem é a tomada de cenas de mais um filme, nestes dias um 
tanto saturados de celuloide. O local é o Marrocos, mas poderia ser a Bahia 
ou Cabo Frio. Todo repórter afeiçoado ao tratamento-chavão desse tipo de 
matéria voltaria com clássicos dados (enredo, equipe técnica, atores, data do 
lançamento, etc.) e acrescentaria algo de “original”: fofocas ouvidas nos 
intervalos de filmagem, o tombo que a atriz Fulana de Tal levou, o romance 
de amor que se iniciou à sombra das câmeras e outras coisas desse gênero. 
Seddon ilustra como se podem evitar esses clichês e enriquece o texto com a 
sua narração de uma experiência pessoal93.  
 

                                                 
93 Trecho da nota introdutória de Roberto Muggiati, tradutor do texto. 
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É com esse elenco de princípios e de modelos que Jornalismo diversional se arquiteta, 

servindo de base para pensarmos o fenômeno e para compreendermos os alicerces do gênero. 

Podemos inferir, pelo exposto, que o jornalismo dessa natureza, ao propor uma abordagem 

menos impessoal e mais atraente, consegue divertir exatamente porque se mostra agradável, 

revelando detalhes geralmente despercebidos. O jogo de palavras adotado pelo repórter, 

resultado da apuração e forma concreta que exibe seu olhar sobre o assunto retratado – 

pessoas, ambientes, situações, diálogos, etc. –, é o que irá provocar, no leitor, o riso, a 

gargalhada, o choro, a comoção, o suspiro, o nó na garganta e quaisquer outras demonstrações 

de sentimento que o vocábulo “diversional” parece tentar reunir e resumir. 

 

 

3.3.2. Evolução 

 

Do nome conferido à apostila da ECA-USP até à classificação que tem guiado parte 

das pesquisas sobre gêneros jornalísticos empreendidas no Brasil, a concepção do 

“diversional” passou por diferentes fases, como aqui procuraremos demonstrar. 

Antes de mais nada, é justo reconhecer que o primeiro a aprofundar esse conceito – 

ou, pelo menos, a explicar do que se trata – foi Mário Erbolato, que o referenciou num item de 

seu clássico Técnicas de codificação em jornalismo, lançado em 1978. De acordo com suas 

explicações, no “jornalismo diversional” – aceito como sinônimo para “novo jornalismo” –, 

“o repórter procura viver o ambiente e o problema dos envolvidos na história”, não podendo 

se “limitar às entrevistas superficiais”. Permite, com isso, a “descrição de fatos reais, mas com 

o texto intercalado de diálogos e chegando a revelar os sonhos e conjecturas de cada 

personagem envolvida na narrativa”. A prática, ele acentua, “demanda enorme tempo, e 

poucos são os que podem se dedicar semanas ou meses a uma matéria”. Por outro lado, 

resulta num mérito bastante expressivo: “reaviva assuntos, tornando-os sempre atuais, e 

prende o leitor, ainda que ele tenha conhecimento de muitos pormenores divulgados” 

(ERBOLATO, 2006, p. 44). Está aí, portanto, a matriz teórica que baliza a classificação do 

gênero, protótipo das definições dadas, mais recentemente, aos formatos a ele submetidos94. 

Cabe uma ressalva, porém. Como já vimos, jornalismo diversional é frequentemente usado 

como sinônimo de jornalismo literário (e vice-versa), o que, salvaguardadas as proporções – 

trataremos delas ainda –, é compreensível. Todavia, consiste um erro de grande proporção 

                                                 
94 Os formatos classificados por Marques de Melo – “história de interesse humano” e “história colorida” – serão 
explorados nos itens 3.5.1 e 3.5.2 deste capítulo. 
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chamá-lo de “novo jornalismo” – tradução literal de new journalism –, porque este representa 

um momento específico da história da imprensa americana, uma tendência datada (LIMA, 

1993, p. 44), que repercutiu no Brasil (FARO, 1999) e que alguns chegam a chamar de 

“movimento” (BORGES, 2013, p. 250), “corrente” (CASCAIS, 2001, p. 143), “rótulo” 

(BERNAL & CHILLÓN, 1985, p. 21, tradução nossa) ou “escola” (DINES, 1986, p. 89). 

Ainda que seja comum denominá-lo, erroneamente, como gênero (NECCHI, 2007, p. 6), não 

o fazemos – e não o aceitamos – em virtude dessa compreensão histórica. 

Não obstante Erbolato e os autores que deram corpo à coletânea publicada em 1971 

pela ECA-USP – à qual dedicamos o tópico anterior – terem deixado claro que a essência do 

jornalismo diversional é, de fato, a prática jornalística que busca recursos para divertir os 

leitores – mas dentro de suas possibilidades, isto é, todas vinculadas à realidade e aos rituais 

estratégicos da área –, algumas incompreensões foram geradas na sequência, associando o 

gênero a formas de expressão que, apesar de estarem no jornal ou na revista, não têm natureza 

jornalística. O equívoco aparece nos trabalhos de Cremilda Medina (1978, p. 77) e de Dulcília 

Buitoni (1981, p. 2), ainda que não se estendam nesse particular. A primeira comete uma falha 

conceitual, ao tentar “separar informação de distração”, embora reconheça ser difícil 

estabelecer essas divisas – e, realmente, não o faça – “no contexto da cultura de massa”; como 

resultado da imprecisão, porém, aponta a “história em quadrinho” como um dos únicos 

espaços em que “a mensagem diversional é diretamente vinculada com o lazer”. Já a segunda 

autora, quando se refere às “categorias jornalísticas” utilizadas “como instrumento 

metodológico de análise”, em seu estudo sobre a imprensa feminina, afirma que o 

“diversional engloba efemérides, palavras cruzadas, quadrinhos, etc.”95. Marques de Melo 

(2003, p. 32) acredita que, de certo modo, essas inadvertências são compreensíveis, dado que 

a ideia de um gênero dedicado à diversão, à época, não havia sido devidamente legitimada 

“nos círculos acadêmicos”, sendo também alvo de confusão – e ainda não seria assim? – nos 

meios profissionais. Isso é o que levou, em sua estimativa, alguns pesquisadores ao deslize de 

tratar o jornalismo diversional como “conjunto dos divertimentos encontrados nas páginas dos 

jornais ou nos espaços da radiodifusão”. Palavras cruzadas, HQs, programas humorísticos e 

similares, por mais próximos que estejam da atualidade, não pertencem ao universo do 

jornalismo, porque não mantém vínculo direto com o “real”, sendo classificados dentro do 

campo do lazer ou do puro entretenimento.  

                                                 
95 Mais recentemente, o erro foi repetido por Tattiana Gonçalves Teixeira (2006, p. 2), ao dizer que, 
“tradicionalmente, quadrinhos na imprensa são sinônimo de divertimento, ficção, tanto que alguns estudiosos os 
classificam como „gênero diversional‟”. 
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Depois disso, quem retomou a discussão foi o próprio Marques de Melo (2003, p. 64), 

na tese de livre-docência outrora mencionada, mas, como se disse, com argumentos que 

colocavam em xeque a autonomia da diversão como finalidade (sendo vista, ali, como “mero 

recurso narrativo que busca estreitar os laços entre a instituição jornalística e seu público”). 

Ainda assim, nesse trabalho e em outros, também da década de 1980, o autor determina que o 

jornalismo diversional “engloba aqueles textos que, fincados no real, procuram dar uma 

aparência romanesca aos fatos e personagens captados pelo repórter”. Por fim, mira “dois 

gêneros” – no futuro, passarão a ser tratados como formatos – que o integram: “histórias de 

interesse humano” e “histórias coloridas”96 (MARQUES DE MELO, 1985c, p. 137).  

Também considerando os gêneros jornalísticos como categoria de análise, em sua 

pesquisa sobre publicações empresariais, Gaudêncio Torquato do Rêgo (1984, p. 38) recorre a 

Edgar Morin para explicar que “o jornalismo diversional estaria fundamentado” no que o 

autor de L‘espirit du temps97 “chama de „sincretismo do real e do imaginário‟”, sendo, como 

sustentamos logo de início, expressão típica da cultura de massa. Parece coerente a 

justaposição entre a “informação” e o “romanesco”, como a ideia sugere, porque a prática do 

gênero em relevo – tanto pelo que aponta a bibliografia disponível, quanto pelo que 

observamos empiricamente – impele jornalistas a buscarem mecanismos para tratar os fatos 

apurados com a mesma dinâmica que dariam, por exemplo, ao roteiro de um filme ou de uma 

novela98. É claro que isso não significa forjar situações, cenas ou personagens, mas enfatiza a 

necessidade de buscar elementos no “real” que se assemelhem ao “imaginário”. Não à toa, 

alguns dos nossos entrevistados manifestaram, por exemplo, a preocupação em encontrar, nas 

suas narrativas, o momento do clímax – o auge da história –, termo bastante usual na 

literatura, na produção cinematográfica e na teledramaturgia. Apela-se para a “imaginação”, 

que tem a mesma raiz de “imagem”, lembra Alberto Dines (1986, p. 94): “as figuras que o 

leitor mentalmente produz com as sugestões contidas nas palavras vão compor seu repertório 

de imagens, sua iconoteca, em outras palavras, sua imaginação”. Transformar a realidade em 

relato aprazível é, assim, possível. 

                                                 
96Além delas, o autor também menciona “os depoimentos” como um dos “gêneros” do jornalismo diversional, 
mas não explica – nem nessa abordagem nem em outra qualquer – o que entende por tal forma. Possivelmente, 
está relacionado ao “depoimento pessoal” do repórter, isto é, o seu testemunho dos acontecimentos. Nesse caso, 
o depoimento é entendido como “uma das respostas do jornal à mídia eletrônica” e que ajuda a “recompor a 
realidade”, acionando a “imaginação do leitor, que compõe com as suas próprias imagens (fornecidas pelas 
palavras do repórter) uma descrição forte e indelével do acontecimento” (DINES, 1986, p. 93-94). 
97 L‘espirit du temps (O espírito do tempo) é o título original do livro de Morin, publicado em 1962, na França, e 
que no Brasil, desde a primeira edição – datada de 1967 –, foi intitulado Cultura de massas no século XX 
(MORIN, 2009). 
98 Em José Guimarães Mello (2003, p. 128), “jornalismo diversional” aparece como correspondente a “novela 
não-ficção”, conquanto esse último termo não seja devidamente explicado. 
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No início da década seguinte, a tese de Edvaldo Pereira Lima (2009, p. 207-208), 

publicada originalmente em 1993, faz menção ao jornalismo diversional como prática similar 

ao que os americanos chamam de feature, “um tipo de matéria que se constrói com fatos e 

citações, mas os parágrafos de transição entre suas partes são simples, os detalhes de 

ambientes, esparsos e menos significativos – por exemplo, a roupa dos personagens –, tendo 

como resultado um texto raso”99. O autor acaba por estabelecer, a partir disso, uma diferença 

entre esse gênero e o jornalismo literário. A divisa estaria na densidade, segundo ele. De um 

lado, o diversional ocupa-se de “pautas frias”, tratando-as superficialmente; de outro, o 

literário pode ser desenvolvido tanto em matérias frias quanto em quentes, mas de modo mais 

complexo e com técnicas “sofisticadas”. Em paralelo, Marques de Melo (1992, p. 11), na 

introdução do livro Gêneros jornalísticos na Folha de S.Paulo – resultante daquela pesquisa 

coletiva, que outrora mencionamos, realizada com alunos de mestrado e doutorado da ECA-

USP –, oferece indícios de estimativa parecida, ao lançar a hipótese de que, no período 

selecionado para análise daquele jornal, algumas pistas encontradas sugeririam “o 

florescimento de uma nova categoria jornalística – o jornalismo diversional”, só que “não 

exatamente nos moldes norte-americanos delineados por [Tom] Wolfe ou [Norman] Mailer”, 

legítimos representantes do new journalism, mas, sim, “na direção do humor escrachado que a 

imprensa alternativa ensaiou nos anos 70”. No mesmo texto, porém, em seguida, abandona a 

suposição, afirmando que apesar da “estrutura heterodoxa dos textos e a forte conotação 

humorística”, seus redatores demonstram mesmo é um “desejo de interferir na cena nacional, 

difundindo valores através da sátira” (certificando o “caráter opinativo” dos textos). De todo 

modo, esses desequilíbrios entre as considerações, que a cada momento surgem com uma 

entonação, aparentam ser um das causas geradoras de incompreensões. Foi provavelmente o 

que levou Sandra Moura (1994, p. 96) a afirmar que a classificação do new journalism como 

jornalismo diversional é injusta, porque remete – conforme ela argumenta – ao “seu sentido 

primeiro de diversão, entretenimento”, colocando-o “no mesmo plano das charadas, palavras 

cruzadas ou horóscopo”. A lógica, definitivamente, não é essa. O jornalismo que se propõe ao 

divertimento de seus leitores não promove ação igual à que comportam outros tipos de lazer. 

Ainda que a função de divertir seja a mesma – para a comunicação de massa (genericamente) 

e para o jornalismo –, as maneiras como ela se cumpre são diferentes e estão arraigadas nas 

exigências de cada área (jornalismo, cinema, teleficção, etc.).  

                                                 
99 O feature é visto como o equivalente inglês da história de interesse humano, um dos formatos do gênero 
diversional. Todavia, essa forma não encerra todas as possibilidades do gênero e nem representam a totalidade 
de sua definição. Anotações a respeito do feature serão feitas no item 3.5.1 deste capítulo. 
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Retornaremos à questão da superficialidade e da associação com o new journalism no 

próximo tópico porque é chave para refletir sobre as demarcações do gênero estudado. 

Adiantamos, porém, que esse modo de conceber a bifurcação dos termos não é o nosso.  

Ainda nos anos 1990, destacam-se os trabalhos de Jacqueline Rios dos Santos (1994; 

1996) e de Paulo da Rocha Dias (1999), os quais nos oferecem, primordialmente, indicadores 

da prática, uma espécie de termômetro que ajuda a “sentir” o momento. Mestrandos da 

Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), à ocasião, eles procuraram sinais do 

jornalismo diversional em revistas. Rios dos Santos (1994, p. 122), detendo-se nas edições de 

Claudia da década de 1980, verificou uma inserção minoritária do gênero, que “procurou 

adequar-se aos anseios das leitoras através da abordagem de „aspectos pitorescos da vida 

cotidiana em histórias de interesse humano‟”. Dias (1999, p. 205), por sua vez, encontrou 

apenas um exemplar desse mesmo formato na revista missionária Missões, a qual, ao lado dos 

títulos Sem Fronteiras e Mundo & Missão, compunha seu corpus de análise. Em suas 

considerações, ele reafirma que “o gênero jornalístico diversional difere da função de 

entretenimento da comunicação de massa em geral”, mas igualmente procura oferecer ao 

leitor “descanso e relaxamento para enfrentar com facilidade os problemas da vida real”. 

Dias também liderou a equipe de pesquisadores que testou a nova proposta 

classificatória de Marques de Melo, por meio de análise de conteúdo da Folha de S. Paulo e 

da Veja, em 1997. Os resultados obtidos, divulgados à comunidade acadêmica no ano 

seguinte100, revelaram que o gênero diversional – apresentado como aquele que se caracteriza 

pela “informação que diverte” (DIAS et al, 1998, p. 14) –, apareceu timidamente no período 

abordado101: somente quatro vezes no jornal e duas vezes na revista, em ambos os casos na 

forma de “história de interesse humano”. Se há um acordo entre as investigações focadas nas 

publicações impressas é que elas reservam espaço residual a essa forma de expressão. 

Pela mesma época, as colocações de Marques de Melo e de Erbolato – anteriormente 

expostas (item 3.3) – foram tensionadas por Dimas Künsch (2000, p. 125-126), amparado na 

                                                 
100 A pesquisa resultou no paper “Gêneros e formatos na comunicação massiva periodística: um estudo do jornal 
„Folha de S. Paulo‟ e da revista „Veja‟”, apresentado no Recife, em setembro de 1998, durante o 21º Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação. É assinado por Paulo da Rocha Dias, Rosemary Bars Mendez, Daniella 
Crespin Villalta e Gláubio Batista – todos alunos, na época, do Programa de Pós-graduação em Comunicação 
Social da Universidade Metodista de São Paulo –, sob coordenação de José Marques de Melo, docente da 
instituição. Além do estudo exploratório mencionado, pautado pela nova classificação dos gêneros sugerida pelo 
professor-orientador, oferece extensa revisão bibliográfica sobre os formatos jornalísticos. Trata-se de texto 
histórico, por nele, pela primeira vez, ter sido feito o registro dessa proposta taxionômica e por apontar caminhos 
para sua compreensão. 
101 Foram consideradas, no levantamento empírico, as edições da Folha de S.Paulo que circularam de 20 a 26 de 
novembro de 1997 e as da Veja com datas de 15 de outubro a 5 de novembro do mesmo ano. Os títulos foram 
escolhidos por serem, à época, os de maior circulação no país. 
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perspectiva moriniana da complexidade102. Sua discussão se constrói por conta do alistamento 

feito entre o “novo jornalismo” e o “jornalismo diversional”, sendo nutrida pelo argumento de 

que os autores que o antecederam no tratamento do fenômeno ao qual também nos detemos 

simplificaram a questão, na “ânsia de categorizações”. E assim se posiciona: 

 
Difícil concordar com a visão de que o leitor esteja mais interessado em 
questões de estilo – ainda que prazer estético seja fundamental – e de que, no 
caso do novo jornalismo, a intenção seja divertir, entreter, agradar. Uma 
visão simplificadora do ato comunicativo – calcada no signo da transmissão, 
da informação fria – não consegue imaginar esse ato num contexto mais 
amplo, de comunhão-participação, envolvendo jornalistas-mediadores, 
fontes-personagens e receptores-sujeitos no processo.  

 

Muito embora, por motivos que já se põem claros, não pensemos totalmente como o 

autor, a questão do público merece ser levadas em conta. Com Marques de Melo (2003, p. 34) 

– para lembrar –, temos que “o interesse do leitor por essas produções jornalísticas está menos 

na informação em si [...] do que nos ingredientes de estilo a que recorrem os seus redatores”. 

Se assumirmos essa hipótese e invertermos a ordem, teremos de afirmar que a preocupação do 

jornalista, quando desse exercício, está mais no recurso expressivo e menos na informação. 

Em nosso modo de ver, contudo, além de entendermos que qualquer assertiva a respeito dos 

pesos atribuídos pelo leitor demanda estudo(s) de recepção, percebemos – e aí, sim, com base 

não só na revisão de literatura, mas também com o material empírico coletado – que 

“informação” e “estilo” (também poderíamos chamar de “estética”) do texto não se 

desequilibram na balança do fazer jornalístico. Estão par a par. Isso porque a informação é 

caminho para a promoção do “prazer estético” a que Künsch se refere. O jornalismo 

diversional não deixa de ter informações. Aliás, os esmeros literários adotados pelos 

repórteres só são permitidos porque se pautam na realidade. São apurados, checados, 

confirmados. Há uma relação de interdependência aí.  

Tais propriedades são ratificadas pelo dicionário de José Guimarães Mello (2003, p. 

128), segundo o qual esse gênero – ocupador de verbete específico – “é o que desenvolve as 

matérias com minúcias, descrevendo o ambiente, os personagens e as ações e procurando 

também descobrir os sentimentos dos que participam da história”. Assim como em Erbolato, 

aparece como unívoco de “novo jornalismo”, mas acrescenta outro termo: “novela não-

                                                 
102 O fundamento de sua abordagem é explicado logo na introdução: “Complexus, lembra Edgar Morin, tem a ver 
com „estar entretecido em conjunto‟. Uma epistemologia complexa liga, une, tece o que uma determinada e 
muito famosa tradição de pensamento distanciou e separou. Faz dialogar disciplinas fragmentalizadas e saberes 
que foram historicamente contrapostos, tendo sido dado a uns o crédito de mais ou menos importantes, e a 
outros, o de menos importantes ou até mesmo desprezíveis” (KÜNSCH, 2000, p. 18). 
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ficção”, como adiantamos em nota anterior, não se estendendo a ele. “O exercício da 

criatividade e a humanização do relato fazem-se presentes” em experiências dessa natureza, 

certifica Andreia Rosmaninho (2006, p. 69, grifo nosso), sem também dar a devida atenção às 

nomenclaturas usadas, sugerindo que “importantes são as heranças compreendidas em certos 

ensaios do gênero jornalístico-diversional que, apesar de terem pretensões não-ficcionais, são 

portadores de literariedade e de qualidade estética”. Um dos maiores entraves para o avanço 

das conceituações é, junto com o desencontro de ideias, o uso desmedido de terminologias e, 

até mesmo, de jargões. Se ensaio é “texto teórico, de interpretação ou análise de determinado 

tema (artístico, filosófico, científico etc.), menos rigoroso do que o tratado, sem sua 

elaboração formal”, segundo Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa (2001, p. 270), 

consiste em forma de expressão opinativa, independentemente de ser considerado jornalístico 

ou não (MARQUES DE MELO, 2003, p. 128). Logo, em nada tem a ver a prática de que 

estamos tratando. O uso não pensado de certas palavras costuma gerar dúvidas sobre o objeto 

a que elas se referem e, consequentemente, acaba criando embaraços conceituais. 

Em termos de verificação empírica, o estudo realizado por Lailton Costa (2008, p. 

169) junto a cinco dos principais diários brasileiros – um de cada macrorregião103 – reforçou o 

indicador das décadas anteriores, destacado por Jacqueline Rios dos Santos e por Paulo da 

Rocha Dias: os formatos do jornalismo diversional classificados por Marques de Melo pouco 

são desenvolvidos. Durante a semana construída para sua análise, que contabilizou 5.660 

unidades de informação, só apareceram duas histórias coloridas no Zero Hora e duas histórias 

de interesse humano no Correio Braziliense, levando o autor a concluir “que essas formas não 

constituem novo gênero, mas, sim, variações da reportagem”. A deixa de Costa será retomada 

nas análises. Por enquanto, vamos acrescentar a ela o resultado a que chegamos nós com a 

investigação acerca da editoria de variedades em seis jornais do país104, não necessariamente 

de circulação diária. Na amostra selecionada, que computou 852 unidades – no mesmo molde 

da outra pesquisa aqui mencionada –, identificamos somente uma história colorida, no Diário 

do Nordeste (ASSIS, 2009, p. 138). Vale uma nota: não é por não encontrarmos grandes 

vultos nessas amostragens que o gênero não existe ou não é autônomo. Outros muitos 

exemplos nos provam seu vigor. Ocorre que recortes temporais e, principalmente, a seleção 

                                                 
103 Costa analisou os jornais Zero Hora (Sul), Folha de S.Paulo (Sudeste), Correio Braziliense (Centro-Oeste), A 
Tarde (Nordeste) e O Liberal (Norte). 
104 Em nosso estudo, optamos por trabalhar com as divisões midiáticas que Marques de Melo (2009a, p. 45-46) 
sugere, levando-nos a contemplar os seguintes títulos: Diário do Nordeste (macrorregião Nordeste), Correio do 
Povo (maxirregião gaúcha), Valeparaibano (midirregião do Vale do Paraíba), Agora São Paulo (minirregião 
paulistana) e Gazeta do Tatuapé (microrregião do Tatuapé, em São Paulo). Além deles, recorremos à Folha de 
S.Paulo como um veículo de prestígio nacional. 
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dos títulos a serem contemplados – ritual exigido em pesquisas científicas –, ao mesmo tempo 

em que validam resultados também inibem observações outras, as quais, embora taxadas 

como “senso comum”, têm muito a explicar. Por outro lado, os dados que apuramos (Rios dos 

Santos, Dias, Costa e nós) permitem uma inferência: o jornalismo diversional não é praticado 

por qualquer veículo e em qualquer tempo. Por conseguinte, não apenas é residual como 

também se manifesta em redutos propícios – como foi, por exemplo, a revista Realidade, já 

devidamente destacada, e o Jornal da Tarde, também respeitado pela abordagem diferenciada 

dos acontecimentos (ROSMANINHO, 2006, p. 66) – ou em ocasiões específicas, em que se 

abrem espaços para seu exercício. Daí nosso impulso em afirmar, logo na introdução, que 

somente alguns repórteres o fazem. Não é, de fato, estendido a todos os jornalistas, por uma 

série de razões, a serem apontadas nas análises.  

Ainda no esforço de acompanhar a evolução conceitual do gênero, chegamos a 

discussões recentes suscitadas no GP Gêneros Jornalísticos da Intercom. Das que foram 

surgidas em seus primeiros anos, duas merecem atenção. A primeira é a de Demétrio de 

Azeredo Soster et al (2010, p. 8): uma tentativa de delinear os contornos que separam o 

jornalismo diversional do jornalismo interpretativo, idealizando o primeiro agrupamento como 

“um modelo de narrativa que, arcada no „real‟, visa, antes, entreter que informar ou opinar, mas 

não prescinde destes gêneros, e que se baseia nas categorias singular/universal/particular para 

estruturar seus discursos”. A defesa a que se apegam pressupõe os formatos dessa ordem – 

assim como os de fundo interpretativo – serem, na realidade, estratégias adotadas por veículos 

impressos para se manterem no sistema midiático, uma vez que esses signos exibem 

diferenças que permitem demarcar espaço em relação às mídias eletrônicas e digitais, mais 

ágeis e mais sucintas. Aderimos parcialmente a esse modo de pensar. Primeiro porque 

cogitamos a hipótese de que, apesar de estarem submetidas a estratégias editoriais, essas 

produções resultam de uma união de forças que não necessariamente intencionam exibir 

diferenciais para a concorrência entre suportes (ou seja, as causas do jornalismo diversional 

demonstram atrelamento a outras particularidades, como à sensibilidade de um jornalista – 

sem dúvida, algo próprio do sujeito – em perceber o que não costuma ser notado por muitos 

de seus colegas); e, em segundo lugar, pelo fato de que, embora a mídia impressa seja o 

espaço mais visado nas análises sobre esse gênero, ele também pode ser exercitado e 

localizado em veículos eletrônicos e/ou digitais. Os gêneros e os formatos jornalísticos, aliás, 

não são definidos pelas diferentes mídias, podendo transitar por todas elas, ainda que alguns 

sejam mais privilegiados em certos aparatos ou, ainda, tenham suas características adaptadas 

conforme as demandas do meio, como ocorre com a TV, por exemplo. Os autores, porém, 



 
140 

  

insistem no atrelamento do gênero à plataforma, o que acaba por rebaixar a discussão, 

principalmente quando assim expõem: “os textos de revistas como a mítica Realidade e a 

contemporânea Piauí podem ser considerados de natureza interpretativa, enquanto que livros  

como Hiroshima, de John Hersey, [...] e A sangue frio, de Truman Capote, [...] diversional”. 

O diagnóstico de Soster et al (2010, p. 9) contém observação pertinente: o jornalismo 

diversional empresta “características cognitivas outras que não a informação e a interpretação, 

caso do entretenimento”. Mas inclui equívocos: a) localizar o ambiente do gênero somente 

pelas particularidades do suporte (ainda que Piauí, por exemplo, pratique o jornalismo 

interpretativo – apresentando “relatos que, com liberdade estilística, mas fincados na 

atualidade, permitem-nos interpretar os acontecimentos se realizando” –, não é possível dizer 

que ela é toda afeita a um único gênero, não exercendo os demais; uma afirmação desse porte 

demandaria uma análise rigorosa de todas as suas edições); b) alegar que o gênero aqui 

abordado “não têm compromisso como a realidade imediata”; afinal, como já dissemos e 

repetiremos no item 3.4, quando nos pusermos a dialogar com Edvaldo Pereira Lima, a ênfase 

dessa prática não se mede pelo nível de atualidade, mesmo porque Hiroshima (HERSEY, 

2002) e A sangue frio (CAPOTE, 2003)105, mencionados pelos autores, podem não ter sido 

feitos como matérias de jornalismo diário, mas foram apurados no “calor do momento”, isto é, 

quando as pautas abordadas mantinham vínculo com o tempo em que seus respectivos 

assuntos foram trazidos à tona; contudo, pode-se tirar dessa análise, como agenda a ser 

retomada adiante, que, em relação aos outros, o gênero diversional parece ter mais chances de 

perenidade, explicando, em parte, a republicação de muitas de suas experiências em livros.  

A segunda contribuição originada no grupo da Intercom é a de Ana Carolina Temer 

(2011a). Assim como Lima (2009, p. 208), ela relativiza a tendência de se usar os conceitos 

de jornalismo diversional e de jornalismo literário como sinônimos. Em sua avaliação, não se 

trata de um único gênero, mas, sim, de dois conjuntos que se distanciam pela temporalidade, 

                                                 
105 Apesar de o trabalho de Truman Capote ser comumente alojado no âmbito do jornalismo diversional – ou na 
sua versão jornalismo literário –, devemos destacar que há uma diferença entre ele e os outros representantes do 
new journalism. Isso porque Capote não era um jornalista em busca de elementos da ficção para compor seu 
relato, mas, sim, “um ficcionista que resolve fazer jornalismo” (LIMA, 2009, p. 196). Em sendo escritor, não 
tinha, evidentemente, o mesmo compromisso ético que os profissionais militantes na imprensa. Buscava se 
pautar na realidade inspirado pelo “realismo social, praticado por Balzac, Fielding, Smollett, Gógol e Dickens”, 
como assegura Lima (2009, p. 197). O resultado: “pisou na bola”, como se diz popularmente. Francilene de 
Oliveira Silva (2010, p. 55) revela que “o romancista-jornalista” inventou trecho de A sangue frio. “Segundo o 
biógrafo de Capote, Gerald Clarke, após narrar o enforcamento dos acusados, Truman traz uma cena de alívio 
para a narrativa, mas que não aconteceu, um encontro entre o investigador Dewey e Susan, a amiga de Nancy, 
diante do túmulo da família Clutter. Eles mantêm um diálogo ameno e nostálgico”. O livro, portanto, não pode 
ser considerado jornalismo, no rigor do termo. Mas, em geral, é reverenciado, por seu autor ter sido “o primeiro 
a criar algo novo com tanta intensidade e fôlego”, mostrando “caminhos alternativos para o jornalismo, por 
continuar sendo referencial para jornalistas-escritores”.  
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tanto no que tange à permanência do relato – podendo um (literário) ser apreciado em 

qualquer momento, tal como se dá com a escrita de ficção, e o outro limitar-se ao momento da 

publicação (diversional) – quanto à “longevidade” do próprio fato retratado. Assim, enquanto 

“o jornalismo literário corrompe ou ignora os atributos do jornalismo de massa 

contemporâneo: novidade, atualidade, universalidade, periodicidade” e procura “a perenidade 

da literatura”, o jornalismo diversional “lança mão da literatura apenas naqueles recursos que 

possibilitem a leveza de um texto elegante, atraente, chamativo”, estando mais comprometido 

com a agilidade de veículos com periodicidade diária ou semanal, os quais têm o atual e o 

novo como condição de existência. A autora reconhece, entretanto, que “as fronteiras” por ela 

apontadas “não são definitivas, uma vez que os gêneros são mutáveis e estão em permanente 

reorganização” (TEMER, 2011a, p. 6-7). Estamos, particularmente, mais cativos a essa última 

ideia. Não cremos haver uma separação do fazer em dois eixos distintos pelo aspecto temporal 

– já dito –, mesmo porque muitos textos geralmente apontados como clássicos do jornalismo 

literário – os de Gay Talese (2004) ou os de Tom Wolfe (2005), por exemplo – foram 

elaborados para jornais, ou para revistas, antes de se serem compilados em livros. Para além 

disso, as próprias noções sobre fato noticioso e sobre sua permanência no jornalismo 

necessitam de revisão, para que os embates entre perene e efêmero, novidade e atualidade 

permanente, acontecimento datado ou acontecimento social sejam mais bem situados no bojo 

das teorias sobre a imprensa e, consequentemente, nos debates voltados à questão dos gêneros 

jornalísticos. Como não temos condições de, por ora, investir esforços nesses méritos, 

fixamos a constatação de que a prática do gênero diversional independe do nível de atualidade 

do fato pautado, ainda que a atualidade permanente favoreça seu desempenho. 

Outra advertência importante feita por Temer (2011a, p. 6) é a seguinte: 

 
Mais do que aspectos textuais, o jornalismo diversional se delimita no 
contexto e no âmbito dos objetivos. Trata-se, então, de um gênero que 
procura atender um público ávido por emoções, prazer, entretenimento, 
espetáculo e resistente ao esforço, à profundidade e à paciência. Ou ainda, o 
jornalismo diversional engloba o jornalismo leve, que lança mão da literatura 
apenas naqueles recursos que possibilitem a leveza de um texto elegante, 
atraente, chamativo. 

 

A palavra “leve”, que aí figura, remete ao termo soft news – opondo-se a hard news –, 

da tradição anglo-saxônica (CASCAIS, 2001, p. 91), mencionado no primeiro capítulo 

(FRANCISCATO, 2013, p. 92) e também encontrado na versão “notícia light”, que “pode ser 

definida como aquele conteúdo rápido, de fácil entendimento, efêmero, de circulação intensa, 

que busca divertir o receptor” (DEJAVITE, 2006, p. 70). A leveza propiciada pelo modo de 
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contar – em geral, com a valorização de minudências, a tornar o texto atrativo – não deve ser 

confundida como equivalente a algo “desimportante”, mesmo que alguns façam tal 

associação106. Além disso, não necessariamente é efêmero, chegando a permanecer na pauta 

por mais tempo do que a própria notícia. Ainda que possa tratar de frivolidades – como as 

“coisas que passam despercebidas” em Nova York, elencadas por Talese (2004, p. 19) –, o 

gênero diversional também aborda assuntos sérios, como um duplo homicídio que abalou São 

Paulo no final dos anos 1980 – conhecido como “crime da rua Cuba” – e, mais recentemente, 

a “cracolândia”, ambos tratados em matérias de Anélio Barreto (2013), originalmente 

divulgadas no Jornal da Tarde, ou, ainda, os acontecimentos que ditam os rumos da política, 

como a renúncia do presidente Jânio Quadros, explorada por Joel Silveira (2004, p. 156). 

Novamente insistimos: “a confluência entre forma e conteúdo no jornalismo nem sempre 

ocorre” (MARQUES DE MELO, 2009b, p. 19). Isso, porém, não é algo ruim. Tratar de temas 

significativos sem ser pela forma engessada do lead ou com a frieza da reportagem 

informativa se mostra, na maioria das vezes, como uma maneira de fugir da banalidade gerada 

pela corrida diária pelo furo. Essas produções – que, em geral, marcam época ou permanecem 

na memória dos leitores por muito mais tempo – acabam tendo dimensão mais ampla e, em 

alguns casos, sendo muito mais significativas do que a notícia dada às pressas – antes que a 

concorrência saia à frente –, por mais relevante seja o seu teor. 

Para não nos dispersarmos da proposta deste tópico, voltemos ao que diz Temer 

(2011a, p. 6). Ela acredita que a “confusão” de demarcações sobre os espaços ocupados pelos 

possíveis gêneros irmãos “só seria resolvida quando se tentasse determinar quais quebras e 

quais recursos literários são utilizados no jornalismo diversional e quais são no investigativo, 

no literário, no gonzo, etc.”. Percebemos haver dois caminhos. Um é o que ela própria 

sinalizou. O outro é assumir que o jornalismo diversional se constrói de diferentes maneiras, 

valendo-se de muitas possibilidades, ou, melhor dizendo, de técnicas diversas, em geral 

nomeadas como gêneros. Mesmo considerando que recursos específicos – como os utilizados 

no conto ou no romance realista – podem influenciar a escrita, não poderíamos jamais afirmar 

a vigência de um único modelo, ou um roteiro, a ser seguido, para o fazer jornalístico dessa 

natureza. O processo aparenta ser justamente desprendido de padronizações. É claro que 

sempre haverá escolhas comuns a vários profissionais, procedimentos repetidos e até fórmulas 

                                                 
106 Cristina Schumacher, Douglas Portal Ceconello e Francisco Araujo da Costa (2009, p. 146) definem soft news 
como “notícias sobre temas leves e relativamente sem importância”, contrapondo o termo a hard news, “notícias 
sobre eventos sérios e atuais, de caráter factual e sem opiniões” (SCHUMACHER, CECONELLO & COSTA, 
2009, p. 138). Ainda que reconheçamos a aproximação do jornalismo diversional ao termo soft, defendemos que 
ele não necessariamente se afasta de situações sérias e atuais. 
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imitadas. Mas o fazer é de cada profissional, e a escrita revelará seu olhar, sua competência, 

suas conquistas oriundas da apuração. 

Uma definição mais precisa do gênero – que intentamos promover com esta tese – não 

parece estar relacionada aos limites do texto ou à permanência do tema tratado na agenda 

jornalística. Cogitamos, aliás, que o grande problema das abordagens sobre gêneros e 

formatos, em geral, é justamente a predominância da análise de conteúdo como percurso 

metodológico, que, apesar de revelar tendências, não possibilita chegar ao cerne da questão. 

Se há pouco avanço é porque as abordagens empíricas não têm dado conta de dizer quais 

relações se estabelecem nesse processo. De qualquer maneira, Temer está coberta de razão ao 

confrontar conceitos correlativos. Por mais que sejam exatamente iguais, todos têm algo a 

acrescentar ou a indicar ambiguidades. Na abertura deste capítulo, assinalamos muitas 

expressões postas lado a lado com a que adotamos, conquanto algumas sequer conceituais. 

Mostra-se desnecessário, pela falta de consistência da maioria, tratar uma a uma. Devemos, 

todavia, dedicar atenção extra, por mais breve que seja, às apreciações do principal termo que 

se cruza, de uma maneira ou de outra, com o diversional: o jornalismo literário. 

 

 

3.4. Jornalismo literário, calcanhar de Aquiles  

 

Mas, primeiro, é preciso colocar a seguinte questão: o que é o jornalismo literário? A 

expressão aparece com uma gama de significados, que vão desde explicações operacionais até 

reflexões filosóficas. Percebemo-la como paralelo ao gênero estudado porque se refere à 

“narrativa jornalística que emprega recursos da literatura” e “na qual o autor se preocupa 

menos em seguir padrões e técnicas soberanas em redações em jornais diários (lead, pirâmide 

invertida) e mais em dar ao leitor visão mais próxima o quanto for possível dos fatos” 

(CASTRO, 2009, p. 206). Isso, em termos gerais. Indo a fundo, encontramos outras várias 

definições, que parecem ora visar a uma legitimação – reivindicando o status de “discurso 

autônomo” (BORGES, 2013, p. 177) –, ora indicar o fato de que se trata de um jornalismo 

aberto a experimentações – sendo “conjunção de saberes, savoir-faire, técnicas e estilos 

narrativos que podem (e devem) estar a serviço das rotinas de produção jornalísticas”, ou seja, 

“jornalismo contextualizado com os vários campos do conhecimento humano” (CASTRO, 

2010, p. 5) – e ora denotar que se trata de uma prática com liberdade e, talvez, uma pitada de 

poesia, sendo definida, por exemplo, como “linguagem musical de transformação expressiva e 

informacional” (PENA, 2006, p. 21). 
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Sua essência, além de tudo, é mal interpretada, sendo confundida, vez ou outra, “com 

jornalismo sobre literatura (crítica literária, por exemplo)” ou com “ficção baseada na 

realidade factual” (CARVALHO & PASSOS, 2008, p. 68). E há outras desordens, como sua 

associação ao período inicial do jornalismo brasileiro, que “absorveu a literatura como second 

métier” (SEABRA, 2002, p. 33)107, ou – o que mais costumeiramente se faz – ao new 

journalism (IJUIM, 2010, p. 4). É nítido o aceitamento – e em que pese incompreensões, 

antes esboçadas – de que o “atual jornalismo literário” (LIMA, 2009, p. 207) resulta das 

experiências perpetradas pela turma do new journalism108 (PENA, 2006, p. 21), que, por sua 

vez, é herdeira da tradição literária do “realismo social”, ou “romance realista”, do século 19 

(LIMA, 2009, p. 197; BULHÕES, 2007b, p. 156; NEVEU, 2006, p. 132). Uma coisa puxa a 

outra, como se vê. 

Muitos autores, então, se referem a experiências contemporâneas, vistas mundo afora, 

como se fossem todas herdeiras dos feitos promovidos por aqueles jornalistas norte-

americanos que, num cenário específico, apostaram nas técnicas legitimadoras do romance 

realista – muito embora as tenham descoberto de maneira intuitiva, como já dissemos, e não 

com embasamentos teóricos – para dar forma a um jornalismo diferenciado. Esse método, em 

resumo, consiste no texto construído cena a cena, no registro de diálogos completos, nas 

descrições (de ambientes, pessoas, gestos, etc.), bem como na expressão de diferentes pontos 

de vista, segundo explicação de Tom Wolfe (2005, p. 53-55), pertencente ao grupo pioneiro 

do new journalism. Há, de fato, aproximação de intenções e de fazeres, entre aquele momento 

e outros tantos, mas isso não significa que as produções do presente sejam mera reprodução, 

adaptação ou reformulação do que se promoveu nas décadas de 1960 e 1970. Além do mais, 

diz-se que o atual jornalismo literário recebe influência daquele contexto porque se cogita que 

a prática seja ainda mais antiga. Lima (2003, p. 10) argumenta: 
 
A proposta desenhada pelo new journalism, por sua vez, tanto criou 
caminhos próprios quanto se inspirou numa outra tradição do jornalismo, 
existente desde muito antes de Truman Capote fazer história com seu 
premiado trabalho A sangue frio. Essa tradição é o jornalismo literário, assim 
denominado pela incorporação de recursos e técnicas de captação e redação 
provenientes da literatura. É um jornalismo narrativo, de autor. Busca 

                                                 
107 Roberto Seabra (2002, p. 34) chama de “jornalismo literário” o primeiro período da história da imprensa 
brasileira, que vai de seu surgimento, em 1808, até o final do século 19, caracterizando-se pela expressão de 
opiniões e de ideologias. Trata-se “de um momento histórico em que a imprensa ainda não era vista como 
empresa capitalista, mas, antes, como instrumento de luta política ou de embate entre ideais estéticos”. Sandra 
Moura (1994, p. 91) chega a dizer que, no final daquele século, “o sistema lingüístico da imprensa não permitia 
ao leitor estabelecer a diferença entre o discurso literário e o jornalístico”. 
108 São artífices do new journalism jornalistas de “merecida fama”: Tom Wolfe, Gay Talese, Truman Capote, 
Norman Mailer, entre outros (LIMA, 2003, p. 9). 
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expressar a realidade contando história, na maioria das vezes com foco 
centrado fortemente nas pessoas de carne e osso que dão vida aos 
acontecimentos. Espera-se, do narrador, uma voz própria, um estilo 
individualizado de condução do texto. Já se fazia isso muito antes de Tom 
Wolfe nascer.  

 

O autor cita exemplos do final do século 19 e de princípios do século 20. Nós também 

localizamos – no item 3.2 – experiências similares em períodos anteriores ao do novo 

jornalismo. Dines (1986, p. 89), então, diz que o “novo jornalismo” ali preconizado “é um 

velho estilo de escrever, adaptado ao que produzem aqueles intelectuais e seus companheiros, 

entre a crônica, a reportagem e o depoimento” 109. Mas não há como negar que, se a prática não 

surgiu nos idos de 1960, foi nesse decênio que se deu o seu apogeu, a sua (re)configuração, ou, 

pelo menos, o “momento decisivo na sua difusão” (CASTRO, 2010, p. 20). O “espírito” do new 

journalism, em suma, transcendeu “a separação jornalismo/literatura”, como aponta Érik Neveu 

(2006, p. 131-133), mas não só pela escrita; o que se emprestou do realismo social foi essa 

necessidade de estar com as pessoas e de compreender – mais do que apenas conhecer – suas 

histórias. Para a sociologia da atividade jornalística, o grande mérito desse empenho é o 

“trabalho quase etnográfico”, tal como se observou no segundo capítulo, suscitado num 

cenário de mudanças na estrutura da profissão ocorridas nos Estados Unidos: a chegada de 

jornalistas diplomados às redações, formados “pela sensibilidade crítica das universidades”. 

“Um texto mais subjetivo, mais atento aos personagens não-oficiais surge, então, como um 

dos meios possíveis de ser menos dependentes das fontes institucionais, mas também, para os 

responsáveis pelas publicações, de recuperar leitores jovens”, diz Neveu. 

Mas se é reverenciado pelo aspecto inovador, o mesmo motivo provocou muitas 

críticas a esse jornalismo, em geral acusando os jornalistas do new journalism de deturpar os 

fatos, a fim de obter “maior efeito dramático”. Gay Talese (2004, p. 9), um desses 

profissionais, se defende: “Embora seja lido como ficção, o novo jornalismo não é ficção. Ele 

é, ou deveria ser, tão fidedigno quanto a mais fidedigna reportagem, embora busque uma 

verdade mais ampla [...] O novo jornalismo permite, na verdade exige, uma abordagem mais 

imaginativa”. No posfácio do livro Fama e anonimato, Humberto Werneck (2004, p. 254-

255) ainda acrescenta, a essa defesa, que não se trata de literatura  
 
esse território onde o escritor está autorizado a se mover com a ilimitada 
liberdade de um deus que espalhasse galáxias no vazio do Universo. Não há, 
no que escreve Gay Talese, nada que não tenha sido pinçado da realidade e 
exaustivamente checado e conferido antes de baixar ao papel. É jornalismo. 

                                                 
109 O autor se refere, aqui, ao “depoimento do repórter”, cuja essência foi explorada em nota anterior. 
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Mas não o jornalismo usual, predominante, esse em que o repórter, em nome 
da imprescindível busca da objetividade, se sente desobrigado de servir ao 
leitor mais que uma pilha de informações descarnadas – como se fosse isso a 
realidade. Como se a informação devesse ser, goela abaixo do leitor, uma 
espécie de pílula para astronauta, que nutre sem a obrigação de ser palatável. 
Como se, provindos da mesma raiz latina, saber e sabor não pudessem andar 
juntos. [...] Pois não basta que a informação seja bem apurada: é preciso que 
ela – e, portanto, o leitor – seja bem tratada. Não como atitude de alguém 
que, no fundo, preferisse estar fazendo literatura. Nada disso. Ao se valer de 
instrumentos de narrativa de ficção, o bom jornalista, longe de querer 
embonitar seu texto, está empenhado numa indispensável empreitada de 
sedução – sem a qual corre o risco de não ser lido. 

 

O que o new journalism fez, portanto, foi reforçar tendências preexistentes e que se 

mantêm até hoje, sendo alvo de constantes adaptações ou revisões. Em nossos dias, aliás, 

vigora, nos Estados Unidos, o “new new journalism”, segundo Pena (2006, p. 59) – assim 

mesmo, com o “new” em duplicidade –, como “recriação estilística” do antecessor – que, por 

sua vez, utilizava o adjetivo “novo” em oposição aos preceitos do “velho” jornalismo –

objetivo, “bege” (WOLFE, 2005, p. 35-33; SANTOS, 2005, p. 235). O fenômeno do “novo 

jornalismo novo”, notado por teóricos norte-americanos, como Robert Boyton110, integra 

“velhos conhecidos do público, como Gay Talese”, e representantes das novas gerações. Em 

síntese, tem como característica “explorar situações do cotidiano, o mundo ordinário, as 

subculturas. Mas não envereda pela abordagem do exotismo ou do extraordinário, encarando 

os problemas como sintomas da vida americana. O objetivo é assumir um perfil ativista, 

questionar valores, propor soluções”. O “novo jornalista novo” estaria, assim, mais 

preocupado com “estratégias de apuração” – buscando se envolver “até o talo com sua 

matéria e seus entrevistados” – do que com “uma linguagem específica” (PENA, 2006, p. 60).  

Seja pela escrita ou pela apuração, seja o “antigo” new journalism ou o “novo 

jornalismo novo”, o que isso tudo nos reforça é a tensão entre objetividade e subjetividade, já 

discutida no capítulo anterior. E mostra-nos mais: essas experiências endossam o “atual” 

conceito de jornalismo literário, que “transmutou o legado do new journalism, em parte que 

seja” e cuja essência Lima (2009, p. 208) tenta distanciar do feature, como havíamos 

antevisto. Enquanto este, segundo suas reflexões, “a estilo do jornalismo diversional”, se 

restringiria às matérias “frias”, “a narrativa do jornalismo literário” – “mais complexa” – 

utilizaria “um leque considerável de técnicas sofisticadas” assim dispostas: 1) “sumário ou 

exposição, que consiste numa síntese de uma ação secundária”; 2) “a cena presentificada da 

ação, que consiste no relato detalhado do acontecimento à medida que se desenvolve”; 3) o 
                                                 
110 O livro de Boyton citado por Pena (2006, p. 60) é The new new journalism (O novo jornalismo novo), de 
2005. 
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“ponto de vista”, que “pode ser o do repórter, o do protagonista dos acontecimentos ou de 

uma terceira pessoa” – semelhantes aos tipos de narrador indicados por Uzzell (1971, p. 32) –; 

4) “a metáfora e as figuras de retórica”, “aceitas quando se necessita explicar um tópico 

complexo”; 5) uso moderado de “citações diretas”; e, por fim, 6) fontes “identificadas 

claramente”, checagem “criteriosa” e documentação “sólida”. Essa perspectiva é, 

notadamente, diferente da nossa. Não concebemos o jornalismo diversional – pela revisão 

feita e pela pesquisa empírica realizada – como sendo caracterizado pela superficialidade ou 

como uma antítese da complexidade, principalmente porque o gênero, segundo a noção de 

fundo com que o estudamos – repetimos – não se configura pelo nível de atualidade (quente 

ou frio), podendo ser adotado em quaisquer casos, mas se organiza pelo intento de produzir 

matérias agradáveis – a partir de apuração adequada a esse propósito –, com qualidade 

estética e – por que não dizer? – certa dramaticidade nas histórias narradas. Alcançar esses 

atributos exige um trabalho árduo, o que nos leva a uma segunda observação: os seis 

elementos indicados pelo autor, assim como outros que expõe na sequência – “exatidão e 

precisão”, “contar história”, “humanização”, “compreensão”, “universalização temática”, 

“estilo próprio e voz autoral”, “imersão”, “simbolismo”, “criatividade” e “responsabilidade 

ética” (LIMA, 2009, p. 355-389) – são os mesmos componentes considerados na prática do 

gênero estudado, tal como Marques de Melo o concebe e a empiria no-lo revela. Está nisso, 

então, o fio condutor que permite entender a afinidade entre os termos. Nós a retomaremos no 

final deste tópico. 

Devemos, antes, voltar ao questionamento inicial e, diante do que vimos, acrescentar 

uma pergunta complementar: o jornalismo literário é um gênero? Também não há grandes 

consensos a esse respeito. Lima (2009, p. 423), por exemplo, embora destine uma parte de seu 

livro especificamente a “formatos e gêneros”, não explicita claramente o que entende por 

esses desdobramentos, apenas propondo-se a apontar “seis linhas narrativas” sitas “sob o 

guarda-chuva da literatura criativa de não-ficção”: reportagem temática, biografia, perfil, 

memórias, ensaio pessoal e jornalismo literário de viagem. Pelo que se nota, os termos a dar 

título ao item – ou seja, “formatos” e “gêneros” – são usados sem balizamento, porque, apesar 

de serem dadas explicações para cada “linha narrativa”, não é justificado o que elas 

significam nas dimensões propostas de início. 

Felipe Pena (2006, p. 21), por sua vez, defende o jornalismo literário como conceito 

“fundamentalmente ligado a uma questão lingüística”, atribuindo a ele cinco “subgêneros”, 

que incluem elementos de toda ordem (de produção essencialmente jornalística a se valer de 

recursos ficcionais de escrita até iniciativas inversas, passando pelo conflito de indicar o já 
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mencionado período da história da imprensa americana também como “subgênero”). E assim 

os distribui: romance-reportagem, biografia, new journalism americano, jornalismo gonzo e 

ficção jornalística. O ajuntamento de aspectos com naturezas tão desiguais num mesmo 

patamar carece de explicações além das que nos oferece o autor, porque da maneira como 

aparecem incorrem, inevitavelmente, em erros na sua leitura.  

Essa discussão tenta ser organizada por dois artigos de Monica Martinez, embora sem 

sucesso. Ambos determinam o jornalismo literário como gênero, sem grandes explicações. No 

primeiro, aparece indicado como “gênero fronteiriço” – “que tira partido das técnicas 

literárias e dos elementos básicos jornalísticos” (MARTINEZ, 2009a, p. 71) –, mas disso 

pouco evolui, exceto pela menção a oito características – definidas por Mark Kramer111 – 

possivelmente aptas a configurar o jornalismo que, “até pouco tempo”, costumava ser 

definido como “você-sabe-que-é-jornalismo-literário-quando-você-vê”: imersão do jornalista 

na realidade; atuação ética; prestar atenção em assuntos rotineiros (e escrever sobre eles); voz 

autoral; estilo; liberdade para narrar; arte de definir uma forma narrativa; criação de sentidos 

(obtida principalmente com o uso de símbolos e de metáforas para facilitar a conexão com o 

leitor) (MARTINEZ, 2009a, p. 80-83). Seu argumento final é que o objeto por ela tratado é 

“campo vasto de experimentações”. 

No segundo caso, ao estudar os trabalhos sobre o tema apresentados nos congressos da 

Intercom, Martinez (2009b, p. 211) constata não haver “consenso conceitual quanto ao 

jornalismo literário”. De qualquer modo, o chama de “gênero em expansão”, por identificar 

vinte e oito apresentações com essa palavra-chave, de 1990 a 2006, sendo que no primeiro ano 

houve apenas um e, no último, sete (o ápice foi 2005, quando onze artigos foram expostos). 

Conclui, ainda, que a carência de um conceito homogêneo tem seu “lado inquietante”, mas 

sua preferência é “vê-lo pelo aspecto de que se trata de uma área de conhecimento do 

jornalismo em construção. Nesse sentido, a contribuição dos pesquisadores [...] é fundamental 

para definir o que os profissionais e a comunidade científica entendem por esse gênero em 

expansão”. Ao encerrar sua abordagem, reproduz definição extraída do site TextoVivo – não 

mais disponível na internet –, que assim é apresentada: 

 
Para fomentar os avanços, relembro a definição sobre o gênero proposta por 
um pioneiro dessa linha de estudo, Edvaldo Pereira Lima, do Programa de 
Pós-Graduação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo: “Modalidade de prática da reportagem de profundidade e do ensaio 
jornalístico utilizando recursos de observação e redação originários da (ou 

                                                 
111 Martinez (2009a, p. 80) utiliza como referência um texto inserido como capítulo de livro que Kramer editou 
em parceria com Norman Sims: Literary  journalism (Jornalismo literário), de 1995. 
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inspirados pela) literatura. Traços básicos: imersão do repórter na realidade, 
voz autoral, estilo, precisão de dados e informações, uso de símbolos 
(inclusive metáforas), digressão e humanização. Modalidade conhecida 
também como Jornalismo Narrativo”. 

 

A indefinição se mantém nas vozes de outros autores, como Vitor Necchi (2007), que, 

apesar de pressupor a impertinência da fórmula “jornalismo literário”, trata-a como gênero, 

mas também sem distinguir particularidades. Sua preocupação concentra-se em discutir se a 

conjunção tem ou não fundamento (sem, contudo, apresentar um resultado conclusivo). Em 

Rogério Borges (2013, p. 77), por fim, aparece como um “discurso híbrido” – reivindicado, 

pelo autor, como “autônomo” –, que pode se manifestar em vários gêneros jornalísticos, 

sendo a “grande reportagem” apontada como opção mais frequente.  

Veja-se que o grande problema dessas discussões – assim como o de muitas outras 

que se ocupam dos gêneros, como de antemão salientamos – é o fato de (quase) nunca 

estabelecerem marcos conceituais capazes de orientar o sentido que se atribui às 

terminologias, as quais são empregadas, no geral, a partir do senso comum, do que se 

convenciona dizer em certas rodas – profissionais ou acadêmicas –, mas sem justificativas, 

ponderações, esclarecimentos. É como se houvesse um comum acordo sobre elas, sugerindo 

desnecessidade de explicações. Ou, então, caem em elucidações simplistas, como a associação 

óbvia do termo “jornalismo literário” à criação literária. E só. Entretanto, devemos perceber 

algo que se repete: na revisão dos autores aqui apresentados, identificamos várias menções a 

“traços”, “características” e “recursos” usuais. Mais do que aludir a uma possível condição de 

classe de matérias, esses diagnósticos acabam por reforçar a natureza técnica do conceito.  

O pensamento decisivo que nos fica, portanto, é este: o jornalismo literário não 

consiste em gênero, mas em técnica – uma gama de técnicas, melhor dizendo – propícia ao 

desenvolvimento de formas de expressão bem elaboradas, com atrativos estéticos e com a 

intenção de ser entregue, a potenciais receptores, como algo a agradá-los, a lhes proporcionar 

o prazer de uma leitura “saborosa” – ou de apreciações de outra ordem, caso saia da superfície 

impressa e surja em plataformas eletrônicas ou digitais – e que, afinal, promova diversão. O 

acostamento à literatura pressupõe a adoção de recursos ficcionais para, pura e simplesmente, 

dar tratamento à fisionomia dos relatos. Sua essência – compromisso maior – reside na 

observância à exatidão dos fatos. Os próprios autores dessa corrente reconhecem que a prática 

não abandonou o zelo do jornalismo tradicional para com a informação, nem intentou se 

colocar no terreno da ficção, embora alguns exemplos – exceções à regra – revelem o 

contrário. Logo, a ênfase recai sobre as técnicas de redação e de composição das formas. 
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Avançadas, certamente. Relacionadas a outros campos, como a antropologia e a filosofia, 

possivelmente. Mas sempre no plano dos recursos expressivos. Em última análise, pode ser 

entendido como uma metodologia para a construção de formas jornalísticas propícias ao 

divertimento (sem, claro, que isso se configure como um engessamento ou como uma 

estrutura fechada). Discípulo de Edvaldo Pereira Lima e um dos principais defensores do 

termo no Brasil, Sergio Vilas Boas (2003, p. 10) confirma: “O JL [jornalismo literário] é uma 

técnica. Filosofia do aprofundamento e técnica (narrativa) literária”. 

Solucionada a questão, reforcemos que, na perspectiva assumida nesta tese, os termos 

jornalismo literário e jornalismo diversional, embora sejam costumeiramente postos como 

sinônimos, não o são. E tampouco se distinguem pelo nível de atualidade do assunto abordado 

ou pela densidade com que se o trata. São conceitos inter-relacionados. Referem-se à técnica 

(o literário) propícia à construção de formas de expressão com certas características e que 

irão, por conseguinte, dar corpo ao gênero (o diversional). Mesmo porque o gênero se define 

não apenas pelo código utilizado em sua elaboração, mas pela forma posta a cumprir uma 

função. No caso, a de divertir. Daí o adjetivo.  

 

 

3.5. Formatos do gênero diversional 

 

 A classificação do gênero diversional que utilizamos como base estabelece a vigência 

– já se disse – de dois formatos: história de interesse humano e história colorida. Eles 

constituem a materialidade do gênero, as formas textuais que os jornalistas constroem. 

Vejamos, então, quais são as suas características. 

 

 

3.5.1. História de interesse humano  

 

Na definição dada por Marques de Melo (2006a), história de interesse humano é 

 
narrativa que privilegia facetas particulares dos “agentes” noticiosos. 
Recorrendo a artifícios literários, emergem dimensões inusitadas de 
protagonistas anônimos ou traços que humanizam os “olimpianos”. Apesar 
da apropriação de recursos ficcionais, os relatos devem primar pela 
verossimilhança sob o risco de perder a credibilidade. 

 

Por nossa vez, não somente aceitamos tais considerações, como também entendemos 
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que o texto dessa natureza realça aspectos – fatos, situações, histórias de vida – bem próximos 

daquilo que nos interessa por sermos humanos e, logo, dotados de sensibilidade. É uma 

espécie de jornalismo de identificação, metaforicamente falando. Seu propósito é fazer o 

leitor identificar-se – ou, então, emocionar-se, entreter-se, rir, chorar, pôr-se a refletir – com a 

experiência do outro, transformado em protagonista da cena jornalística, ou com as 

impressões do próprio repórter, reveladas em sua narrativa. 

 Nosso olhar condiz com os pressupostos lançados por Beltrão (1969, p. 378), segundo 

quem o texto dessa natureza é aquele em que a carga emocional ultrapassa o próprio valor da 

notícia: “A sua descoberta é fruto do „faro‟ do jornalista, da sua perspicácia, da sua vigilância. 

Parodiando o poeta, diríamos que o preço da história de interesse humano é a eterna 

vigilância”. Seria, assim, resultado dos esforços despendidos pelo repórter “humanista” – 

conforme acepção de Thaïs de Mendonça Jorge (2008, p. 78) –, aquele que “rejeita textos 

excessivamente econômicos e sempre busca o lado social”, que se interessa por “boas 

histórias que envolvam emoções” e que “não gosta de telefone, nem dos meios indiretos para 

colher informações: prefere o olho-no-olho, a intuição e a confiança na sorte e no faro”.   

O diferencial da história de interesse humano – em comparação com as demais 

matérias publicadas em jornais e em revistas – está, portanto, no fato de se conduzir 

diretamente ao “emocional” (CHARNLEY, 1976, p. 371, tradução nossa), na atitude que o 

jornalista adota em relação a seu leitor, como frisa McQuail (2003, p. 344). Afinal, 

intrinsecamente, não é “diferente doutras notícias”. Mas “uma história que se pretende que 

distraia” deve ser “uma história contada por um repórter que „seja capaz de ver o mundo 

como seus leitores o fazem‟”. A possibilidade de diversão, pressuposta pelo gênero, é 

preponderante nesse formato, condicionado à relação jornalista-audiência. 

Trata-se, no dizer de Temer (2007, p. 68), de “uma receita eficiente para atrair o 

público” interessado em acompanhar textos interessantes ou, no mínimo, diferenciados. Sua 

constatação, aliás, é a mesma feita por John Hohenberg (1962, p. 244). A técnica de “encaixar 

o fato em um contexto compreensível”, valorizando as pessoas que nele circulam, e outros 

“expedientes que darão ao texto maior significação” é que, juntos, “provocarão maior 

interêsse por parte do leitor”. Esse tipo de abordagem proporciona, nesses moldes, o que 

Mitchell Charnley (1976, p. 82, tradução nossa) chama de “recompensa imediata”, isto é, 

“produz satisfação”, ou provoca um “impulso instantâneo” em quem o recebe, tão logo isso 

ocorra: assim que se põe a apreciar o texto, o leitor “solta um riso, ou tem uma sensação de 

simpatia, ou sente o começo de um entusiasmo”, ainda que possivelmente essa resposta 

desapareça “instantes depois”.  



 
152 

  

Quatro características básicas configuram esse formato, conforme Beltrão (1969, p. 

382): 1) ação – ou seja, o fato é narrado e não simplesmente descrito ou relatado –; 2) clímax 

emocional – predominância de aspectos que surpreendem o leitor –; 3) veracidade absoluta – 

o que nega a apropriação de detalhes imaginados para “enriquecer” a narrativa –; e 4) 

adequação – adoção de recursos literários para dar tratamento às informações. Quanto às 

soluções da literatura incorporadas pelo formato, devemos destacar: o “interesse humano”, aí 

pressuposto, é dependente dessas técnicas redacionais para ser concretizado. São esses 

recursos que levarão o repórter a compor textos que conferem importância “às pessoas que 

figuram nas notícias”, com o registro de seus feitos e de suas falas. É o trabalho que permite 

seus “toques pessoais”, aceitos pelos superiores (revisor/editor/diretor), “quando apropriados” 

(HOHENBERG, 1962, p. 244). 

A história “carregada de interesse humano” faz mais: coloca o leitor – que também 

pode ser ouvinte, telespectador ou internauta, dependendo da plataforma em que circule – em 

contato com as cenas em que os fatos se desdobraram, dando-lhe a “sensação imediata de 

participação pessoal no fato relatado” (CHARNLEY, 1976, p. 75, tradução nossa). É por isso 

que são significativos os métodos indicados por Beltrão, os quais, aliás, são bastante próximos 

aos que Lima aponta. Eles proporcionam uma inserção no cenário noticioso muito mais do 

que as imagens, porque estimulam a imaginação (DINES, 1986, p. 94), afloram os 

sentimentos, exibem o elemento humano que tanto diz às pessoas. Charnley (1976, p. 371, 

tradução nossa) complementa: 
 
Ainda que muitos elementos da notícia “direta” ou “dura” permitam que 
alguns se sintam vinculados a algo dessa notícia, as de interesse humano, por 
se dirigirem sempre ao emocional, possuem qualidades pelas quais quase 
todo leitor se identifica com elas rápida e hermeticamente. Quando uma 
notícia horroriza ou diverte o leitor, o excita ou deprime, estimula sua 
simpatia ou seu apetite sexual, o entristece ou irrita, ou desperta seu interesse 
de algum outro modo, é capaz de fazê-lo se sentir partícipe, por substituição, 
em vez de desejá-lo como observador estranho.  

  

Refere-se, portanto, a situações protagonizadas pelas pessoas, sejam famosas ou 

desconhecidas, em ocorrências nas quais suas experiências – ditas humanas – se destacam. É 

evidente que a maior parte das informações trabalhadas pela imprensa diz respeito a 

acontecimentos envolvendo gente. A diferença do formato se encontra justamente na carga de 

emoção atribuída às atitudes dos personagens, de modo a permitir aos seres humanos se 

enxergarem nas vivências de outros seres humanos. Seu desenvolvimento “pode ser resultante 

da „imaginação jornalística‟ aplicada a qualquer material noticioso” (CHARNLEY, 1976, p. 
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372, tradução nossa), a qual é gerada pela percepção do jornalista sobre os fatos por ele 

observados e apurados.   

Charnley (1976, p. 367, tradução nossa), ao qualificar a história de interesse humano 

como “nota especial”, diz que ela equivale ao feature norte-americano, a exemplo do que 

Lima (2009, p. 208) considerou e o qual Carlos Eduardo Lins da Silva (1991, p. 108) chama 

de “textos especiais”. O manual de redação da Associated Press (AP), mais antiga agência de 

notícias dos EUA, esclarece que a matéria dessa natureza não se limita aos critérios de 

importância e de interesse pregados pelos tradicionais valores-notícia. “Os mais interessantes 

features suplementam as notícias de diferentes maneiras: eles iluminam eventos, oferecem 

perspectivas, explicam e interpretam, registram tendências, contam às pessoas sobre outras 

pessoas” (CAPPON, 1991, p. 115, tradução nossa). Não necessariamente é superficial. Ao 

contrário, de acordo com o guia da AP, os bons features são simples, claros, ordenados e 

livres de qualquer aspecto que desperte a atenção do leitor só pelos elementos redacionais. 

Em tradução literal, feature significa “feição fisionômica” (BREGUEZ, 2002, p. 40). 

Por isso, a ênfase na forma. No manual da Folha de S.Paulo, consta como gênero que 

“apresenta a notícia em dimensões que vão além do seu caráter factual e imediato, em estilo 

mais criativo e menos formal; pode ser o perfil de um personagem ou uma história de 

interesse humano” (MANUAL..., 2008, p. 72). Ainda que ambíguo, esse conceito se alinha ao 

que se considerou até aqui. E o mesmo aparece no dicionário de Cascais (2001, p. 91), que o 

denomina “género adequado a histórias de interesse humano”, apto a tratar de qualquer 

questão “com forte carga emocional”. “O news feature”, prossegue, “corresponde a um 

tratamento mais aprofundado ou focando um ângulo lateral de um facto da actualidade. 

Permite um estilo de escrita mais „colorido‟ e criativo, nem sempre possível numa notícia de 

actualidade”. Note-se que ambas as fontes o relacionam a uma produção que se vale da 

criatividade e de um trabalho denso, muito embora não necessite estar “ligado ao dia de sua 

ocorrência”, como observa Sebastião Breguez (2002, p. 40): tem “maior durabilidade”, ou é 

“menos perecível que uma notícia comum”. São “matérias de atualidade maior, que podem 

ser editadas hoje, daqui a uma semana ou no próximo mês com o mesmo interesse”, esclarece 

Pery Cotta (2005, p. 125). Em nenhuma dessas considerações, contudo, há a ideia de 

superficialidade que Lima sugere. Se, na tradição anglo-saxônica, aparece mais próxima das 

soft news, é porque transforma os acontecimentos em peças jornalísticas agradáveis, opondo-

se à sisudez – e, em muitos casos, à rapidez – da notícia diária (hard news).  

A questão da atualidade permanente ainda se justifica pelo tempo requerido para a 

fabricação dessas matérias, o que inviabiliza ser produzida no dia de determinada ocorrência, 
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tal como a notícia consegue fazer. A apuração é mais extensa. O processo redacional também. 

Não que seja impossível fazê-la em um só dia, mas sua qualidade requer um trabalho mais 

demorado. Tanto é que, como lembra Dias (1999, p. 206), essas histórias retomam, em geral, 

“um fato de atualidade que foi notícia e o explora na sua dimensão humana”. Ou, então, 

surgem – “no dia seguinte” – como “complementares” aos fatos noticiados no dia anterior 

(CHARNLEY, 1976, p. 368, tradução nossa). Nos jornais, por exemplo, o formato costuma 

ser publicado aos domingos, retomando – sob outra ótica – assuntos noticiados durante a 

semana, ou em ocasiões especiais. 

 

 

3.5.2. História colorida  

 

História colorida, no entender de Marques de Melo (2006a), é relato 
 
de natureza pictórica, privilegiando tons e matizes na reconstituição dos 
cenários noticioso. Trata-se de uma leitura impressionista, que penetra no 
âmago dos acontecimentos, identificando detalhes enriquecedores, capazes 
de iluminar a ação de agentes principais e secundários. Não obstante a 
presença do repórter no cenário noticioso, ele se comporta como um 
“observador distante”, enxergando detalhes não perceptíveis a olho nu. 

 

O termo não é comum no vocabulário profissional do Brasil, bem como na bibliografia 

disponível no país. Possivelmente porque, como sugere Dias (1999, p. 206), não apresenta 

diferença significativa, se comparada ao seu formato irmão, isto é, à história de interesse 

humano. Na literatura de línguas inglesa ou espanhola, é mais fácil encontrar menções, 

respectivamente, a color history (ou somente color) e a nota color, nota de color, notas 

coloridas, ou, ainda, noticias coloridas. Todos chegam ao mesmo ponto: seu realce se dá na 

descrição de detalhes dos acontecimentos e de seus protagonistas (reações, atmosferas, 

comportamentos).  

Estruturadas com “recursos de redação mais literários do que jornalísticos” – a 

confirmar o antes colocado –, as histórias coloridas “passam fundamentalmente pela 

utilização de imagens sensoriais e pela transmissão de emoções e de sentimentos”, conforme 

Sibila Camps e Luis Pazos (2005, p. 138, tradução nossa), tornando “a cena audível, visível e, 

ainda, „olfativa‟” (CHARNLEY, 1976, p. 370, tradução nossa). Mas a minúcia privilegiada 

não pode ser escolhida livremente pelo repórter. Ele não decide, sem qualquer parâmetro, se 

vai descrever uma roupa, um móvel ou um gesto. Tudo depende da circunstância. Exemplos: 
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Se o tema da nota é uma pessoa ou um grupo de pessoas, ela se estrutura a 
partir daqueles aspectos do protagonista que o fazem um ser humano único, 
de quem o rodeia e do ambiente em que se desenvolve. Se o tema da nota é 
um lugar (um povoado, um edifício, uma escola, uma casa, etc.), sua história 
e sua forma de vida se estruturam por meio das vivências humanas, ou seja, 
daqueles fatos, elementos, objetos e sensações que têm um valor afetivo para 
seus habitantes (CAMPS & PAZOS, 2005, p. 138, tradução nossa). 

 

 A ideia do “colorido” remete, como facilmente se percebe, à pintura. Metaforicamente, 

é o exercício jornalístico de “mergulhar o pincel em pequenos detalhes”, como expressa René 

Cappon (1991, p. 95, tradução nossa), no manual que elaborou para a Associated Press. E sua 

configuração exige do jornalista ações e empenhos análogos aos de um artista plástico, 

especialmente o olhar sensível sobre o mundo e a criatividade. “Para agrupar palavras de uma 

forma colorida, [os repórteres] têm que desenvolver um bom olho. Pois „cor‟ implica em um 

modo de ver a história de tal forma que você possa descrevê-la ao leitor”. Isso não significa 

encher os textos de qualificações e juízos de valor, como se costuma pensar. A prática deve 

ser capaz de mostrar certas situações aos leitores tal como se ele estivesse a contemplar um 

quadro, um painel ou um afresco. “Os adjetivos e advérbios não têm nada a ver com isso”, 

continua o autor: “são, de fato, grandes enganadores”.  
 

Por que informar aos leitores que algo é dramático ou trágico? Dê-lhes os 
pormenores, e eles fornecerão seus próprios adjetivos. Que verdadeira 
imagem você convoca descrevendo um resort turístico ou uma instalação 
militar com o termo espaçoso? O que é diferente acerca de uma praia de 
areia branca? A maior parte das praias é assim. E sobre uma cidade que é 
uma cidade de muitos contrastes? O mesmo pode ser escrito sobre cada 
cidade, e provavelmente já foi. A cor é um aspecto dos detalhes corretos – 
observados diretamente, extraídos de testemunhas, sempre com um sopro de 
realidade (CAPPON, 1991, p. 95, tradução nossa).  

 

Insistindo na metáfora, devemos ressaltar que essas cores não podem ser artificiais. 

Elas devem ser extraídas da própria história. Não se deve “colorir”, isto é, inventar elementos 

ou forçá-los, tão somente para “embonitar” o texto – para usar expressão de Werneck (2004, 

p. 525) – ou para formalizar uma ideia preconcebida. Demanda um agir ético. Só assim – no 

compromisso com a realidade – é que a “cor”, numa matéria jornalística, vai significar “sua 

vitalidade, senão sua vida, suas matizes, suas ressonâncias, seu sabor, seu aspecto”. O dever 

do jornalista é ser fiel ao que observa. “O colorido não é coloração. A cor é o fato. Cor é 

realidade” (CHARNLEY, 1976, p. 387, tradução nossa). 

Cogitamos que haja uma simbiose entre a história colorida e a história de interesse 

humano, porque os recursos adotados em ambas as práticas costumam se encontrar num 
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mesmo fazer (às vezes, pendendo mais para as ações – o aspecto humano –, outras vezes 

valorizando mais os detalhes – o colorido). Notaremos isso mais claramente nos capítulos de 

análise e, então, avançaremos nessas reflexões. 
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CAPÍTULO 4 

CAMINHOS PARA DECIFRAR O FENÔMENO E O GÊNERO:  
A AVENTURA METODOLÓGICA 

 
 

 ―Compreender não consiste em elencar dados.  
Mas em ver o nexo entre eles e em detectar a estrutura invisível que os suporta.  

Esta não aparece. Recolhe-se num nível mais profundo. Revela-se através dos fatos.  
Descer até aí através dos dados e subir novamente para compreender os dados:  

eis o processo de todo o verdadeiro conhecimento.‖ 
 

(Leonardo Boff) 
 

 

O exercício da pesquisa, em qualquer campo do saber, mas especialmente quando 

insurgido num terreno que, no Brasil, se denomina ciências sociais aplicadas112 – por sua 

própria natureza e por seu vínculo com a sociedade, locus em constante movimento e 

transformação –, depende, num só tempo, de rigor e de liberdade, de métodos adequados e de 

criatividade. O trabalho metodológico se caracteriza por “opções e decisões” – nos diz Maria 

Immacolata Vassallo de Lopes (2005, p. 161) –, as quais exigem responsabilidade científica e 

postura ética do pesquisador. “É que não há receitas para se fazer as opções metodológicas 

durante uma pesquisa. Há critérios que devem ser levados em consideração em função de sua 

pertinência na investigação, mas nem todos se aplicam igualmente e com o mesmo peso”, 

acrescenta. As escolhas, assim sendo, devem ser refinadas às exigências de cada trabalho, em 

função da natureza do objeto e do problema formulado. Não se trata de encaixar projetos de 

investigação em métodos preexistentes, mas de adequar os repertórios que temos disponíveis 

às necessidades que se põem na busca por determinadas respostas. Adequar, acrescentar, 

reorganizar. Tudo isso é que promove, de certo, o progresso do conhecimento. Deve ser visto, 

também, como convite para nos aventurarmos. 

Fazemos referência à ideia de aventura tomando emprestada a fala de Jesús Martín-

Barbero (2009b, p. 144), quando se refere, em entrevista concedida à profa. Immacolata 

Lopes, supracitada, à sua inquietação em confrontar “o que era pesquisável” no campo da 

comunicação, entre o fim da década de 1970 e o início da de 1980, e “o que não era pensável, 

nem formulável”. Sabiamente, ele identificou, naquele momento, desníveis entre o que as 

escolas hegemônicas – norte-americana e francesa – impunham aos latino-americanos e 

                                                 
112 Devemos lembrar que, na tabela de áreas do conhecimento (TAC), definida pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), as áreas de comunicação e de jornalismo e editoração – com 
as quais esta pesquisa tem vínculo – estão submetidas à grande área das ciências sociais aplicadas. 
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aquilo que, em nosso continente, era percebido como urgência na agenda da pesquisa 

científica, “mas para o qual não contávamos nem com categorias conceituais nem com 

ferramentas metodológicas que nos permitissem formulá-lo”. A isso, ele atribui o início de 

sua “aventura epistemológica”, que leva em frente até hoje. Igualmente vislumbrando um 

avanço no território dos gêneros, ao menos com as modestas contribuições a serem dadas por 

esta tese e por outras de nossas produções, também quisemos nos aventurar, atrevendo-nos a 

ir além do que predominantemente se faz. Do problema de pesquisa – esboçado logo nas 

primeiras páginas –, partimos, então, para um direcionamento pouco seguido nas abordagens 

a respeito do tema aqui tratado. 

 Em nosso modo de ver, há, no mínimo, três maneiras de tomar empiricamente os 

gêneros jornalísticos como objeto de estudo. É evidente que, além delas, são possíveis 

investidas apenas no plano teórico. Não questionamos essa alternativa porque os exercícios de 

revisão constituem-se, de fato, como importantes contribuições ao campo, à medida que 

organizam o conhecimento preexistente ou problematizam certas questões. Mas afirmamos, 

sem medo de equívocos ou de injustiças, que pensar os gêneros requer construir pontes entre 

teoria e prática, e preferencialmente, como alguns autores salientam (MARQUES DE MELO, 

1992, p. 13; LÓPEZ HIDALGO, 2009, p. 12), com monitoramento constante, a possibilitar o 

acompanhamento das mudanças e das transformações nos fazeres jornalísticos. A pesquisa 

empírica, assim, coloca-nos defronte com o mundo real. E quando nos voltamos a objetos que 

se caracterizam pelo “estado disperso ou caótico”, como é a realidade dos que se movem nos 

domínios da comunicação, há uma “atração empírica” de inegável peso (SODRÉ, 2010, p. 

10), mas que deve ser balizada com os pressupostos teóricos, para não incorrer no risco do 

“empirismo ingênuo”, aquele que “não reconhece a dependência que a observação tem da 

teoria e considera possível a preensão direta no dado empírico pela percepção”, nos termos 

postos por Regina Rossetti (2010, p. 75-76). Mesmo porque esse “empirismo ingênuo” 

pressupõe, conforme a autora, “uma observação neutra, pura e direta”, que é irreal, haja vista 

o fato de toda e qualquer observação ser “mediada pelas experiências do observador”. Vem 

daí a necessidade de vínculo inquebrantável com a teoria113, principalmente quando – foi dito 

– situamos as discussões no contexto das ciências sociais aplicadas ou dos campos que 

derivam dessa área mãe. Como bem observa Antonio Carlos Gil (2008, p. 5), o investigador, 

nas ciências sociais, “é mais do que um observador objetivo: é um ator envolvido no 

                                                 
113 Foi exatamente a esse aspecto que nos apegamos no trabalho de revisão bibliográfica, especialmente a parte 
apresentada no Capítulo 3, que situa as bases teóricas a partir das quais contemplamos o tema e observamos o 
objeto de nossa pesquisa. 
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fenômeno”. Por isso mesmo, a importância do confronto teoria versus prática. Há um ganho 

duplo com esse investimento. De um lado, vinculando-se à realidade, a teoria não se permite 

alienar. De outro, estribando-se no conhecimento acumulado, a prática não é observada com 

ingenuidade e tampouco com olhar tecnicista, de modo a reproduzir ipsis litteris, sem senso 

crítico, o que ocorre no meio social (o que, pior ainda, poderia dar a falsa ideia de que se trata 

de uma verdade absoluta).  

  De volta às possibilidades de tratamento dos gêneros jornalísticos do ponto de vista 

científico e por meio da empiria, devemos notar que a primeira delas – e mais comum – é 

observar sua materialidade. A esse respeito, Ana Carolina Temer (2011c, p. 429) destaca que 

a contribuição da análise de conteúdo tem se constituído como a principal incursão no eixo, 

oferecendo uma “riqueza de dados” que “abre espaço para indagar se essa relação pode ser 

construtiva de uma teoria para os estudos de comunicação”. Considerando os 

questionamentos que são feitos sobre esforços analíticos acerca dos gêneros, dada a sua 

fragilidade e, por conseguinte, a falta de uma base sólida que permita reconhecer uma 

autêntica teoria dos gêneros jornalísticos, vê-se que sua construção ainda está em 

processamento, por meio das contribuições – às vezes díspares e dispersas – que vêm sendo 

dadas pelos pesquisadores que se ocupam do objeto. Pela predominância da observação atida 

às publicações jornalísticas – sejam impressas (mais comum), ou despontadas em outras 

plataformas –, a autora está certa em acenar para essa seleção metodológica como caminho 

para a teorização. Mas devemos alertar que não é percurso único, porque insuficiente. Como 

diz Richard Johnson (2010, p. 33), “os processos desaparecem nos produtos”, isto é, “as 

condições de sua produção não podem ser inferidas simplesmente examinando-as como 

„textos‟”. Devemos lembrar, ainda, que a dimensão material, por assim dizer, dos gêneros 

também tem sido estudada por outras técnicas surgidas no território da linguística aplicada, 

em especial a análise do discurso, desdobrada em diferentes linhas e a partir de variados 

marcos conceituais (CHAPARRO, 2008; MOTTA-ROTH, 2013; GRILLO & COSTA, 2013). 

Jorge Pedro Sousa (2011, p. 314), ao avaliar os estudos sobre jornalismo realizados em 

Portugal, defende que as práticas investigativas aqui elencadas encerram um método 

autônomo, que chama de “análise e classificação de gêneros jornalísticos”, assim definido: 

 
Essa categoria de codificação criou-se para agrupar as análises efetivas de 
matérias jornalísticas nos diferentes meios de comunicação, tendo em vista a 
sua descrição paradigmática e a sua classificação em gêneros jornalísticos. 
Sendo próxima da análise do discurso, trata-se de um método empírico que, 
no entanto, tem suficientes elementos diferenciadores para poder ser 
considerado um método específico de pesquisa em jornalismo. 
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Ainda que possamos deduzir que os “suficientes elementos diferenciadores” aos quais 

o autor alude sejam os critérios de classificação, definidos em propostas diversas, sua 

abordagem deixa tal qualidade em aberto, levando-nos a questionar se, de fato, esse método 

empírico tem autonomia, ou se, como cogitamos anteriormente, consiste na aplicação de 

procedimentos comuns a outros campos, como o são as análises de conteúdo e do discurso. 

De qualquer maneira, além dessa leitura pautada pela superfície dos veículos, compreendemos 

outros modos de entender os gêneros jornalísticos. Um deles – o segundo do levantamento 

que aqui tentamos apresentar – é via recepção. Não obstante, pelo que temos acompanhado, 

sejam praticamente incomuns tais abordagens – diferentemente do que se identifica em 

pesquisas sobre gêneros midiáticos, a exemplo da programação televisiva (TONDATO, 

2004)114 –, elas permitiriam compreender melhor a dinâmica do pacto de leitura estabelecido 

– justamente pela instância dos gêneros – entre emissores e receptores das mensagens 

jornalísticas. Isso ajudaria, inclusive, na apreciação de quais limites são, de fato, reconhecidos 

pelos cidadãos entre as diferentes formas praticadas na esfera que nos interessa. 

Por fim, a terceira alternativa vislumbrada – e esta, portanto, a que nos orienta – é o 

estudo da produção. Quando elegemos o gênero diversional como foco desta tese, esquivamo-

nos, logo de início – e como mencionado anteriormente –, de fazer análises textuais, pois 

certamente elas não apontariam resultados muito inovadores, diante de tudo o que já foi 

considerado. Interessou-nos, então, desde o princípio do doutoramento, compreender aspectos 

do fazer, descobrir o que motiva um jornalista a escrever um texto com as peculiaridades 

outrora descritas e identificar que fatores são determinantes nesse processo. Nessa escolha, 

valemo-nos da hipótese do newsmaking, a ser tratada no próximo tópico, que precisamente 

“se debruça sobre as rotinas de produção no jornalismo”, estando ligada “à sociologia do 

jornalismo”, com especial interesse na “potencial transformação dos acontecimentos 

cotidianos em notícia”115 (STRELOW, 2010, p. 212-213). 

 Antes de darmos continuidade às justificativas metodológicas, convém reforçar uma 

premissa explorada no capítulo anterior: aquilo que denominamos jornalismo diversional 

comporta duas dimensões. A primeira é a da prática, do fazer, isto é, o resultado do trabalho 

dos jornalistas. Entendemo-lo, pelo nosso olhar de pesquisador, como um fenômeno, o qual, 
                                                 
114 Em seu trabalho sobre a exploração da violência em canais de TV aberta, Marcia Perencin Tondato (2004, p. 
69) reforça ser significativo estudar a recepção por meio do reconhecimento dos gêneros, afirmando que “falar 
em preferências na televisão implica falar em tipos de programas, o que, na linguagem teórica, significa definir 
gêneros televisivos”. Podemos fazer a mesma consideração a respeito do jornalismo. Entender como as pessoas 
se relacionam com a imprensa requer considerar os gêneros cultivados em seu âmbito. 
115 Todas as vezes que, neste capítulo, referirmo-nos a “notícia”, seja em nossa própria voz ou na dos autores 
referenciados, o fazemos em sentido largo, ou seja, como sinônimo de todo e qualquer conteúdo produzido 
jornalisticamente, e não especificamente ao formato do gênero informativo ao qual se atribui o mesmo nome. 
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de acordo com Sousa (2011, p. 308), consiste em “objeto que pode ser positiva e 

objetivamente caracterizado e delimitado no tempo e no espaço, mas também que é uma coisa 

que existe não intencionalmente em si mesma independentemente da observação”. Em outras 

palavras, jornalistas praticam jornalismo. De diferentes maneiras e com interesses variados. 

Mas, sempre e essencialmente, jornalismo. Ou “jornalismos”, se quisermos reproduzir a 

ponderação de Lia Seixas (2009, p. 14). Logo, categorizações desse(s) jornalismo(s) advêm 

de observações. E aí se encontra o segundo abarcamento do tema aqui discutido: o gênero – 

que consiste, portanto e como asseguramos antes, em uma taxionomia. Ainda que os manuais 

de redação elenquem alguns deles, muito insipidamente (ASSIS, 2011), o esforço maior nesse 

sentido é, notadamente, acadêmico. Conceituar e classificar são ações próprias da ciência. 

Como afirma Lucrécia D‟Alessio Ferrara (2010, p. 52), 
 
cabe ao fazer científico classificar e hierarquizar as manifestações do mundo 
que, codificadas em suas unidades mínimas e invariáveis, podem orientar 
seleções, impedir equívocos de interpretação ou análise e, sobretudo, 
eliminar a dúvida ao disciplinar a ambiguidade. Para a segurança da ciência, 
seu fazer é, antes de tudo, uma forma de programa que, travestido em temas 
consensuais como adequados a uma área científica e manipulados por 
métodos mais ou menos padronizados, permite decodificar e organizar o 
mundo em domínios e manifestações programadas pelo próprio conceito que 
consolida a ciência e justifica seu fazer. Na sua convicta procura pela ordem, 
essa tematização programada do mundo constrói objetos científicos que só 
se concretizam depois de serem exorcizados daquele fluxo que, conforme 
afirmou Heráclito, perturba o mundo. Nesse sentido, o fazer científico é uma 
edução, uma miniaturização do mundo com as quais a ciência se confunde e 
adota sem titubear. 

 

Os conceitos, portanto, dependem de “nomes” que os tornem concretos, visíveis. “Ou 

seja, o conceito submete suas categorias aos nomes que, para classificar, devem distinguir”; e 

eles “não apenas designam, mas atuam como justa adequação ao conceito que lhes empresta 

uma ressonância mental imediata e necessária” (FERRARA, 2010, p. 53). Isso, insistimos, do 

ponto de vista acadêmico-científico. Muito embora haja a possibilidade de os caracteres dos 

gêneros jornalísticos serem empiricamente observáveis, não necessariamente os termos que os 

rotulam são repetidos pelos jornalistas que os desenvolvem. Parece-nos compreensível. Os 

interesses da academia e do mercado não são os mesmos. Não que isso signifique um total 

descompasso. Ocorre que, no espaço universitário, tratar desse tópico contribui para, 

primeiro, organizar percepções acerca das maneiras como o jornalismo age na sociedade; e, 

depois, para subsidiar o ensino, traduzindo a complexidade das práticas em separações mais 

claras. Em último exame, podemos, ainda, comparar esse empenho ao de outras áreas que 
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também se dedicam a gêneros (de outras naturezas, obviamente). Na botânica, por exemplo, 

os nomes dados às plantas, pelos cientistas, não são os mesmos que os adotados na linguagem 

popular. Na literatura, por sua vez, e mais próximo do que fazemos, os escritores nem sempre 

qualificam seus trabalhos – ou sequer se preocupam em defini-los –, sendo essa uma 

responsabilidade da crítica e da teoria literária. Por isso mesmo, não nos espanta que o termo 

diversional apareça na bibliografia acadêmica, como “representação do conceito que designa” 

(FERRARA, 2010, p. 53), mas não ecoe na voz dos que os praticam. Não se trata de uma 

discrepância, voltamos a dizer. São apenas modos diferentes de olhar para a mesma coisa – 

ou, em termos da ciência, para o mesmo fenômeno. Regressaremos a essa discussão mais à 

frente. Por ora, ocupemo-nos de delimitar os parâmetros metodológicos que nos guiaram 

durante o percurso do qual esta tese resulta. 

 

 

4.1. Newsmaking: a metodologia na dimensão teórica  

 

Os fundamentos teóricos que nos sustentam116 estão ancorados, como expusemos, na 

perspectiva do newsmaking, a qual emerge na última metade do século 20, já na segunda 

fase117 da pesquisa em comunicação nos Estados Unidos, momento em que são formuladas a 

teoria do gatekeeper e a do agendamento (agenda setting), que direcionam o foco da mass 

communication research ao “campo da informação, dada a sua relevância e a sua 

centralidade” (WOLF, 2005, p. 181-182). A bem da verdade, pode-se dizer que, nessa etapa 

mais recente das investigações levadas a efeito pelos norte-americanos – replicada, 

posteriormente, em outros países, inclusive no Brasil –, os cientistas dedicados às questões 

comunicacionais já estão mais atraídos pelas problemáticas jornalísticas; por isso mesmo, não 

é equivocado chamarmos essas correntes de “teorias do jornalismo” (HOHLFELDT, 2001; 

SOUSA, 2002; TRAQUINA, 2005; PENA, 2005).  

 Tido mais como hipótese do que como teoria – ainda que haja referências a ele como o 

sendo –, por, na realidade, ser base para uma série de construções teóricas, o newsmaking se 

preocupa em investigar aspectos ligados diretamente ao trabalho dos profissionais da 

imprensa. Pertence, assim, ao que se convencionou denominar sociologia dos emissores, 

cujas articulações, nas palavras de Mauro Wolf (2005, p. 194), se organizam em dois limites 

                                                 
116 Além, obviamente, de toda a discussão apresentada nos Capítulos 1, 2 e 3. 
117 A fase inicial remonta à primeira metade do século 20, período em que foram sistematizadas as primeiras 
teorias consideradas como pertencentes à área da comunicação. 
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complementares e que se retroalimentam: “a cultura profissional dos jornalistas” e “a 

organização do trabalho e dos processos de produção”. Nesse caso, portanto, as atenções, 

estão voltadas ao agir dos jornalistas – os “construtores” das notícias, os emissores –, 

inseridos em sistemas rotineiros de produção e compreendidos como mediadores – 

intermediários – entre os acontecimentos e o material noticioso a que a sociedade tem acesso. 

Busca, assim, contemplar as “diferentes etapas da produção”, isto é, “captação, tratamento, 

edição e distribuição da informação”, como identifica Aline Strelow (2010, p. 213). 

 Esse marco teórico está fortemente imbuído da ideia de que “mensagem” consiste em 

“um produto socialmente produzido”, como lembra Alfredo Vizeu (2000, p. 75). Por isso, 

essa preocupação com os fazeres, com os estágios anteriores à recepção. Porque, sendo a 

notícia “um produto gerado por um processo historicamente condicionado – o contexto social 

da produção e suas relações organizacionais, econômicas e culturais –, somente a análise 

desse processo vai permitir uma maior compreensão da realidade social do processo”. A 

apreensão do newsmaking, portanto, não é com um agendamento em particular, mas, sim, 

como aclara Wolf (2005, p. 191), com o “andamento normal da cobertura informativa”. 

 José Carlos Lozano Rendón (1995, p. 58, tradução nossa) explica que esse 

desempenho parte do seguinte questionamento: “Que fatores, dentro e fora das organizações 

midiáticas, afetam os conteúdos das mensagens?”. Os pesquisadores agem, então, no sentido 

de identificar essas causas, as quais compreendem “as atitudes pessoais e as orientações dos 

comunicadores, os valores profissionais, as políticas corporativas das organizações midiáticas, 

a propriedade e o controle dos mesmos, os condicionantes derivados do sistema econômico e 

as influências ideológicas do sistema social global”. Note-se que o foco, portanto, recai no 

jornalista e nas particularidades de sua atuação, quer sejam elas oriundas de sua condição 

humana e de seus interesses (sexo, idade, classe social, formação, valores pessoais e crenças, 

atitude política, orientação religiosa, valores profissionais, etc.), quer relacionadas ao 

ambiente em que trabalha (rotinas, políticas da empresa, cenário exterior, questões 

ideológicas, dentre outras). Prima-se, assim sendo, por compreender a soma desses fatores, 

evidenciando-se que o jornalista não age por conta própria – ele está inserido numa 

engrenagem –, mas, ao mesmo tempo, influencia nos processos. Felipe Pena (2005, p. 129-

130) acrescenta que o processo produtivo do jornalismo 
 
é planejado como uma rotina industrial. Tem procedimentos próprios e 
limites organizacionais. Portanto, embora o jornalista seja participante ativo 
na construção da realidade, não há uma autonomia incondicional em sua 
prática profissional, mas sim a submissão a um planejamento produtivo. O 
que diminui a pertinência de alguns enfoques conspiratórios na teoria do 
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jornalismo, como, por exemplo, o paradigma da “manipulação da notícia”. 
Assim, uma suposta intenção manipuladora por parte do jornalista seria 
superada pelas imposições da produção jornalística. Ou seja, as normas 
ocupacionais teriam maior importância do que as preferências pessoais na 
seleção e filtragem das notícias. 

  

Na prática específica do gênero diversional, percebemos alguns desvios em relação a 

essas afirmações, como veremos adiante. É que, como toda teoria, o que se esboçou até aqui 

não dá conta de todas as variáveis da situação focalizada. Há questões “de ordem prática que 

muitas vezes não conseguimos vislumbrar em contato com este arcabouço teórico”, reconhece 

Robson Dias (2012, p. 162), ao discorrer sobre o débito que as incursões nesse terreno têm 

com muitos aspectos inerentes à qualidade de vida dos profissionais – os quais incluem o 

elemento saúde – e que também são consequência do “efeito fabril” da produção noticiosa. 

Estendemo-nos às colocações do autor e atestamos que certos exercícios jornalísticos levam 

em conta componentes – principalmente subjetivos – que até aqui não atraíram a atenção dos 

cientistas da área ou de áreas conexas. Mesmo porque, nesse horizonte, como bem assinala 

Antonio Hohlfeldt (2001, p. 204), é possível tratar de “vários temas”, em razão da 

abrangência pressuposta pela ideia do newsmaking – “que em uma tradução livre seria os 

fazedores de notícia ou a criação da notícia” –, sendo mais comuns e/ou conhecidos os 

estudos sobre “gatekeeping ou filtragem da informação” e sobre as “rotinas de produção da 

informação”. 

Autores há que entendem essa perspectiva como fundamento do que se pode chamar 

de “paradigma construcionista” do jornalismo (TRAQUINA, 2005, p. 168; PENA, 2005, p. 

129), opositor à teoria do espelho118 e à ideia de “distorção”119 (WOLF, 2005, p. 188) e que vê 

as notícias como construções da realidade. Trata-se de reconhecer o processo como brotado 

num ambiente cultural e por ele influenciado. Por isso mesmo, “não é possível encarar os 

pressupostos de „rotinização‟ do trabalho, do processo de produção e da cultura jornalística 

como pontualmente deterministas. Eles não são módulos uniformes e imutáveis”, esclarece 
                                                 
118 Cabe lembrar que a teoria do espelho “foi a primeira metodologia utilizada na tentativa de compreender 
porque as notícias são como são, ainda no século XIX. Sua base é a idéia de que o jornalismo reflete a realidade. 
Ou seja, as notícias são do jeito que as conhecemos porque a realidade assim as determina. A imprensa funciona 
como espelho do real, apresentando um reflexo claro dos acontecimentos. Por essa teoria, o jornalista é um 
mediador desinteressado, cuja missão é observar a realidade e emitir um relato equilibrado e honesto sobre suas 
observações, com o cuidado de não apresentar opiniões pessoais. Seu dever é informar, e informar significa 
buscar a verdade acima de qualquer outra coisa. Mas, para isso, ele precisa entregar-se à objetividade, cujo 
princípio básico é a separação entre fatos e opiniões. O aparecimento da teoria do espelho está atrelado às 
mudanças na imprensa norte-americana na segunda metade do século XIX” (PENA, 2005, p. 125-126). 
119 Ainda no bojo da sociologia dos emissores, surgem hipóteses a respeito das distorções, também encontradas 
nos termos “desvio” ou “parcialidade” (news bias). “De alguma forma, esses estudos pretendem aferir até que 
ponto as notícias são dissonantes em relação à realidade e quais os fenômenos que provocam essa dissonância” 
(SOUSA, 2004a, p. 118). 



 
165 

  

Pena (2005, p. 133). “Há espaços de manobra para os jornalistas e eles estão localizados na 

interação com os agentes sociais”. 

 O paradigma aludido representa, no dizer de Nelson Traquina (2005, p. 168), “um 

momento de virada” na pesquisa em jornalismo, justamente por tratar o objeto na sua 

dimensão cultural, o que demanda considerar múltiplas variáveis, as quais, até então, 

costumavam ser separadas, ou seja, cada uma sendo processada por uma ordem teórica 

diferente, fragmentando a trama. Nesse outro modelo, contudo, as notícias são entendidas 

como “o resultado de processos complexos de interação social entre agentes sociais: os 

jornalistas e as fontes de informação; os jornalistas e a sociedade; os membros da comunidade 

profissional, dentro e fora de sua organização”, sublinhando “a importância da cultura 

jornalística, nomeadamente a estrutura dos valores-notícia dos jornalistas, a ideologia dos 

membros da comunidade, e as rotinas e procedimentos que os profissionais utilizam para 

levar a cabo o seu trabalho” (TRAQUINA, 2005, p. 173). É nesse contexto que surgem, por 

exemplo, os trabalhos de Gaye Tuchman (1999b, p. 262), cujas contribuições estão entre as 

mais conhecidas acerca do newsmaking. Para ela, as notícias – os relatos dos acontecimentos 

– são essencialmente histórias ou, nos termos da tradução lusitana, “estórias”: 

 
Dizer que uma notícia é uma “estória” não é de modo nenhum rebaixar a 
notícia, nem acusá-la de ser fictícia. Melhor, alerta-nos para o facto de a 
notícia, como todos os documentos públicos, ser uma realidade construída 
possuidora da sua própria validade interna. Os relatos noticiosos, mais uma 
realidade selectiva do que uma realidade sintética, como acontece na 
literatura, existem por si só. Eles são documentos públicos que colocam um 
mundo à nossa frente.  

 

 Uma “visão construcionista” da notícia, esclarece Sousa (2002, p. 16), reúne 

contributos de outras teorias (como a da “ação pessoal”, a da “ação política”, a 

“organizacional” e a “estruturalista”120), aproveitando o que elas têm de mais pertinente. É 

possível dizer, portanto, que a dedicação ao newsmaking permitiu exegeses amplas a respeito 

do processo jornalístico, propiciando resultados mais coerentes com as várias partes do 

                                                 
120 De modo muito sucinto, essas teorias podem ser assim definidas: a teoria da ação pessoal ou do gatekeeper 
compreende que “as notícias resultam da seleção de acontecimentos, com base nas opções particulares de cada 
jornalista seletor”; a teoria da ação política, por sua vez, defende que “as notícias distorcem a realidade [...] 
porque os jornalistas, sem autonomia, estão sujeitos a um controle ideológico e mesmo conspirativo que leva os 
media noticiosos a agirem como um instrumento ao serviço da classe dominante e do poder”; na teoria 
organizacional, “as notícias resultam das condicionantes organizacionais, como as formas de socialização e 
aculturação dos jornalistas, a rede de captura de acontecimentos, os recursos, a política editorial, etc.”; e, 
conforme a teoria estruturalista, “as notícias são um produto socialmente construído que reproduzem a ideologia 
dominante e legitimam o status quo porque os jornalistas e os órgãos de comunicação social têm uma reduzida 
margem de autonomia, pertencem a uma cultura rotinizada e burocratizada e estão sujeitos ao controle da classe 
dominante” (SOUSA, 2004a, p. 124-125). 
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processo – ainda que, como dissemos antes, não consiga abarcar a totalidade – e, 

principalmente, enraizados no ambiente cultural em que ele se dá.  

 

 

4.2. A questão da técnica 

 

 Wolf (2005, p. 191) afirma que “as pesquisas de newsmaking têm em comum a técnica 

da observação participante”121. Próprio das investigações antropológicas – ao menos das que 

adotam a etnografia122 como método (ANGROSINO, 2009, p. 31) –, esse recurso é utilizado, 

evidentemente, em trabalhos de campo, que exigem do pesquisador um contato direto com o 

ambiente focalizado e com os sujeitos que a ele pertencem.  

 Partindo na mesma direção, Vizeu (2007, p. 233-234) diz que a problemática da 

produção noticiosa requer uma “abordagem etnográfica”, por permitir “observação coerente e 

consistente sobre as práticas sociais que resultam em produções culturais”. Compreendendo 

não haver “um conceito mais efetivo para darmos da observação participante no dia-a-dia das 

redações”, propõe “a noção provisória de etnojornalismo” para definir a “observação sobre as 

práticas jornalísticas que resultam num produto chamado de notícia”. Das considerações de 

Philip Schelesinger (apud WOLF, 2005, p. 191), ainda extraímos que 
 
a abordagem etnográfica, diferentemente de outras abordagens centradas no 
produto da mídia, permite a observação, orientada teoricamente, das práticas 
sociais efetivas, que dão lugar à produção cultural. Todas as formas de 
análise das mensagens produzidas se deparam com problemas complicados 
de inferência concernentes aos processos de produção enquanto tais e, por 
conseguinte, contêm carências explicativas. 

 

Como se vê, a pesquisa em torno do newsmaking é qualitativa e empírica, por 

excelência. Mas, ainda que lance mão dos pressupostos da etnografia, não consiste 

exatamente em trabalho da antropologia, porque considera outras particularidades, que não as 

questões importantes a essa ciência social. E exatamente aí devemos retomar a inspiração que 

nos foi dada por Martín-Barbero a respeito da “aventura” que se constitui a prática da 

                                                 
121 Observação participante é uma das “típicas técnicas de coleta de dados da etnografia”, caracterizada pela 
inserção do pesquisador in loco. Nesse tipo de abordagem, explica Michael Angrosino (2009, p. 33), “os 
membros da comunidade estudada concordam com a presença do pesquisador entre eles como um vizinho e um 
amigo que também é, casualmente, um pesquisador. O observador participante deve, então, fazer o esforço de ser 
aceitável como pessoa (o que vai significar coisas diferentes em termos de comportamento, de modos de viver e, 
às vezes, até de aparência em diferentes culturas) e não simplesmente respeitável como cientista”.  
122 Etnografia é um método utilizado para compreender e descrever um “grupo”, “suas instituições, seus 
comportamentos interpessoais, suas produções materiais e suas crenças” (ANGROSINO, 2009, p. 30). 
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pesquisa. O método e a(s) técnica(s) devem ser adaptados à realidade do que se tomou para 

estudar e, principalmente, ao que se problematizou. Não há uma fórmula engessada. Até pode 

haver experiências anteriores nas quais nos amparamos, bem como parâmetros a serem 

replicados. Mas construir procedimentos adequados ao que se estuda é necessário e, ao 

mesmo tempo, desafiador.  

Quanto aos procedimentos usuais nas investidas acerca do newsmaking, Wolf (2005, 

p. 191-192) sintetiza-os da seguinte maneira: 
 
Os dados são recolhidos pelo pesquisador, presente no ambiente que serve 
de objeto de estudo, seja com a observação sistemática do que ocorre nesse 
espaço, seja por meio de conversações, mais ou menos informais e 
ocasionais, ou verdadeiras entrevistas, conduzidas com os que desenvolvem 
os processos de produção. Os critérios específicos que regem a seleção e a 
estruturação do material de observação, acumulado pouco a pouco, podem 
ser diferentes: o importante é que a fase da observação (isto é, da presença 
do pesquisador em campo) esteja sempre ligada a hipóteses de pesquisa, que 
seja orientada segundo aceitações teóricas precisas, e que não se constitua de 
maneira indistinguível e causal. 

 

 Isso se dá por conta de, nas pesquisas sobre a produção noticiosa, ser costume 

observar, prioritariamente e como disse Hohlfeldt (2001, p. 204), as rotinas produtivas. Não é 

nosso caso, e acreditamos ter deixado isso claro. Nosso olhar sobre o fazer está direcionado 

não ao andamento rotineiro da imprensa, e, sim, às condições e às ferramentas necessárias 

para o cultivo do jornalismo diversional. Conquanto dedicado aos bastidores do processo, este 

trabalho deseja compreender como os jornalistas percebem o próprio trabalho e que aspectos 

consideram essenciais naquilo que desenvolvem profissionalmente. Assim sendo, não 

consideramos a necessidade de se fazer observação do dia a dia das redações. Por motivos 

vários. Primeiro, porque não tratamos apenas de experiências dos dias de hoje, mas 

consideramos diferentes períodos da história recente do jornalismo (mais precisamente, dos 

anos de 1950 aos de 2000). Em segundo lugar, porque o gênero estudado se faz com modos 

muito peculiares: o jornalista demora tempo considerável para apurar e para escrever, e nem 

sempre redige os textos dentro da empresa onde trabalha, preferindo fazê-lo em casa123, o que 

dificultaria acompanhar sua rotina. Depois, ainda, por termos previamente compreendido, 

com base no referencial teórico, que não há um só meio de produzir esse jornalismo, mas 

                                                 
123 O hábito de produzir as matérias em casa, em vez de o fazer na redação, é cultivado pelos jornalistas desde há 
muito. Audálio Dantas, por exemplo, afirma ter comprado uma máquina de escrever, na década de 1950, para 
que não dependesse do maquinário do jornal para redigir seus textos. Isso, inclusive, tem implicações na 
qualidade do material gerado. Primeiro porque o sossego do lar possibilita deixar a criatividade fluir muito mais 
do que na pressão e no barulho das salas nas quais vários jornalistas escrevem ao mesmo tempo. E, depois, 
porque permite exercitar a escrita bem mais do que apenas durante o expediente. 
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diferentes e múltiplos recursos, sendo adotados conforme cada situação; logo, chegar a esse 

leque de alternativas só nos pareceu possível por meio do diálogo com os profissionais, que 

nos revelaram várias passagens de sua trajetória, diferentes umas das outras. 

As observações que fizemos, portanto, não foram das rotinas, mas do modo como os 

jornalistas nos contaram seus empreendimentos nesse campo. Assim sendo, nossa principal 

técnica de coleta de dados consistiu na entrevista em profundidade. 

 

 

4.2.1. Entrevista, recurso principal 

   

 Há muitas possibilidades quando se utiliza a entrevista em investigações que se 

pretendem científicas. Explica Jorge Duarte (2005, p. 65) que esse recurso pode ser 

empregado em pesquisas quantitativas, ou em qualitativas, e em relação a esse segundo grupo 

– no qual se insere nosso estudo – é mais comum a caracterização “em profundidade”, 

permitindo-nos entender como o entrevistado percebe ou realiza/realizou certos feitos. Numa 

tipologia das entrevistas, encontramos duas vertentes de ordem qualitativa: a não estruturada – 

também chamada de entrevista aberta – e a semiestruturada – a qual adotamos –, que parte de 

um “roteiro-base” e se caracteriza “pela flexibilidade e por explorar ao máximo determinado 

tema, exigindo subordinação dinâmica ao entrevistado” (DUARTE, 2005, p. 64).  

 Considera-se que a entrevista é uma das técnicas mais adotadas em pesquisas sociais. 

Por sua importância e por seu significado, há quem lhe atribua “valor semelhante ao tubo de 

ensaio na Química e ao microscópio na Microbiologia”, de acordo com Gil (2008, p. 109). 

Por ser flexível, “é adotada como técnica fundamental de investigação nos mais diversos 

campos e pode-se afirmar que parte importante do desenvolvimento das ciências sociais nas 

últimas décadas foi obtida graças à sua aplicação”. O autor não deixa de reconhecer, contudo, 

que há vantagens e limitações nesse procedimento, sendo que a flexibilidade que lhe é própria 

ajuda a contornar alguns entraves surgidos em seu uso.  

A entrevista não deve, evidentemente, ser uma opção baseada em preferências, em um 

querer realizá-la, sem parâmetros. Deve, antes e pontualmente, estar vinculada à relação 

“teoria-problema”. Além do mais, não se trata de “um simples diálogo”, como bem advertem 

Maria Virgínia do Couto Rosa e Maria Aparecida Gonzales Arnoldi (2008, p. 17), mas “de 

uma discussão orientada para um objetivo definido, que, através de um interrogatório, leva o 

informante a discorrer sobre temas específicos, resultando em dados que serão utilizados na 

pesquisa”. É claro que, por ser “dinâmica e flexível”, como já havíamos dito, é possível vê-la 
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como uma “pseudoconversa realizada a partir de um quadro conceitual previamente 

caracterizado, que guarda similaridades, mas também diferenças com as entrevistas 

jornalísticas”, segundo Duarte (2005, p. 64). “São próximas no objetivo de buscar 

informações pessoais e diretas por meio de uma conversação orientada, no cuidado, rigor e 

objetivo de compreensão”; afastam-se, contudo, porque “a entrevista como técnica de 

pesquisa [...] exige elaboração e explicitação de procedimentos metodológicos específicos: o 

marco conceitual no qual se origina, os critérios de seleção das fontes, os aspectos de 

realização e o uso adequado das informações”. 

Travancas (2005, p. 103) também abre espaço para advertências quanto ao uso da 

entrevista, pensando especificamente nos estudos etnográficos. Conforme suas orientações, o 

pesquisador não pode julgar as falas e as opções dos sujeitos que colaboram com a pesquisa, e 

tampouco deve buscar “uma resposta verdadeira, objetiva”. Cabe a ele, sim, escutar e 

perceber as particularidades desses discursos: “O próprio fato de um entrevistado não querer 

responder a uma questão, por exemplo, pode dizer tanto dele e de sua visão de mundo, quanto 

uma resposta”. Em texto mais recente, ao relatar suas experiências nesse sentido 

(TRAVANCAS, 2012, p. 26)124, a autora reforça que “a proximidade com o entrevistado” é 

“uma das vantagens da pesquisa qualitativa”, por dar a chance de coletar informações que não 

apenas as palavras proferidas:  
 
A maneira como ele se expressa; o tom de voz que usa, o seu entusiasmo ao 
falar de determinado assunto; a relação de confiança que estabelece com o 
pesquisador e que ajudará em outras etapas da pesquisa; a percepção das 
contradições no seu discurso; e mesmo a possibilidade de abordagem de 
temas mais complexos ou mesmo delicados. Tudo isso é possível quando se 
estabelece uma conexão entrevistador-entrevistado.  

 

Em pesquisa sobre a construção identitária dos jornalistas-intelectuais na sociedade 

brasileira, Fábio Henrique Pereira (2008, p. 71) também se valeu dessa técnica. Pautando-se 

pela perspectiva teórica do interacionismo simbólico, ele afirma que a entrevista deve ser 

vista, essencialmente, “como uma interação”: “Ela não é um incidente neutro de coleta de 

dados. Trata-se, na verdade, de construções da realidade, ocasiões em que o entrevistado 

busca fabricar significados à sua experiência tendo em vista o seu interlocutor”. 

                                                 
124 Formada em jornalismo, Isabel Travancas cursou mestrado em antropologia social e doutorado na área de 
letras, tendo utilizado a entrevista como técnica de pesquisa nas duas ocasiões. No primeiro estágio da formação 
pós-graduada, discutiu a identidade do jornalista, observando rotinas de produção e comparando velhos 
(“eternos”) e novos (“jovens”) sujeitos, cujos resultados constam em O mundo dos jornalistas (TRAVANCAS, 
2011). No doutoramento, tratou da relação de profissionais da mesma área com os livros, tomando como 
parâmetro o trabalho que desenvolvem na elaboração de suplementos literários editados no Brasil e na França. 
Sua tese foi publicada sob o título O livro no jornal (TRAVANCAS, 2001). 
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Posteriormente, ao refletir sobre esse processo, o autor destacou que é necessário, sobretudo, 

estar atento às repostas “dadas no piloto automático”, pelos respondentes – em geral com 

“teor muito semelhante” a depoimentos “coletados em outras ocasiões” –, uma vez que são 

“narrativas idealizadas, que se cristalizam no imaginário dos entrevistados e podem ser 

repetidas em diferentes ocasiões”. Conforme conclui, há duas maneiras para lidar com essa 

situação. A primeira seria, durante a própria entrevista, encontrar estratégias para que o 

entrevistado não reproduza o mesmo discurso (repetindo a mesma pergunta várias vezes, por 

exemplo). Já a segunda é aceitar “o idealismo oficial”, confrontando-o ou compreendendo-o 

“durante o processo de interpretação dos dados. Nesse caso, é importante contar com outras 

fontes de informação, que permitam contextualizar e complementar os discursos produzidos 

por ocasião da entrevista” (PEREIRA, 2012, p. 38-39). 

A adoção desse instrumento em pesquisas com jornalistas foi tema do número 

inaugural da revista Sur le Journalisme – About Journalism – Sobre Jornalismo, que reuniu 

contribuições de experts em metodologia atuantes no Brasil, na França, no Canadá e na 

Bélgica. Na introdução do dossiê, seus coordenadores alertaram para a necessidade de 

problematizar essa prática, uma vez que “a entrevista atravessa e alimenta interações e 

dinâmicas complexas” e, por isso mesmo, não pode ser tratada com inocência ou entendida 

como neutra, bem como não deve ser realizada a fim de recolher “algumas citações capazes 

de reforçar as hipóteses do pesquisador”. Os discursos registrados necessitam ser analisados. 

Não é, portanto, de “uma operação simples de coleta de dados”, uma possibilidade de 

“ordenar e reconstruir experiências, buscando criar sistemas coerentes de narração e 

interpretação dos fatos” (BROUSTAU et al, 2012, p. 16).  

É importante, nesse sentido, avaliar todas as nuances do processo e compreender a 

análise como “resultado de interpretações negociadas pelo próprio pesquisador com vários 

cenários de ação: a entrevista pensada, a entrevista realizada e a entrevista restituída”, 

segundo Nadège Broustau et al (2012, p. 19). No caso de trabalhos como o nosso, em que a 

entrevista é realizada com jornalistas, deve-se ainda lembrar que nos deparamos com sujeitos 

que adotam o mesmo recurso em seu cotidiano e, por isso mesmo, sentem ter domínio do 

procedimento aos quais estão sendo submetidos. Ou seja, entrevistar jornalistas, para fins 

acadêmicos, é exercício que esbarra, inevitavelmente, no fato de que esses atores sociais têm 

familiaridade com a entrevista realizada como “técnica cotidiana no jornalismo” (MEDINA, 

1992, p. 102), o que não raramente os leva a tentar controlar a situação, numa tentativa de 

trocar de lugar com o pesquisador. Essas particularidades precisam ser ponderadas quando do 

tratamento dos dados obtidos e da descrição dos resultados. Por essa razão, sentimos 
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necessidade de, além de gravar os diálogos, usar meios para registrar outros detalhes – aquilo 

que não foi dito –, com a intenção de considerar tudo isso no tratamento do material coletado. 

Valemo-nos, para tanto, do caderno de campo. 

 

 

4.2.2. Caderno de campo, ferramenta auxiliar 

 

Embora não tenhamos realizado trabalho etnográfico, com mergulho nas redações, 

tendo observado a prática do jornalismo diversional por meio das entrevistas – mais próximo 

do que Travancas (2001) e Pereira (2008) fizeram –, tomamos o caderno de campo como 

ferramenta auxiliar para, como dito acima, anotar percepções a respeito dos jornalistas 

entrevistados e da maneira como eles conduziram suas falas (ênfases, entonações, relutâncias, 

contestações, etc.). O recurso complementar se justifica pelo simples fato de que, 

provavelmente, nos esqueceríamos desses importantes detalhes, quando da organização dos 

dados, caso não fossem colocados no papel. 

O caderno é o mais antigo instrumento de pesquisas antropológicas. Quando não havia 

a possibilidade de gravar as entrevistas, era nele que os pesquisadores registravam, inclusive, 

as declarações dos depoentes. Hoje, contudo, a utilização do gravador libera, “em muitos 

aspectos, o olhar do pesquisador para o que está acontecendo ao redor” (TRAVANCAS, 

2005, p. 101), uma vez que aquilo que é audível poderá ser recuperado num momento 

posterior, qual seja, o da transcrição. Assim o utilizamos, aproveitando, inclusive, para anotar 

diálogos informais que tivemos antes e depois de cada entrevista. Ainda que o seu teor não 

seja reproduzido formalmente, ajudou-nos, certamente, a desenvolver as análises e a 

descrever os resultados. 

 

 

4.3. Definindo um corpus para a pesquisa 

 

A definição do corpus é, muito provavelmente, a etapa mais delicada do planejamento 

de um trabalho científico. Para identificar os profissionais que seriam entrevistados por nós – 

e tentando fugir da tentação de fazê-lo por uma questão de preferência, empatia, admiração 

ou, mesmo, de localizá-los ao acaso –, trilhamos um longo percurso de avaliação de variáveis, 

de organização de ideias e de estabelecimento de estratégias, buscando alinhar os critérios de 

escolha às hipóteses previamente apresentadas.  
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O ponto de partida foi reconhecer que a pergunta-problema da qual se origina a 

investigação está relacionada ao trabalho do jornalista na imprensa. Muito embora 

identifiquemos a autoria como elemento fundamental, percebemos que o gênero jornalístico 

que nos importa – pela origem da própria classificação de José Marques de Melo (2006a; 

2006b; 2009a), pautada em estudo aplicado em jornal – perpassa a estrutura e a lógica da 

indústria midiática. Para melhor dizer, o jornalista que produz esse gênero é alguém com 

competência, habilidade e interesse para “fugir” dos padrões informativos do dia a dia, mas 

também com permissão – concedida por uma empresa – para realizar essa tarefa.  

Assim sendo, definimos que os sujeitos da pesquisa deveriam ser jornalistas que 

publicaram textos – com as características do que chamamos de jornalismo diversional – em 

jornais ou em revistas. Mas só isso não seria suficiente. Haveria infinitas possibilidades, 

mesmo direcionando atenções apenas ao território brasileiro. Foi então que, pensando o 

aspecto autoral, instituímos mais um critério: compor a amostra com jornalistas que 

publicaram textos da natureza tratada em jornais e/ou em revistas, mas que tenham tido esses 

materiais compilados, posteriormente, em pelo menos um livro. Assim, reforçamos a questão 

da autoria – já que o material produzido ultrapassa a finalidade da publicação na imprensa, 

permitindo ao jornalista ter algo “seu”, ou seja, o livro –, mas não deixamos de lado o fato de 

que não se trata de uma construção ao bel prazer de cada profissional, o que implicaria outras 

ordens de interesse125.  

Com esses parâmetros, elegemos, por fim, três filtros – todos relacionados a noções de 

mérito – que justificam a seleção dos sujeitos entrevistados. Em outras palavras, buscamos 

profissionais com reconhecimento do meio jornalístico, reconhecimento do mercado editorial 

e com o que entendemos ser notório reconhecimento. Cada um desses grupos obedeceu, 

ainda, a lógicas próprias de seleção. O primeiro – o atestado do próprio meio – buscou na 

antologia Repórteres, organizada por Audálio Dantas (2004a), a indicação de expoentes da 

imprensa brasileira; o segundo critério – crivo editorial – teve como baliza a Coleção 

Jornalismo Literário, editada pela Companhia das Letras; por fim, o que denominamos 

“notório reconhecimento” condiz com premiações outorgadas por instituições competentes.  

É bom dizer, novamente, que o corpus preliminar foi formado pelo cruzamento desses 

critérios, os quais nos serviram de base para compor o quadro exposto adiante. Antes de irmos 

                                                 
125 Isso explica o fato de não incluirmos, na amostra, jornalistas como Ruy Castro, Caco Barcellos e Fernando 
Morais, que desenvolvem trabalhos com as características do gênero diversional, mas direcionadas à publicação 
em livro (ou seja, seus livros já nascem livros). Não desconhecemos que eles, assim como outros, também 
desenvolveram essa atividade na imprensa – não só em jornais e revistas, como também na TV –, mas, de fato, 
precisávamos definir parâmetros lógicos e concretos para a definição do corpus. 
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a ele, no entanto, vale explicar mais detalhadamente as razões de cada filtro, bem como 

pontuar em quais estágios os nomes foram surgindo. 

 

 

4.3.1. O corpus preliminar 

 

O livro Repórteres126, nosso primeiro “guia”, reúne, nas palavras de seu organizador, 

histórias de “alguns dos melhores repórteres brasileiros surgidos a partir da metade do século 

[20]”, sendo que cada um “representa uma característica, uma tendência, um estilo [...] de ser 

repórter” (DANTAS, 2004b, p. 10-11). Dele, atendendo a todos os critérios já revelados127, 

extraímos quatro nomes: Audálio Dantas, Carlos Wagner, José Hamilton Ribeiro e Ricardo 

Kotscho. Por se tratar de uma coletânea cuja primeira edição circulou em 1997, alguns dos 

repórteres que ali figuraram como autores – e, consequentemente, como personagens, uma 

vez que seus relatos são autobiográficos – já faleceram, e por isso mesmo não puderam entrar 

para o conjunto estudado, ainda que tivessem todas as qualificações esperadas. É o caso de 

Joel Silveira, morto em 2007. Ele certamente nos daria boas contribuições, uma vez que 

muitas de suas matérias (SILVEIRA, 2003; 2004), como mencionamos no Capítulo 1, são a 

típica expressão do jornalismo diversional.  

 Como já dito, o segundo filtro do qual nos valemos foi a Coleção Jornalismo Literário, 

da Companhia das Letras, lançada em 2002, sob coordenação do jornalista Matinas Suzuki Jr., 

e que reproduz importantes trabalhos desenvolvidos na imprensa, nos séculos 20 e 21. No 

entanto, é curioso notar que, de trinta e dois títulos publicados até setembro de 2012128, 

apenas cinco eram assinados por brasileiros129. Nesse caso, há dois volumes com autores que 

atendem às nossas exigências. Um deles é o livro de Zuenir Ventura, e o outro é uma 

coletânea organizada por Humberto Werneck, com textos de quatro jornalistas: Consuelo 

Dieguez, Daniela Pinheiro, João Moreira Salles e Luiz Maklouf Carvalho. Logo, presumimos 

                                                 
126 A lista completa dos jornalistas coautores de Repórteres é formada por Audálio Dantas, Caco Barcellos, 
Carlos Wagner, Domingos Meirelles, Joel Silveira, José Hamilton Ribeiro, Lúcio Flávio Pinto, Luiz Fernando 
Mercadante, Marcos Faerman, Mauro Santayana e Ricardo Kotscho. 
127 Vale esclarecer que utilizamos o livro apenas como indicador. Para finalmente chegarmos aos nomes que 
compuseram a amostra, tivemos de pesquisar, individualmente, a produção de cada um. 
128 Setembro de 2012 corresponde ao momento em que nos submetemos ao exame de qualificação para o 
doutoramento. É importante explicar, portanto, que mesmo se outros livros tiverem sido publicados pela 
Companhia das Letras, após aquele mês, com as qualidades que tomamos como critério de seleção, eles não 
aparecem no corpus justamente porque interrompemos ali a busca pelos sujeitos. 
129 São eles: Chico Mendes: crime e castigo, de Zuenir Ventura; Esqueleto na lagoa verde, de Antonio Callado; 
A feijoada que derrubou o governo e A milésima segunda noite da Avenida Paulista, ambos de Joel Silveira; e 
Vultos da República, organizado por Humberto Werneck. 
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que, pelo reconhecimento do mercado editorial, teríamos mais cinco pessoas a serem 

entrevistadas130. 

 Por último, no peso de notório reconhecimento, levamos em conta os indicadores da 

publicação Jornalistas & Cia, que, em 2011, em parceria com o Instituto Corda, realizou uma 

ampla pesquisa com a finalidade de formar um centro de memória dos prêmios de jornalismo 

do Brasil. Dos dez primeiros colocados no ranking131 e que atendem aos outros critérios de 

nossa pesquisa, apenas Eliane Brum – ocupante do primeiro lugar, sendo apontada como a 

repórter brasileira mais premiada “de todos os tempos” (ELIANE..., 2011, p. 2) – ainda não 

havia sido identificada por nós, na seleção feita por meio dos dois procedimentos 

anteriormente descritos. Portanto e com esse diagnóstico, ela passa também a compor o 

quadro de nossos sujeitos de pesquisa, que podemos assim apresentar: 
 

Quadro 3 – Corpus preliminar (jornalistas e livros tomados como parâmetro)132 

Jornalista Livro 
Audálio Dantas  Tempo de reportagem (LeYa, 2012), autoria individual 
Carlos Wagner  A saga do João Sem Terra (Vozes, 1989), autoria individual 

Consuelo Dieguez  Vultos da República: os melhores perfis políticos da revista Piauí (Companhia 
das Letras, 2010), capítulo de coletânea organizada por Humberto Werneck 

Daniela Pinheiro  Vultos da República: os melhores perfis políticos da revista Piauí (Companhia 
das Letras, 2010), capítulos de coletânea organizada por Humberto Werneck 

Eliane Brum  O olho da rua (Globo, 2008), autoria individual 

João Moreira Salles  Vultos da República: os melhores perfis políticos da revista Piauí (Companhia 
das Letras, 2010), capítulos de coletânea organizada por Humberto Werneck 

José Hamilton Ribeiro  O repórter do século (Geração Editorial, 2006), autoria individual 

Luiz Maklouf Carvalho  Vultos da República: os melhores perfis políticos da revista Piauí (Companhia 
das Letras, 2010), capítulos de coletânea organizada por Humberto Werneck 

Ricardo Kotscho  Explode um novo Brasil: diário da campanha das diretas (Brasiliense, 1984), 
autoria individual 

Zuenir Ventura  Chico Mendes: crime e castigo (Companhia das Letras, 2003), autoria individual 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Definida essa primeira lista, partimos para o agendamento das entrevistas e para a 

preparação do roteiro que guiou sua realização. Para localizarmos os nomes que ali aparecem, 

contamos com a nossa própria network, isto é, nossos colegas que, por suas atuações – seja 

como repórter/editor, seja como professor/pesquisador –, já haviam, de algum modo, tido 

contato com esses profissionais. Em alguns casos, ao realizarmos as primeiras entrevistas, os 

                                                 
130 Muito embora Humberto Werneck seja o responsável pela seleção e pela organização dos textos que 
compõem Vultos da República, não há nenhum capítulo de sua autoria, naquele volume, fato que nos impede de 
incluí-lo como um dos sujeitos que entrevistamos. 
131 Os dez primeiros colocados, na ordem, são: Eliane Brum, Miriam Leitão, Caco Barcellos, Marcelo Canellas, 
José Hamilton Ribeiro, Mônica Bergamo, Carlos Wagner, Giovani Grizotti, Clovis Rossi e Fernando Rodrigues. 
132 Não nos preocupamos, aqui, em fazer um levantamento de toda a obra dos jornalistas. Apenas um item 
correspondente às nossas expectativas, para cada um, já se fez suficiente para a legitimação dos sujeitos. 
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próprios jornalistas nos passaram endereços eletrônicos atualizados dos que ainda faltavam 

ou, então, se prontificaram a avisá-los que precisávamos falar com eles. Os dez sujeitos 

identificados no Quadro 3 foram contatados.   

 

 

4.3.2. O corpus definitivo 

 

Os primeiros contatos e os agendamentos foram feitos por e-mail. Nessas mensagens, 

solicitamos um horário para a conversa, explicando os objetivos de nosso trabalho e 

esclarecendo que se tratava de uma pesquisa de doutorado. Com exceção de um jornalista, 

que alegou indisponibilidade de tempo, mesmo após insistência e a sugestão de novas datas, 

todos os demais aceitaram nosso pedido.  

Reforçamos que todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente, entre os dias 16 

de outubro de 2013 e 28 de janeiro de 2014, tendo sido integralmente gravadas. Muito embora 

seguindo o roteiro predefinido, esses diálogos tiveram – como havíamos presumimos – 

durações variadas, como expõe o Quadro 4. Os locais de realização foram escolhidos pelos 

próprios depoentes, sendo que a maioria preferiu nos receber na própria residência. 

O corpus definitivo ficou assim estabelecido: 
 

Quadro 4 – Corpus definitivo (local, data e duração das entrevistas) 

Jornalista Local Data Duração  
Audálio Dantas São Paulo 16 de outubro de 2013 50:00 
Carlos Wagner Porto Alegre 13 de novembro de 2013 1:08:00 
Consuelo Dieguez Rio de Janeiro 28 de janeiro de 2014 2:33:32 
Daniela Pinheiro Rio de Janeiro 16 de novembro de 2013 1:18:40 
Eliane Brum São Paulo 16 de dezembro de 2013 1:09:20 
João Moreira Salles Rio de Janeiro 28 de janeiro de 2014 1:17:38 
José Hamilton Ribeiro São Paulo 29 de outubro de 2013 56:07 
Ricardo Kotscho São Paulo 23 de outubro de 2013 1:00:34 
Zuenir Ventura Rio de Janeiro 16 de novembro de 2013 1:10:49 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Alinhado aos objetivos previamente estabelecidos – que procuram, como se viu, 

confrontar teoria e prática –, assim como à pergunta-problema, o roteiro de entrevistas tocou 

nos seguintes pontos principais: a) início da trajetória; b) motivações para a promoção de um 

jornalismo além da notícia; c) condições encontradas para esse exercício ao longo da carreira; 

d) técnicas usuais de apuração e de redação; e) levantamento de pautas; f) relação com as 

empresas em que trabalham/trabalharam; g) percepções a respeito do público; h) função 



 
176 

  

exercida pelas produções; i) definição – nomenclatura – atribuída ao resultado do próprio 

esforço. Outras questões surgiram durante os diálogos, mas isso não só era previsto como os 

próprios manuais que dão orientações sobre o uso das entrevistas como técnica de pesquisa 

deixam clara essa possibilidade. Com a pauta pré-definida, fomos, então, a campo. 

 

 

4.4. Desafios da coleta e tratamento dos dados 

 

O desafio maior do trabalho de campo foi conciliar as agendas, principalmente com 

relação aos encontros realizados no Rio de Janeiro133 – quatro, ao todo –, uma vez que 

buscamos marcar mais de um em cada visita que fizemos à capital fluminense, para otimizar 

as viagens. Também precisamos contar com a disponibilidade dos jornalistas, todos com 

muitos compromissos marcados e com pouco tempo de sobra. Além disso, durante o período 

destinado à coleta do material, também tivemos empecilhos de outras ordens, como recesso de 

final de ano e nossos próprios compromissos na docência do ensino superior, os quais nos 

impediram de realizar as entrevistas sequencialmente (como se observa no Quadro 4, há 

alguns intervalos consideráveis entre umas e outras). 

Diante dos entrevistados, seguimos sempre o mesmo ritual e não suprimimos nenhuma 

pergunta (exceto nos casos em que algumas respostas eram claramente antecipadas em meio 

às considerações feitas a partir de outro questionamento; aí, seria, de fato, inútil voltar ao 

assunto). Mas havíamos cogitado não tratar o item “início da trajetória” – surgido na pergunta 

“Como você ingressou no jornalismo?” – com aqueles sobre os quais havia material 

biográfico disponível (em livros ou publicações periódicas). Porém, na primeira tentativa de 

deixar tal particularidade de lado, indo direto à abordagem sobre o momento em que se 

percebeu fazendo o jornalismo com as características definidoras do gênero diversional, o 

retorno que nos foi dado puxou pelo começo da carreira, para, a partir dele, chegar ao que 

queríamos. Percebemos, então, que fazer um retrocesso das experiências, tendo como ponto 

de partida o ingresso na área, era necessário para clarear as explicações. Isso consiste, a nosso 

ver, num exercício mental de organizar fragmentos da memória, reconstituindo ações 

desempenhadas ao longo dos anos. Não por acaso – e especialmente com os mais velhos –, a 

                                                 
133 A título de explicação, cabe dizer que residimos em Taubaté, interior paulista, e trabalhamos em São Paulo. 
Logo, as cinco entrevistas feitas fora da capital do estado demandaram maior esforço de locomoção. No caso de 
Porto Alegre, foi mais simples organizar a logística, por ser apenas um encontro. Os que se realizaram do Rio de 
Janeiro, contudo, demandaram “casar” as disponibilidades de pelo menos dois entrevistados por vez, para que 
não necessitássemos retornar muitas vezes àquela cidade. 
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resposta dada após a primeira inquirição só vinha depois de alguns segundos, necessários para 

ordenar o pensamento. 

Depois da ida a campo, transcrevemos as entrevistas, fazendo pequenas edições, como 

correção de palavras erradas e supressão de gaguejos ou de frases incompletas que, 

notadamente, foram abandonadas para dar lugar a outras explanações. Findo esse 

procedimento, encaminhamos aos jornalistas, junto com o pedido de autorização para uso do 

material – constante no Anexo 2 –, o arquivo com a transcrição, para que tomassem ciência 

do teor e corrigissem eventuais imprecisões, como nomes ou datas que não foram bem 

compreendidos, quando de sua audição, ou que foram ditos equivocadamente no fluxo do 

diálogo. Houve dois casos em que nos solicitaram a exclusão de trechos nos quais foram 

citadas figuras públicas e instituições. Como isso não iria alterar as partes que essencialmente 

foram analisadas, e por respeito aos nossos colaboradores, não deixamos de atender aos 

pedidos. 

Ainda a respeito do teor, devemos explicar que, muito embora orientadas aos nossos 

propósitos, as entrevistas acabaram esbarrando em assuntos que se distanciavam um pouco do 

nosso foco. Contudo, procuramos não cortar os entrevistados e tampouco demonstrar 

desinteresse pelo que nos diziam, mesmo porque essas colocações, ainda que não previstas 

nos nossos objetivos, ajudaram-nos a compreender a relação dos jornalistas com diferentes 

facetas de suas atuações. Nesses casos particulares, esperávamos que eles concluíssem o 

raciocínio, para, em seguida, retomar os pontos que, de fato, importavam ao nosso trabalho. 

De posse desse material, passamos, então, à fase das análises, outro momento 

complexo e demorado. Nessa etapa, selecionamos as principais partes das transcrições, que 

nos serviram para relatar as experiências individuais dos sujeitos da pesquisa, destacando os 

trechos que seriam reproduzidos integralmente. Como havíamos adiantado, os resultados 

estão dispostos nos Capítulos 5 e 6. 
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CAPÍTULO 5 

CULTIVANDO O JORNALISMO DIVERSIONAL:  
OS JORNALISTAS E SEUS MODOS DE PRODUÇÃO 

 
 

      ―A minha concepção de jornalismo sempre foi a mesma.  
É descobrir as histórias que valem a pena ser contadas.  

O que é fora dos padrões e, portanto, desconhecido.  
E apresentar essa história de uma forma que nenhum blogueiro faz.  

A notícia tem de ser escrita como ficção, algo para ser lido com prazer.  
Jornalistas têm de escrever tão bem quanto romancistas.‖ 

 
(Gay Talese) 

 

 

Como adiantamos na introdução e exploramos um pouco mais no capítulo dedicado à 

metodologia, a proposta de abordar jornalistas em uma pesquisa sobre gêneros jornalísticos – 

de modo coerente aos objetivos definidos e à pergunta-problema, sistematizada em torno de 

questionamentos brotados das lacunas até aqui existentes nesse eixo de estudos – é carregada 

de um interesse que acreditamos ter ficado claro em tudo o que dissemos: o de sair das 

propriedades linguísticas do gênero – no caso, do jornalismo diversional – e de buscar, nas 

experiências de seus cultivadores, elementos para compreender seu processo produtivo. São 

consideradas, assim, várias dimensões, objetivas e subjetivas, quais sejam: motivações, 

métodos de apuração e redação, “batalhas” suscitadas no interior das redações e as percepções 

desses sujeitos a respeito do que produzem, de seu papel social – isto é, da função que 

exercem –, enfim, de suas autoanálises. 

Assim procedemos. Durante quatro meses, pusemo-nos a dialogar com os nove 

personagens que dão tom a este estudo, descobrindo suas histórias e diagnosticando a maneira 

como veem o mundo e com ele lidam, em seu agir profissional. Se não fosse pelo rito preso a 

formalidades que um trabalho de doutoramento pressupõe, diríamos que o nosso método de 

coleta de dados foi o mesmo adotado por nossos entrevistados, em seu cotidiano profissional: 

a escuta (atenta) e o olhar curioso (para o que não foi dito). E aí nos poríamos a contar belas 

histórias, impregnadas de emoção, porque eles nos mostraram que não há como ser 

indiferente às experiências humanas, não há como não tirar uma lição de cada situação 

presenciada ou ouvida. Tal como reza a metáfora filosófica do rio que nunca volta a ser o 

mesmo depois que uma pedra lhe é lançada, um repórter nunca mais é o mesmo depois que 

narra uma história em que pode lidar com sentimentos. Vamos além: o pesquisador, quando 

se depara com experiências humanas – ainda que presas ao âmbito profissional –, por mais 
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que faça esforço para manter o distanciamento exigido de seu desempenho, também não pode 

terminar seu percurso indiferente a tudo o que ouviu e aprendeu. Se disséssemos não termos 

nos sentido tocados com muitas passagens que nos foram reveladas ou, mesmo, que não rimos 

com episódios pitorescos, cairíamos inevitavelmente na hipocrisia. (Jamais me esquecerei, 

por exemplo, das palavras do Audálio, depois que havíamos terminado a entrevista e 

conversávamos sobre a história de Carolina Maria de Jesus134, favelada semialfabetizada 

que se tornou escritora graças à sua intervenção. Disse-me ele: ―Ali, eu me recolhi, para dar 

voz a ela‖. Chego a me arrepiar quando me lembro disso. Acho que poderia desenvolver um 

estudo inteiro apenas com essa citação. Recolher-se. Há exemplo mais rico em significado 

para se pensar o lugar do jornalista no meio social? Acredito que não). 

Mas, em se tratando de uma tese – e para evitar incompreensões quanto ao seu 

direcionamento –, seguimos dizendo que, tendo realizado e transcrito as entrevistas, 

passaremos, agora, e a partir desse material, a articular as falas dos jornalistas que compõem 

nosso corpus de análise, buscando, no teor desses discursos, respostas às nossas indagações. 

A fim de mais bem compreender o processo, optamos, como estratégia de organização, por 

separar o resultado em duas partes. A primeira, que figura neste capítulo, se ocupa dos 

jornalistas um a um, focando-se, evidentemente, nos aspectos que dizem respeito à 

problemática135. Em seguida, utilizaremos as palavras-chave e as observações gerais colhidas 

em meio aos relatos, para definir um roteiro capaz de elucidar, passo a passo, como o gênero 

se constrói (além, por fim, de uma amarração relacionando a observação empírica ao 

postulado teórico de José Marques de Melo, nosso ponto de partida). 

Expondo individualmente as estratégias adotadas por esses profissionais, veremos, 

com clareza, que suas experiências são muito particulares, embora exibam pontos em comum, 

os quais nos servem como fio de ligação. Essa pluralidade, por si só, já diz muito. Afinal, 

concordamos com Pierre Bourdieu (1997, p. 30), para quem “o jornalista é uma entidade 

abstrata que não existe; o que existe são jornalistas diferentes segundo o sexo, a idade, o nível 

de instrução, o jornal, o meio de informação”. E nos atrevemos a acrescentar: com modos de 

produção, estímulos, repertório – histórias de vida, inclusive – e olhares sobre mundo muito 

próprios e diferentes uns dos outros. Não há padrão que se mantenha inalterado nesse meio. 

Bourdieu está certo: “o mundo dos jornalistas é um mundo dividido”.  
                                                 
134 A história de Carolina Maria de Jesus foi contada por Audálio Dantas, em 1958, no jornal Folha da Noite. 
Recentemente, foi republicada no livro Tempo de reportagem (DANTAS, 2012b). 
135 Conforme exposto no Capítulo 4, seguindo orientações advindas da antropologia (TRAVANCAS, 2005, p. 
102-103), sobre como proceder com as entrevistas, deixamos nossos entrevistados à vontade para, a partir das 
perguntas formuladas, dar os exemplos e entrar nas questões que considerassem pertinentes. Por isso, algumas 
declarações não condizentes com nossos objetivos, ainda que transcritas no Anexo 1, não foram analisadas.  
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Com relação, ainda, às sistematizações apresentadas a seguir, duas advertências devem 

ser feitas. A primeira diz respeito às carreiras dos jornalistas que integram o corpus: apesar de 

não ser nosso interesse estudar suas trajetórias, mas, sim, os modos como direcionam a prática 

do jornalismo, inevitavelmente cairemos em apreciações sobre elas. A outra anotação incide 

nas matérias por eles produzidas e que apresentam as características que nos levam a 

enquadrá-las no gênero diversional; ainda que não estudemos as suas propriedades textuais,  

consideramos por bem reproduzir alguns trechos de seus escritos para exemplificar o que 

estamos tratando. Para tanto, usamos como base, primordialmente, os mesmos livros que nos 

levaram a esses sujeitos, indicados no Quadro 3, no Capítulo 4. 

Uma observação complementar: além da análise descritiva sobre os fazeres que 

tomamos como objeto, elaboramos quadros – um para cada jornalista – nos quais resumimos, 

com termos extraídos de suas próprias falas, aspectos inerentes às suas produções, a fim de os 

compararmos. As categorias “motivação”, “apuração”, “redação” e “nomenclatura atribuída 

ao trabalho” foram definidas com base no problema de pesquisa e nos objetivos. Apenas as 

circunstâncias dessas produções e as forças que agem sobre elas – também evocadas no 

projeto a partir do qual se desenvolveu este estudo – não foram contempladas nos esquemas, 

uma vez que nem sempre são percebidas em declarações, apresentando-se no contexto do 

diálogo, nos exemplos dados, na maneira como a pessoa se expressa ou, mesmo, na relutância 

em responder a alguma pergunta. Por isso mesmo, essas últimas questões serão trazidas à tona 

no Capítulo 6, junto a outras inferências que ali esboçaremos.  

Aos jornalistas, então. 

 

 

5.1. Audálio Dantas 

 

 Década de 1950. Audálio Dantas se diz um sortudo por ter começado a trabalhar na 

grande imprensa, em São Paulo, justamente na época em que os jornais buscavam alternativas 

para ir além do noticiário cotidiano – da notícia –, investindo em reportagens136, matérias 

elaboradas em torno de temas relevantes e não necessariamente datados. Nelas, encontrou 

espaço para revelar passagens da vida de “pessoas comuns”, conforme termo de seu uso.  

No noticiário do dia a dia, ficou muito pouco, embora não saiba especificar quanto 

                                                 
136 Discutiremos os termos adotados pelos jornalistas – como “reportagem”, “grande reportagem”, “crônica”, etc. 
–, no Capítulo 6, confrontando-os com o referencial teórico que usamos como base. Por ora, respeitaremos as 
nomenclaturas que eles próprios utilizam para definir os frutos de seu trabalho.   
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tempo. Chegou à Folha da Manhã em 1954137, e sua tendência, desde o início, foi “sempre 

buscar a coisa elaborada”, fugir do lead e dos jargões típicos do jornalismo da época, os quais 

começavam a não ser aceitos pela geração que, naquele momento, ingressava na área. 

Autodidata, aprendeu a apurar na prática. E descobriu-se um “perguntador com certa 

eficiência”: “É o que deve fazer o repórter. Tinha dúvida sobre uma resposta, uma questão 

qualquer, eu voltava a perguntar”138. Exercitando, também encontrou maneiras para moldar os 

textos conforme a sua concepção, e não encaixando-os em padrões preestabelecidos ou em 

formas definidas. Daí, por exemplo, a aversão ao lead tradicional. 

 Marco significativo de sua entrada no ambiente de onde não mais saiu – o da 

reportagem – foi uma encomenda feita pelo editor Mario Mazzei Guimarães, na Folha: ir ao 

Nordeste, para relatar os efeitos da energia elétrica que por lá se espalhava, via Usina Paulo 

Afonso, na Bahia (a primeira – inaugurada em 1955 – das quatro que iriam constituir o 

complexo hidrelétrico de mesmo nome). A ideia era uma abordagem econômica, sobre os 

investimentos. E assim foi. Fez diversas “matérias técnicas”, em atendimento ao que lhe 

recomendaram. Tirou todas as dúvidas sobre a usina e sobre as implicações da ordem 

solicitada (custos, previsões, orçamentos, etc.). Cumpriu a obrigação. Mas não se contentou. 

Ficou mais tempo. Quis entender as mudanças na vida das pessoas que moravam nos 

arredores da hidrelétrica. Descobriu dois mundos: um, sustentado pela usina e pelas 

benfeitorias geradas a partir dela, e outro, à margem, onde havia se formado uma favela. 

Voltou a São Paulo cheio de material, e produziu vários textos – mais de dez, estima – sobre 

essas histórias. Antes do regresso, ainda passou por Alagoas, coletando informações sobre o 

cultivo da cana-de-açúcar. Em sua terra natal, Tanque D‟Arca – no sertão alagoano –, 

aproveitou para fazer matéria sobre a cidade onde o correio chegava a cavalo. Foi muito além 

da pauta econômica. 

 Há uma consciência explícita em Audálio de que cavar histórias cotidianas é uma 

tendência nata, ligada de algum modo às suas raízes, de homem nascido no interior 

nordestino. Não houve um aprendizado a priori, não houve deliberação. O interesse em dar 

visibilidade à vida das pessoas – especialmente às das classes populares, que estão na base da 

pirâmide social – foi o promotor dessa transição praticamente imediata das hard para as soft 

news, se quisermos usar os jargões norte-americanos. Tratar de assuntos não necessariamente 
                                                 
137 Além de usarmos os dados da entrevista que nos foi concedida por Audálio Dantas, algumas informações 
precisas, como datas e nomes, foram confrontadas com uma edição especial do jornal Jornalistas & Cia e com 
uma do suplemento Protagonistas da Imprensa Brasileira, ambas publicadas em sua homenagem (AUDÁLIO 
DANTAS..., 2010; AUDÁLIO DANTAS, 80..., 2012). 
138 Todas as frases apresentadas entre aspas ou no recuo, no item 5.1 deste capítulo, correspondem a reproduções 
da entrevista concedida a nós, por Audálio Dantas, em 16 de outubro de 2013.  
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datados foi caminho para o desenvolvimento de seu estilo e para a elaboração de matérias 

que, notadamente, são exemplares do gênero diversional. 

 
Tanto é que eu trabalhei muito pouco no noticiário, fiquei pouquíssimo 
tempo, mesmo porque eu comecei a propor reportagens, pautas, que foram 
aceitas, na maioria dos casos. E eu tive relativa liberdade de atuação. Claro 
que, nos primeiros casos, eu tive as minhas falhas, e aí contei com a 
experiência de velhos jornalistas e alguns que estavam também participando 
daquele movimento. 

 

O momento propício – de investimento da imprensa em histórias a serem contadas 

para além da notícia convencional e do nariz de cera139 – também contribuiu. É evidente que, 

dentro da máquina midiática – entendida como indústria –, não basta uma vontade individual 

dos profissionais. São necessários consentimentos e, mais do que isso, condições. Se o 

interesse pessoal conta muito, igualmente tem peso o respaldo da empresa140. Além disso, 

contou também, nesse caso, os superiores – secretário de redação, chefe de reportagem e 

preparador – terem apostado nas suas potencialidades, ao perceberem que o jovem jornalista 

tinha aptidão para desenvolver as matérias que ali se esperava. Deram-lhe – tanto na Folha da 

Manhã, no início, quanto nos outros veículos pelos quais passou, as revistas O Cruzeiro, 

Quatro Rodas e Realidade – suporte para esse exercício, o qual demanda, dentre outros 

requisitos, tempo. 

Assim sendo, o tempo aparece como fator decisivo e fundamental para a qualidade do 

que se produz. É o que permite o pleno levantamento das informações (evitando a publicação 

de dados imprecisos, incorretos ou incertos), bem como a apreciação demorada ou não 

precipitada das cenas que serão narradas ou descritas – em seus termos, “o olhar é 

fundamental para a reportagem”, é preciso ter “condições de ver as coisas”. Igualmente, 

possibilita a boa redação, porque, às pressas, com o olho no deadline a ser cumprido em 

poucas horas, quase nunca se consegue escrever bem. Buscar “o” texto, a melhor narrativa, 

requer um período longo – ou relativamente longo – de trabalho. 

                                                 
139 Nariz de cera é “uma introdução vaga e desnecessária que toda notícia dispensa” (MARTINS, 1997, p. 184), 
muito usado, no Brasil, até a primeira metade do século 20. Há uma sensível diferença entre esse introito e a 
abertura envolvente que as matérias do jornalismo diversional apresentam. Isso porque o “nariz” tende à 
prolixidade. Além de demorar a entrar no assunto, acaba tornando o texto ruim, chato de ler. Com ele, “poucos 
leitores ultrapassariam o obstáculo para chegar ao segundo parágrafo, que abriga a notícia propriamente dita”, 
alega o manual da Folha de S.Paulo (MANUAL..., 2008, p. 86). Trata-se, portanto, de fórmula diferente da que 
se costuma adotar no cultivo do gênero aqui estudado. 
140 Referimo-nos, evidentemente, à ideia formal de imprensa, organizada em torno de interesses mercadológicos 
e que contrata jornalistas como funcionários. Mas não negamos nem desconhecemos as possibilidades de 
trabalhos individuais, que podem ser realizados livremente ou com patrocínio, sem quaisquer vínculos 
empregatícios ou respaldo de rubricas institucionais. Ocorre que essas experiências são de outra ordem, mais 
fáceis de serem encontradas nos dias de hoje, quando se pode publicar facilmente em páginas da internet.  
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No tocante à apuração, três estratégias se destacam nas considerações do jornalista: 

uma – já assinalada – é a importância do olhar sobre os acontecimentos, os lugares, as 

pessoas; a segunda, que complementa a primeira, é o desprendimento da pauta, não se 

engessando por ela e não indo direto ao assunto, permitindo-se observar os contextos; e a 

terceira corresponde à maneira de abordar os entrevistados, que deve ser sempre em tom de 

conversa, e não de interrogatório.  

 
Entender a outra pessoa, isso é muito importante. E nunca ficar de cima, 
porque isso é um vezo, na maioria dos jornalistas. Ficar de cima: ele é um 
sujeito importante, é o intermediário da informação, então ele age assim, 
como um sujeito que é uma espécie de arauto das coisas, e não é. Então, ele 
deve perguntar, perguntar, e entender o outro, principalmente com pessoas 
mais simples. Não chegar de cima. Ficar no mesmo plano, deixar a pessoa à 
vontade. É isso. Isso é uma das coisas que levam a bons resultados na 
reportagem. 

 

Mas o gênero diversional, como dissemos, equaliza apuração e redação. Com efeito, se 

o olhar voltado a questões sociais e às figuras humanas é o que diferencia sua procura por 

informações, o mesmo cuidado se manifesta na elaboração do texto. Nesse ponto, o 

preparador – também chamado de copidesque – teve um papel decisivo, no início da carreira 

de Audálio, orientando-o sobre a melhor maneira de escrever. Depois, o desejo de não querer 

que seus textos fossem alterados também o levou a se aprimorar. Há uma procura pelo termo 

mais adequado, pelo que descreve com mais fidedignidade o cenário abordado ou, mesmo, dá 

ritmo à história; logo, qualquer alteração, feita por outrem, modifica o que se apurou. “Pra 

mim, era uma desfeita que desmanchasse um parágrafo, um texto. Mais em função da busca, 

da procura. [...] E, com isso, eu comecei a caprichar muito no texto”, confessa. 

Há de se notar, contudo, que escrever não é tarefa feita sem parâmetro algum. 

Pressupõe um repertório ou um aprendizado. No caso de Audálio, isso se deu por meio da 

leitura, em especial de escritores como Graciliano Ramos, Jorge Amado e João Guimarães 

Rosa. A influência da literatura não só se manifestou no aspecto formal do texto, isto é, da sua 

composição, do estilo, mas, também e principalmente, da organização das ideias, da 

ordenação das informações e dos insights que o levariam a produções que marcaram época no 

jornalismo brasileiro. Pelo caminho da literatura, as portas se abriram. É claro, como já 

reforçamos em vários trechos desta tese, o talento é fundamental. A leitura, por outro lado, é 

um estímulo à criatividade, elemento também basilar do gênero estudado. Um exemplo: 

quando Guimarães Rosa lançou Grande Sertão: Veredas, em 1956, Audálio foi cobrir o 

evento. O resultado o fez conquistar seu primeiro prêmio, num concurso interno da Folha. 
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Ocorre que o escritor não quis lhe dar entrevista. Mesmo assim, ele não desistiu. Ficou por ali, 

“„peruando‟ em torno do lançamento”, observando e escutando diálogos de Rosa com os 

leitores, os autógrafos dados, enfim, “o clima em volta”. Foi o suficiente.  

Essas produções exigem que sejam entendidos o contexto e as correlações, as quais 

são próprias da vida, da sociedade, das situações diversas. Não é somente uma coleta de 

dados. É uma tarefa de compreensão, ultrapassando a aparência. Isso se nota, por exemplo, 

em “O circo do desespero”, texto originalmente publicado na revista O Cruzeiro, em 23 de 

março de 1963, e depois republicado em livro homônimo, em 1976, e, mais recentemente, em 

Tempo de reportagem (DANTAS, 2012b, p. 34-43). O tema é um concurso de resistência 

realizado durante o Carnaval de São Paulo, no qual os concorrentes dançavam até não 

aguentar mais ou até serem desclassificados por alguma falta cometida, sendo que os últimos 

recebiam premiações. Seu empenho, ali, não foi apenas descrever o episódio, mas o de 

acompanhar o desenrolar da história e de entender o que se passava com aquelas pessoas 

numa situação nitidamente indigna.  

Feito isto, a busca subsequente é pela maneira certa de colocar as impressões no papel. 

O que não é fácil. “É a angústia do primeiro parágrafo e a alegria do ponto final”. Não pode 

ser sempre igual, principalmente quando se trata de assuntos já explorados pela imprensa ou, 

na mesma direção, de pessoas cujas histórias já foram reveladas, como – para citar seus livros 

mais recentes – a do jornalista Vladimir Herzog, morto nos porões da ditadura militar 

(DANTAS, 2012a), ou a de Luiz Gonzaga, o rei do baião (SANTANA & DANTAS, 2014). 

Há um permanente intento de contar as histórias, mesmo as mais conhecidas, com outras 

palavras, sob outro ponto de vista, com outra entonação. 

Vê-se, portanto, que a capacidade inventiva pode (e deve) ser incorporada pelo 

jornalismo, sem que isso signifique mentir, inventar fatos ou deturpar informações. A 

inclusão de certos incrementos, como o elemento lúdico, é que torna o texto agradável e 

promove diversão pressuposta pelo gênero a que se submete. Outro exemplo: “Povo 

caranguejo”, que Realidade publicou em março de 1970. É uma abordagem completamente 

diferente do que já se viu a respeito de um manguezal: um “diálogo” entre o caçador e sua 

caça, elaborado a partir de situações presenciadas no povoado de Livramento, na Paraíba. Não 

se trata de um conto, de uma história fictícia ou de uma armação. Audálio pôs o pé na lama – 

literalmente – para entender os dramas de um grupo que vive do caranguejo. E a melhor 

forma de revelá-los foi contrapô-los aos “sentimentos” dos caranguejos. Subverteu as normas 

tradicionais do jornalismo, é evidente. Mas não deixou de dar informações, de ser preciso. De 

novo, o assentimento do veículo: “Funcionou! Deu certo! Mas por que deu certo? Porque 
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estávamos numa revista que você podia considerar como um fenômeno jornalístico de 

valorização do texto, da grande reportagem”. Vale a pena reproduzir um trecho: 

 
Os homens estão voltando ao pântano. Vai começar o drama de cada dia 

nas entranhas negras da lama onde vivem os caranguejos. O grande silêncio 
que boiava sobre o mundo pegajoso do mangue começa a se desfazer à 
medida que os homens avançam: no princípio, galhos secos estalando sob 
os pés encourados contra a terra ainda firme; aos poucos, o ruído macio da 
lama sendo pisada e engolindo pés, depois pernas, coxas, barrigas. Os 
homens estão chegando ao centro do pântano. Os caranguejos, assustados, 
refugiam-se nos buracos. Na superfície escura fica apenas o rastro de suas 
patas – as marcas do lento passeio em busca de comida, de mistura com as 
marcas da fuga precipitada. A vida dos caranguejos palpita em sobressalto 
sob os pés dos homens. A luta está para começar. 

 
Homem 
Compadre Ota, Zé Preto, Luciano e Sabino reúnem-se no alpendre da 

venda de dona Nevinha, sobre o pequeno Porto do Livramento. A aldeia está 
mal amanhecida, dormindo em seus ranchos debaixo das jaqueiras e das 
mangueiras. As luzes de João Pessoa ainda brilham a distância, sumidas e 
trêmulas, acima da massa escura dos mangues. Eles são os primeiros 
homens a chegar e começam a preparar as canoas – Nazaré e Correio da 
Ilha – para a viagem em busca dos caranguejos. 

Quando o sol brilha, ilumina primeiro o rosto do velho Sabino, 70 anos 
de vida, 70 de luta na lama. Sabino está desamarrando a canoa Nazaré, que 
dormiu presa a uma estaca. A luz do sol, quase horizontal, desenha o perfil 
de cobre do velho caçador de caranguejo, patriarca dos pântanos, homem 
respeitado pela força de seu trabalho, um dos principais meios de vida do 
povo de Livramento. Menino ainda, brinquedo de Sabino era pegar 
caranguejo com ratoeira improvisada, feita de lata de óleo vazia. Agora, 
esse brinquedo é de seus netos e dos outros meninos de Livramento. Ele vai 
ao mais fundo do mangue, às moradas mais escondidas dos caranguejos. Se 
soubesse fazer contas, veria o resultado de seus 60 anos de trabalho: mais 
de um milhão e meio de caranguejos arrancados da lama.  

Pelo braço estreito do rio que chega à aldeia, saem duas canoas. Sabino 
conduz Nazaré, sua canoa, ajudado por Zé Pedro; na outra vão compadre 
Ota e Luciano. O rumo é a Ilha do Tiriri, formada por dois braços maiores 
do rio Sanhauá, onde fica o mangue do Bueiro, um dos mais fartos. Nos 
fundos das canoas, os poucos apetrechos necessários à pesca: cesto com 
embiras para amarrar os caranguejos, cabaça com água, cuia e boi de fogo, 
fumaçando. O boi de fogo é uma lata de tamanho médio em que são acesas 
pequenas achas de lenha, para espantar mosquito e acender cachimbo. 
Navegando, os quatro homens fumam os seus cachimbos, com gosto. 

[...] 
 
Caranguejo 
Onde termina o mato comum, o capim rasteiro de terra arenosa, começa o 

mato mangue. Por aí, na fronteira entre a terra firme e o pântano, vivem 
caranguejos mais raros, os guaiamus, que exigem muita paciência de quem os 
quer apanhar: o homem se planta ao lado do buraco, com um longo talo de 
capim florado; o lado da flor penetra até as profundezas, o bicho tenta 
alcançar, o homem puxa um bocadinho, depois mais outro, o jogo se repetindo 
até o caranguejo sair, e a mão do homem, rápida, cair sobre a carapaça azul. 
Caranguejo de rico sabor que alcança preço mais alto no mercado. 
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Começa o pântano, ainda raso, sustentando árvores menores de mangue, 
das variedades canoé e manso. A lama cobre, com uma camada fina que mal 
dá pra engolir um pé, os restos de terra firme. Depois, é a fusão de terra e 
água, solo incerto, mal consolidado, que os mangues construíram através 
dos tempos. Não é terra nem é água esse mundo viscoso. Caranguejos 
menores e mais escassos vivem pelas mordas. Mais pra dentro, onde as 
árvores do mangue são mais viçosas, agarradas em mil raízes na terra 
frouxa, vivem os caranguejos mais comuns, os uçás. 

Na solidão e no silêncio sombrio do lamaçal, caranguejo é rei. Riscam a 
face lisa e negra da lama com suas patas cabeludas, as molas atentas, 
agressivas, movendo-se como alicates, à espera das folhas de mangue, que 
caem de maduras ou derrubadas, pelo vento. As molas – patas maiores – 
recolhem rapidamente as folhas, que são o alimento principal dos 
caranguejos desses pântanos distantes de cidade (quando encontram, eles 
comem de tudo – dejetos humanos, frutas, bichos mortos). O charco fervilha 
– o lento fervilhar dos caranguejos. Um ouvido bem apurado perceberá o 
chiado que eles produzem, espumando pela boca, uma espuma amarelada, 
dizem que de fome, quando o tempo é seco e não há chuva para derrubar as 
folhas. O mundo é lama, raiz, água, buraco, agitar de patas – tudo o que o 
caranguejo vê com seus olhos compridos que saltam para fora ou se 
recolhem aos escondidos do corpo. 

De repente, o fervilhar aumenta. Há uma enorme agitação, um rápido 
correr de lado, para todos os lados. Os homens estão chegando, a pisar 
forte e profundamente a lama. Fuga. Fundo de buraco. Medo141. 

 

 E assim o texto é construído, intercalando as sensações do homem com as do 

caranguejo. Atitude bastante próxima à dos expoentes do new journalism, que também 

propunham, na mesma época, como vimos em capítulo anterior, uma abordagem diferenciada 

dos acontecimentos. Aqui, decifram-se a história, as sensações, os pensamentos. É um 

verdadeiro processo de imersão no terreno do outro, no chão desconhecido, na mente humana 

ou nos sentimentos, a se tornar matéria-prima da redação jornalística. 

 A preocupação com o texto – uma constante na vida profissional de Audálio Dantas – 

tem um objetivo bifurcado: sentir-se satisfeito e atrair o leitor. O primeiro compromisso é com 

ele próprio – “alguma coisa que me agrade, que eu termine o texto e eu me dê por satisfeito, 

feliz com o resultado” – e o segundo é fazer-se entender e oferecer algo com qualidade 

estética e com substância – “não é só atraente, é o mais elegante possível” –, que não fique 

apenas na superfície e que possibilite o entendimento da história narrada. 

 
Você tem que pegar o leitor pela palavra. Pela maneira de transmitir aquilo 
que você viu. Sem ser uma coisa seca. Você tem que buscar sem fazer, em 
nenhum momento, nenhuma concessão ao que muita gente mistura, que é a 
“literatice”. Eu acho que sempre consegui fugir, como se foge do diabo, da 
“literatice”, o textinho bonitinho. O texto tem que ser atraente pela sua 
própria qualidade, pela sua própria construção. 

                                                 
141 Trecho da matéria “Povo caranguejo”, extraído do livro Tempo de reportagem (DANTAS, 2012b, p. 117-
120). 
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Pelo panorama que se nos apresentou, podemos, então, resumir as características da 

produção de Audálio Dantas – em acordo com as próprias falas do jornalista, como havíamos 

antecipado – no quadro que segue: 
 

Quadro 5 – Características da produção de Audálio Dantas 

Categoria Atributos 

Motivação 
Uma tendência.  
Preocupação com o outro, com o semelhante. 
Origem. 

Apuração 

O olhar. 
Conversar com as pessoas.  
Entender a outra pessoa. 
Compaixão pelo outro. 
Perguntar. 
Percebe que o cara está mentindo, que o cara tem interesses a 
defender. Tem que ir a fundo, até conseguir. 

Redação 

Precisa tempo.  
Busca pela maneira de contar. 
A angústia do primeiro parágrafo e a alegria do ponto final. 
Fugir dessa coisa padronizada. 
Buscar enfoques diferentes. 

Nomenclatura atribuída ao trabalho Reportagem que busca a essência do tema. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

5.2. José Hamilton Ribeiro 

 

 Década de 1950. É pela Folha, em 1956, que José Hamilton Ribeiro, assim como 

Audálio, ingressa na imprensa escrita. Mas não teve a mesma chance de fazer, já no jornal, 

muitos textos além dos de natureza essencialmente informativa (à exceção de uma ou outra 

matéria especial). Cobria as pautas do dia, na editoria “geral”. O ritmo do diário se mostrou 

um empecilho. Foi na Editora Abril, primeiro na Quatro Rodas e, depois, na Realidade, que, 

de fato, conseguiu promover um jornalismo fora dos padrões tradicionais e com as feições do 

gênero diversional. Lá, também, começou efetivamente a trilhar o caminho que o levaria a ser 

chamado de o repórter do século. E o fez com uma prática que ele chama de “grande 

reportagem”142. “Então, a gente tinha condições, essas preliminares, pra fazer um jornalismo 

de longo curso, como o [Fernando] Gabeira chama, que é esse jornalismo que te permite 

pesquisa, tempo de maturação, tempo de observação e, sobretudo, vivência no assunto”. 

 Ainda no tempo do jornalismo diário, buscou leituras que futuramente teriam alguma 

                                                 
142 Todas as frases apresentadas entre aspas ou no recuo, no item 5.2 deste capítulo, correspondem a reproduções 
da entrevista concedida a nós, por José Hamilton Ribeiro, em 29 de outubro de 2013.  
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influência em seu agir. Os autores preferidos: Ernest Hemingway, bastante em evidência por 

aqueles anos – especialmente pelo relato que fez da Guerra Civil Espanhola, no clássico Por 

quem os sinos dobram –, e John Steinbeck. Serviram como inspiração. Na Abril, então, as 

circunstâncias foram propícias a produções que se destacaram. O momento era de renovação. 

A editora começava, no início dos anos 1960, a investir em publicações nacionais. Até ali, ela 

fazia traduzir revistas americanas ou europeias, principalmente de fotonovela, de quadrinhos, 

femininas, de cozinha ou de moda. Quando José Hamilton chegou, para compor a equipe de 

Quatro Rodas – o primeiro título masculino da empresa –, uma redação jornalística própria 

estava nascendo, como uma espécie de laboratório, dirigida por Mino Carta. Discutia-se muito 

o texto. A qualidade. O que significava e como deveria ser um texto jornalístico. 

 Foi lá que o jornalista aprendeu a importância do que chama de “clima da 

reportagem”, isto é, o ir ao lugar “onde a reportagem se funde”, onde “aquela história se 

passa”. Adentrar nos cenários, sentir o palpitar das histórias. Isso é mais do que testemunhar, 

“porque a testemunha pode estar no local do crime e ser uma testemunha importante de um 

fato e não conhecer o contexto daquele fato”. Sentir o clima é vivenciar o contexto. “A 

palavra vivência é melhor do que testemunha, nesse caso”. Um trabalho “presencial”, bem 

“dentro do assunto”. Imersivo. Esse era, especialmente, o espírito de Realidade, que se tornou 

folclórico: a revista dava prazos muito longos para os repórteres prepararem suas matérias. 

Um mês era considerado tempo curto.  

 Em campo, a atenção às pessoas sempre foi elemento-chave. Às vezes, o personagem 

era definido pela própria pauta: um especialista, alguém entendido em certo assunto. Em 

muitas outras, na “vivência” – para ser fiel ao seu termo – das situações cotidianas, exigia-se 

escolher quem ilustraria a matéria pelo critério da “empatia”. O exercício era de captar quem 

atraísse mais, que tivesse “mais riqueza humana, uma riqueza de comportamento”. Dentre 

várias possibilidades, “você acabava encostando mais naquele que tinha dado mais empatia, 

tinha dado uma ligação espiritual, sei lá, psicológica, sei lá o quê.  E, de repente, você deixava 

de lado um personagem que, na mão de outro repórter, podia ser o personagem central”. 

 Perceba-se que o reconhecimento das fontes é baseado, assumidamente, em 

parâmetros subjetivos – amparados por questões psicológicas, afetivas – surge como opção de 

trabalho bem resolvida. Não deixa de ser sério, não deixa de ser ético e tampouco de buscar 

informação. Mas não se prende ao mito da objetividade e nem tenta esconder ou maquiar a 

dinâmica da escolha. O bom personagem, em sua percepção, não é o que sabe mais ou que é 

mais conhecido. É aquele cuja “personalidade” o atrai mais. Pode ser alguém dado a longas 

conversas ou, mesmo, alguém introspectivo, que pouco fale. O não dizer também pode ter 
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algo a revelar. Certa vez, no Nordeste, foi fazer uma matéria sobre um coronel dos “tempos 

antigos”, o qual pouco lhe disse. Fez melhor: deixou-se ser observado. Seu dia a dia, a 

maneira como tratava as pessoas, seu linguajar, sua postura. Era o que bastava. 
 
Um bom personagem é aquele que você para pra observá-lo. Seja pra escutar 
o que ele diz, seja pra observar o seu gestual. Quando você descobre uma 
pessoa que te faz parar e observar, aquilo vai ser um bom personagem. Às 
vezes, ele não é bom no diálogo com você e, talvez, até, se você tentar um 
diálogo com ele, você não vai render bem, não vai dar resultado. Mas, se 
você ficar observando, o resultado pra reportagem vai ser bom.  

  

José Hamilton Ribeiro tem uma fórmula quase matemática para a elaboração de uma 

boa matéria: GR = BC + BF (T x Tl x Tll)n. Traduzindo: grande reportagem = bom começo + 

bom final sobre trabalho x talento x tesão143, elevados à potência necessária. Traduzindo 

melhor: o trabalho que ele chama de grande reportagem – que não é o mesmo que 

“reportagem grande”, mas, sim, um esforço para tratar um assunto em plenitude – se faz, 

primeiro, com um bom começo, “um recurso” para atrair o leitor, “um anzol” para fisgá-lo, 

fazendo com que preste atenção naquele texto, em meio a tantos outros disponíveis numa 

mesma edição. É uma espécie de jogo de sedução. Mas não adianta começar bem e terminar 

mal. Por isso, o segundo elemento é o bom final – “porque a reportagem, quando não tem um 

bom final, morre de morte súbita” –, que não vai deixar quem ler o texto com a sensação de 

que não entendeu “a moral da história”; ao contrário, o desfecho deve dar uma sensação de 

querer mais: “Puxa, que pena que acabou. Olha, olha que história, que coisa. [...] A 

reportagem podia continuar mais um pouco, acabou tão bem, tão no alto”. Entre o BC e o BF, 

do algoritmo, há três elementos imprescindíveis e que devem se articular: trabalho – não se 

chega a um bom resultado sem trabalhar muito –, talento – que é nato, mas não se sustenta 

sozinho, precisa ser atrelado ao esforço – e tesão – que também pode ser chamado de ilusão, 

“porque o repórter tem que ter essa ilusão de que ele está fazendo alguma coisa que tem 

sentido, que tem sentido social, que está melhorando o homem, está melhorando o mundo”. 

Tudo isso elevado à potência necessária (nem mais, nem menos). Ele exemplifica: 

 
A definição que eu gosto de usar é a seguinte: diz que a rainha Elizabeth tem 
um carro que, por ela ser rainha, foi feito por uma fábrica inglesa de tal 
maneira que é um carro que não atola. Ela não fica atolada, encravada em 
nenhum lugar, porque não ficaria bem a rainha estar dirigindo o carro dela e, 
de repente, atolar no barro. Se ela descer, vai se sujar toda de barro. Então, o 
carro dela não tem lama que segura, não tem pedra que segura, não tem areia 

                                                 
143 Os dois últimos Ts – relativos a “talento” e “tesão” – leem-se: “T linha” e “T duas linhas”, conforme a própria 
pronúncia de José Hamilton Ribeiro. 
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que segura. O carro dela atravessa. E existia uma curiosidade sobre qual a 
potência do carro da rainha. Perguntaram pra ela: “Qual é a potência do 
carro da senhora, que ele não para em lugar nenhum?”. E ela: “A potência 
necessária”. Quantos cavalos? Sei lá quantos. É o necessário. Se tivesse a 
menos, ela encravava. Se tivesse a mais, estava desperdiçando. 

 

Ainda a respeito do elemento tesão, uma nota importante: esse impulso, de caráter 

ilusório – não no sentido de alienação, mas concebido como uma vontade de fazer algo pelo 

bem comum –, é o que, de fato, motiva o jornalista, especialmente o que procura se 

aprofundar nas questões, indo além do lead e da pirâmide invertida. É uma espécie de atitude 

quixotesca, que se formou no imaginário coletivo e entre os próprios pares.  “Ficar do lado do 

mais fraco” consiste, assim, em “um traço psicológico da profissão”. “Se você não tiver isso, 

aí você tem um bom começo, um bom final, você trabalhou bastante, usou talento, mas se 

você não tiver esse lance, ainda fica faltando alguma coisa”.  

Outro elemento também importante de ser destacado é o bom começo. E esse “anzol”, 

ao qual ele se refere, faz toda a diferença na maneira de contar certa situação, principalmente 

quando se refere aos assuntos ditos humanos. Se pensarmos, ainda, que a essência do 

jornalismo diversional é oferecer diversão, mexer com sensações – ou “tocar a alma do 

leitor”, para fazer referência ao que Jorge Claudio Ribeiro (2001, p. 90) considera sobre os 

jornais –, o parágrafo introdutório é que dará o tom. José Hamilton Ribeiro demonstra, 

inclusive, como é possível tratar um assunto considerado “sério” – como doenças infecciosas 

ou parasitárias, um grande problema do Brasil dos anos 1960 – de uma maneira bem 

humorada, descontraída, gostosa de ler. Esse exemplo ele nos dá na matéria “Do que morre o 

Brasil”, publicada em janeiro de 1968, por Realidade, vencedora do Prêmio Esso de 1968, na 

categoria Informação Científica144. Ao falar sobre as moléstias que mais provocavam óbito no 

país, ele entremeia situações inusitadas com dados técnicos e estatísticos, mais uma prova de 

que o gênero por nós estudado não se refere apenas a assuntos sem importância e tampouco 

deixa de informar – ou, mesmo, instruir –, ao mesmo tempo em que diverte. Vejamos: 

 
O velhinho entra no depósito de cobras do Instituto Butantã, em São 

Paulo, e começa uma briga por causa de jaracuçu do brejo: 

                                                 
144 O jornalista recebeu sete prêmios Esso: em 1967, 1968 e 1973, na categoria Prêmio Esso de Informação 
Científica; em 1977, categoria Prêmio Esso de Informação Científica – Regional Sudeste; em 1963, categoria 
Prêmio Nacional de Equipe; e em 1972, categoria Edição Especial de Realidade sobre Amazônia. Note-se que a 
maior parte deles está relacionada a matérias sobre o universo da ciência (que inclui a saúde). Não por acaso é 
identificado como “jornalista científico” e como uma das figuras mais emblemáticas desse segmento no país, 
como reforça José Marques de Melo (2012b, p. 292-295). Por suas contribuições ao jornalismo científico, a 
Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto atribuiu, a partir de 2012, o nome “Prêmio 
ABAG/RP de Jornalismo José Hamilton Ribeiro” à premiação concedida, anualmente, ao melhor “trabalho 
jornalístico dedicado à divulgação das atividades do agronegócio regional e nacional” (PRÊMIO..., 2011, p. 1).  
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— Vilela, eu quero essa Driadofis Bifossatus Bifossatus, ela é muito 
bonita. 

— Driadofis o senhor já tem, professor. Leva esta Eritrolampus Esculapi. 
— Não, Vilela, eu quero a Eritrolampus, mas quero também a Driadofis. 

Ora, Vilela, deixa de ser ridículo. Isso... põe na caixinha. Não tem nenhuma 
cobra-d‘água?... Isso, na caixinha. Me dá também uma Xenedon, isso! 

Vilela fez ar de riso, apanha uma cascavel de dentro do caixão cheio de 
cobras e faz que vai entregá-la ao professor. O velhinho se afasta depressa, 
em direção à porta de saída: 

— Está vendo? Um carrasco, isso é o que o Vilela é. Você quer me 
matar, não é? Você é um vampiro, Vilela, ah, ah, ah. Isso, um vampiro! 

Vilela devolve a cascavel ao caixão e balança a cabeça: 
— Esse professor, quem o vê me tratando desse jeito pensa que é um 

joão-ninguém. 
Do depósito de cobras, o velhinho segue para a sua sala, onde, junto com 

um ajudante – o Joaquim – vai preparar lâminas e examiná-las nos 
microscópios do Instituto Adolfo Lutz, para qualificar as doenças que 
atacam as cobras do Brasil. 

O velhinho nem chega a começar o trabalho. Um homem de meia-idade, 
óculos grossos e rosto queimado de sol, entra e vai dizendo: 

— Desta vez vamos, professor. Vou mesmo preparar a tese para a livre-
docência. Será que o senhor pode me orientar? 

O velhinho encara o visitante e faz uma festa enorme: 
— Joaquim, este aqui é o dr. Mendes, ah, ah, ah. Foi meu aluno, hoje é 

um bichão, um grande cientista, passou todos os professores pra trás. 
O dr. Mendes fica constrangido quando o velhinho lhe diz que mudará 

todo o programa da semana para discutirem juntos o assunto da tese. 
— Mas, professor, o senhor não ia ao concerto da Filarmônica amanhã? 
— Ia, Mendes, mas não vou mais. A sua tese é muito mais importante e 

vai ser uma honra para mim colaborar com ela. 
É com orgulho que o jovem pesquisador – preparando agora o seu 

caminho na Universidade – marca o primeiro encontro com o velhinho. Ele 
é o professor Samuel B. Pessoa, reconhecido como nossa maior autoridade 
em doenças parasitárias, as que mais atacam a população brasileira. 
Primeiro catedrático de Parasitologia da Faculdade de Medicina de São 
Paulo, o prof. Pessoa dedicou-se durante 45 anos a essas doenças. Agora, 
um pouco mais surdo do que sempre foi, e com uma infecção que o obriga a 
tomar antibiótico várias vezes por dia – ―é a doença do Papa, veja que 
honra!‖ – só quer saber é de doença de cobra. 

— Mas, dr. Pessoa, quais as doenças que mais desgraçam a vida do 
brasileiro? 

— Brava mesmo, só tem uma. As outras – esquistossomose, elefantíase, 
chagas, malária, impaludismo – são simples agravantes. 

— E qual é essa endemia brava, doutor? 
— Olha aqui, menino, vamos falar de cobras? 
Quando nasce, o brasileiro só pode esperar viver pouco mais de 50 anos. 

Se for nordestino, a coisa muda, para pior: quase não chega aos 40. A idade 
média do brasileiro é de 54 anos – a mesma da Suécia, no século XIX. Só 
4,3% da população alcança os 60 anos. O Brasil é um dos poucos países 
que ainda têm varíola no mundo, e é vice-campeão de mortalidade infantil 
(o campeão é a Índia). Segundo o Ministério do Planejamento, morrem 112 
crianças por mil nascidas vivas, no país. O prof. Olímpio da Fonseca, da 
Guanabara, informa que em Fortaleza, há alguns anos, de mil crianças 
nascidas vivas, só 153 completavam o primeiro aniversário. A escritora 
Ivone Jean juntou vários dados e fez as contas: morre uma criança a cada 
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42 segundos, no Brasil. A Organização Mundial de Saúde diz em sua revista 
que de cada dois enterros feitos no Brasil, um é de criança com menos de 
cinco anos. Metade da população brasileira morre antes de completar 19 
anos. A dra. Cecília Magaldi, da Clínica de Moléstias Tropicais e 
Infectuosas do Hospital das Clínicas de São Paulo, diz em suas aulas que de 
1950 a 1959 morreram no Brasil – só de diarréia infecciosa – cerca de um 
milhão e 40 mil crianças com menos de um ano. A população de Roma. 

[...] 
O prof. Samuel Pessoa, o velhinho que agora só quer saber de doenças 

de cobra, fez o seu primeiro trabalho em 1923. Com recursos da Fundação 
Rockefeller foi estudar verminose em Caraguatatuba, litoral norte de São 
Paulo. Como sabia que dificilmente aparecia um médico naquela cidade, 
levou bastante remédio e, nos intervalos dos exames de fezes, dava receita 
para todo mundo. A notícia de que havia um doutor na cidade atraiu gente 
de todas as vilas próximas. A certo momento acabou o remédio, mas o 
pessoal continuou chegando. Logo correu o rumor de que o médico estava 
escondendo as pílulas, e daí para a violência foi um passo. O posto sanitário 
foi invadido e o jovem pesquisador só conseguiu salvar-se porque um 
pescador, que se tornara seu amigo, levou-o às pressas para Ilhabela, numa 
canoa de remo. 

Desse trabalho em Caraguatatuba até 1965, o dr. Pessoa realizou 
centenas de levantamentos médico-sanitários em todo o país. O resultado 
disso: mais de 300 obras publicadas, entre tratados, monografias e artigos 
científicos. 

Em 1952 ele fez uma pesquisa de esquistossomose em várias cidades de 
Pernambuco. Um dia – para ele, um igual a outros – chegou a Palmares, e 
logo tratou de colher sangue da população. Mas ninguém quis se submeter. 
Tentou de todo jeito explicar os objetivos médico-científicos do trabalho, 
mas foi tudo em vão. Como último recurso, apelou ao farmacêutico local e 
recebeu um conselho. 

— Vem outro dia, doutor. Tem gente falando que o senhor é a Besta 
Fera, com esse negócio de tirar sangue das criaturas logo hoje. 

Era Sexta-Feira Santa, e ele não sabia145. 
 

Este é apenas um dentre vários exemplos. O livro – aliás, não só o dele, como os dos 

outros sujeitos que compõem o corpus de nossa pesquisa – poderia ser integralmente 

transcrito, porque é todo formado por matérias diversionais, que usam a informação de 

atualidade para cativar leitores, entretendo-os, ao passo que revelam dados significativos ou 

esclarecedores. O primeiro capítulo de O repórter do século também merece ser citado: é o 

texto com o qual seu autor conquistou o Prêmio Esso de Informação Científica de 1967, 

intitulado “Uma vida por um rim”. Típica redação que se vale do “interesse humano”, revela 

todas as dificuldades de um transplante – na época, procedimento ainda em fase de 

experimentação – e conta as experiências de gente como Válter Mendes de Oliveira, que 

esteve à beira da morte, mas que conseguiu se salvar, graças aos avanços da medicina. 

Uma “boa reportagem”, que instigue a leitura “até o fim”, diz José Hamilton Ribeiro, 
                                                 
145 Trecho da matéria “Do que morre o Brasil”, extraído do livro O repórter do século (RIBEIRO, 2006, p. 55-
58). 



 
193 

  

promove “a sensação de prazer que dá ver um bom filme ou ler um bom livro”. A “satisfação 

seria a mesma”. Por isso, ele só se dá por contente quando consegue finalizar um texto que o 

agrade. Em razão da experiência profissional – e ainda que tenha demorado um bom tempo 

para isso –, passou a “aceitar que o grande público”, “o público da reportagem” é, antes de 

tudo, o próprio repórter. É preciso, no entanto, certa “isenção”, mesmo que seja “um pouco 

difícil”, para avaliar a qualidade do próprio trabalho. Seu termômetro é identificar os 

ingredientes que não podem faltar na receita – ser “interessante”, estar “bem construída”, ter 

“bom personagem”, “diálogos”, “novidade”, “brilho”... –, que criam um “clima” e conduzem 

o leitor até o final. “Se você faz uma reportagem que nem você gosta, quem que vai gostar?”. 

“Gostar”, é claro, não porque consiste em fruto do próprio trabalho, mas porque “é boa”. 

“Tem que ser boa”. Isso é que proporcionará prazer. 

As experiências acumuladas no currículo de José Hamilton Ribeiro, especialmente nos 

tempos de Realidade, ainda permitem observar que, no cultivo do jornalismo diversional, as 

forças da instituição jornalística na qual se trabalha agem em três direções. A primeira delas é 

a defesa da pauta. Naquela revista, os repórteres sugeriam matérias – que, no geral, eles 

próprios iriam fazer – em reuniões das quais todos participavam, juntamente com o diretor de 

redação e o chefe de reportagem. Era o espaço para defender uma ou mais ideias. Por que 

“defender”? “Porque se a reportagem não fosse defendida, se não tivesse defesa, ela caía. O 

coletivo, ali, não aprovaria aquela pauta. Então, ele tinha que vender a pauta bem, dizer já o 

que ele faria, como ele estava vendo aquela pauta, como que ela iria render”. E aí não há 

regras para definir uma boa pauta. Pode ser um assunto que começa a despontar, mas que 

ainda é uma ideia abstrata – “você não sabia direito o que ia encontrar, mas tinha um início de 

uma pesquisa”, como é o caso dos transplantes de órgãos no Brasil – ou, então, algo 

relacionado a uma situação vivida ou presenciada. De novo, o olhar que direciona o fazer. 

O segundo aspecto relacionado ao papel da empresa é o do investimento. O exercício 

desse gênero, definitivamente, custa caro – “fazer jornalismo de grande reportagem, 

reportagem de pesquisa e vivência, é o mais caro de todos” – e apenas “esporadicamente” 

alguns veículos, especialmente jornais, costumam ver “a necessidade de apostar” em tal 

prática. Por isso mesmo é que Realidade se destacou. Era um projeto todo voltado a esse 

propósito, dando “condições pra que [...] os repórteres levassem as suas pesquisas até o ponto 

de darem uma boa reportagem”. A constatação nos serve como indicador para entender o fato 

– aludido no terceiro capítulo – de que o jornalismo diversional é o que menos ocupa espaço 

nas rubricas tradicionais, principalmente se levarmos em conta que estamos presenciando, já 

há um tempo, a crise do “jornalismo de papel”. 
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Resta falar sobre a relação com os editores, a terceira força que age diretamente nesse 

processo. Isso implica na feição da matéria. Na Realidade, especificamente, havia a figura do 

editor de texto que cuidava minuciosamente de ler os originais e apontar possíveis melhorias:  
 
Ele pegava o material do repórter, lia, anotava a lápis, depois chamava à 
frente e dizia assim: “Olha, Hamilton, não está legal. Não está legal. Esses 
personagens tão fracos, tão mal desenhados. É bom você escrever de novo. 
Reescreve, talvez valorize mais tal personagem, que talvez seja mais forte e 
tal. Faz uma nova arquitetura dessa reportagem aí”. 

 

 Essa era “uma hipótese”. E é curioso notar a concepção do processo redacional: é uma 

“arquitetura”; logo, projetada, estruturada, para não ruir (tal como os arquitetos fazem ao 

desenhar imóveis). A outra orientação era a de refazer o texto. Até que se chegasse ao ponto 

ideal. “Era um manejo, que era mais fácil com alguns [repórteres] e mais duro com outros”. 

Logo, surgiram hábitos em decorrência dessa busca pela perfeição do texto, como a procura 

pela “palavra certa” – que é “aquela”, e “não outra” – e a “preocupação de enriquecer o 

vocabulário”, “arejar, oxigenar”, saindo do “mundinho da redação”. São cuidados essenciais. 

 Dando sequência ao nosso ritual, organizamos este quadro a respeito da produção 

jornalística de José Hamilton Ribeiro: 
 

Quadro 6 – Características da produção de José Hamilton Ribeiro 

Categoria Atributos 

Motivação 

Uma coisa toda circunstanciada. 
Trabalhar na Editora Abril.  
Revista Quatro Rodas. Foi um laboratório. 
O repórter tem que ter essa ilusão de que ele está fazendo alguma 
coisa que tem sentido social, que está melhorando o homem, está 
melhorando o mundo. 

Apuração 

Boa pesquisa, tanto em livros como em outras formas de 
armazenamento de informação. 
Entrevista com pessoas. 
Tempo de vivência. De maturação. 
Clima da reportagem. 
Bem dentro do assunto. 

Redação 
Fórmula: GR = BC + BF (T x Tl x Tll)n. 
Vivência. Segurança na hora de escrever. 
Tempo. 

Nomenclatura atribuída ao trabalho Esforço de grande reportagem. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

5.3. Zuenir Ventura 

 

 Década de 1950. Zuenir Ventura não quer ser jornalista. Quer ser professor. Cursa a 



 
195 

  

graduação em letras neolatinas, na Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, 

pertencente à Universidade do Brasil146, para poder lecionar. Mas precisa de um trabalho. De 

família humilde, deixou Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, e aportou na 

capital fluminense, em 1954147. Mudou-se justamente com a finalidade de estudar. Mora na 

casa de uma tia. O curso lhe toma o dia todo. Está no último ano. Consegue um emprego, das 

18h à meia-noite, como arquivista da Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda. Recorta 

jornais, monta pastas temáticas (personalidades, assuntos), separa fotografias. Um de seus 

professores – que, aliás, indicou-o à vaga no arquivo – insiste para que vá pra redação. Ali, 

poderá melhorar o texto, aprender com os macetes da escrita jornalística. “Eu não quero ser 

escritor e não quero ser jornalista. Pra que eu preciso aprimorar o meu estilo, minha 

linguagem?” – é a resposta148. Acaba cedendo. Zuenir nunca mais vai deixar o jornalismo e, 

tampouco, de ser jornalista. 

A formação em letras e, consequentemente, o apreço pela literatura – essa “janela 

encantada” – o influenciaram sobremaneira. No escrever, no pensar, no ver o mundo. Em 

1959, ganhou uma bolsa do governo francês para fazer um curso no Centro de Formação de 

Jornalistas, em Paris, considerada “capital do mundo”, à época. Era um momento de 

efervescência cultural, outro aspecto que acompanha toda a sua trajetória – “todo o meu 

jornalismo, de certa maneira, tinha um viés cultural, passava de alguma maneira pela cultura, 

pela literatura” –, coincidindo com o despontar da Bossa Nova, no Brasil, e da Nouvelle 

Vague (Nova Onda), na França. Ficou mais de um ano, estudando e sendo correspondente da 

Tribuna da Imprensa. Nesse tempo, começou a dar sinais evidentes de sua “formação 

híbrida”, unindo o jornalismo à literatura. Em um final de semana, viajou com amigos 

brasileiros ao sul da França, indo parar na comuna de Saint-Tropez, uma “praia da moda”, 

frequentada pela atriz Brigitte Bardot, pelo cineasta Roger Vadim e por outras celebridades. 

Era justamente o momento em que se lançava a “moda Saint-Tropez”, tendência conforme a 

qual as mulheres deixavam o umbigo à mostra. E lá foi o Zuenir fazer matéria para a Tribuna, 

mas que acabou sendo publicada na revista Senhor. Por quê? Porque não era adequada ao 

jornal. Quem constatou isso foram os editores Luiz Lobo e Carlos Leonam, que trabalhavam 

nos dois veículos. E por que não era? 

 
                                                 
146 Denominada, desde 1965, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
147 Além de usarmos os dados da entrevista que nos foi concedida por Zuenir Ventura, algumas informações 
precisas, principalmente datas e nomes, foram confrontadas com a edição do suplemento Jornalistas & Cia 
Entrevista a ele dedicada (CHAIM, 2008). 
148 Todas as frases apresentadas entre aspas ou no recuo, no item 5.3 deste capítulo, correspondem a reproduções 
da entrevista concedida a nós, por Zuenir Ventura, em 16 de novembro de 2013.  
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Porque eu fiz o seguinte: eu fiquei muito, como todo mundo, interessado nos 
umbigos (risos), aquelas moças mostrando os umbigos, e eu escrevi o que 
era, na verdade, uma crônica [...]: como é que eram aqueles umbigos. Tinha 
um concurso, fizeram um concurso lá... Então, você tinha o umbigo clássico, 
tinha o umbigo barroco, tinha o umbigo exibido, tinha o umbigo mais 
envergonhado, aquele de cirurgia. E fiz. E a matéria levou o nome de 
“[Como não ser] provinciano em Saint-Tropez”. 

 

 O sentido da crônica – entendida como “democrática”, “porque permite, por exemplo, 

que você faça humor, que você faça graça, faça tristeza, que você tenha lirismo” – é algo 

muito forte para Zuenir. “O meu olhar é muito de cronista”, afirma. “E crônica se faz com o 

olhar, não se faz com a cabeça”. Para escrevê-la, há de se preocupar “com as „cousas 

miúdas‟”, como dizia Machado de Assis – ele próprio, cronista. Não é só o “grande 

acontecimento”. É isso – ou, em alguns casos, nem isso – e mais um pouco (“aqueles aspectos 

mais encobertos ou mais miúdos”). Foi o que revelou, por exemplo, com a série de sua autoria 

publicada no Jornal do Brasil, em 1989, a respeito do assassinato de Chico Mendes, 

seringueiro e líder sindical que ficou mundialmente conhecido pelo ativismo em defesa da 

Floresta Amazônica. Mandado ao Acre, a contragosto – “não tinha conhecido o Chico, não 

conhecia a Amazônia, achava os ecologistas uns chatos, tinha medo de cobras” –, o jornalista 

deparou-se com um grande desafio: contar – um mês depois do crime, quando chegou –, de 

um jeito diferente, a história que jornalistas e veículos do Brasil e de outros países já haviam 

contado com exaustão. E enfrentou-o. Com duas ferramentas básicas: o tempo e o olhar.  

Inicialmente, iria permanecer apenas alguns dias, entre Rio Branco, a capital do 

estado, e Xapuri, o município onde Chico Mendes nasceu e, em 22 de dezembro de 1988, 

morreu. Mas foi convencido pelo jornalista acreano Elson Martins, que se tornou seu amigo, a 

ficar mais. Poderia “encontrar coisa”. Dito e feito. Passou a pesquisar “os bastidores”, “aquilo 

que estava menos evidente”, indo na contramão dos outros profissionais que cobriam o 

mesmo episódio. Quando chegou a Xapuri, viu, em frente à porta do quartel da polícia militar, 

um garoto. Ficou curioso. Perguntou quem era, e ouviu: “Esse garoto é a principal testemunha 

do assassinato no Chico Mendes. Então, está aí meio largado”. Foi lá conversar, mas o rapaz 

não era de muita prosa. Aos poucos, foi se achegando. Era Genésio Ferreira da Silva, 14 anos. 

Revezava o dia entre a porta da PM e a da delegacia, na esperança de estar protegido. Além 

de peça-chave da investigação, tornou-se uma das principais fontes de Zuenir (ainda que 

pouco falasse ou só se pronunciasse quando era necessário). Tornou-se, também, motivo de 

preocupação. Todas as vezes que voltava, de Rio Branco à cidade onde tudo havia ocorrido, o 

jornalista ficava com o coração na mão ao ver o adolescente entregue à própria sorte. Para 
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evitar outra tragédia – prevendo que o assassinato poderia ocorrer –, acabou, com autorização 

judicial e por meio de algumas manobras estrategicamente pensadas, levando-o para o Rio de 

Janeiro, onde permaneceu sob sua tutela, até completar 18 anos.  

O jornalismo que exercita Zuenir Ventura – ou, pelo menos, que exercitou em 

momentos ilustrados por esse caso – é heterodoxo em vários sentidos. Primeiro porque dá 

ênfase à apuração do que aparentemente não tem importância (o garoto a quem ninguém dá 

atenção, a bigamia de Chico Mendes, as condições precárias do fórum, dentre outros focos), 

ao mesmo passo em que revela ser justamente nesses pormenores que reside a matéria-prima 

para um trabalho que informa, explica e entretém de uma vez só. Depois, por ele – repórter – 

se misturar com o acontecimento, narrando-o em primeira pessoa e se colocando em muitas 

das cenas ou dos diálogos. E, também, porque, além de se juntar aos fatos, leva a “notícia” pra 

casa (no caso, o Genésio); mas, quanto a isso, se justifica: “eu estava diante de uma situação-

limite. Eu tinha como opção reportar a morte, escrever sobre a morte, ou evitá-la. Eu preferi 

evitar. Eu acho que faria isso de novo, embora isso contrariasse toda a bíblia do jornalismo”.  

Quanto ao restante, tem consciência de que, muito embora subverta quase todas as 

regras do jornalismo tradicional, essa prática em nada deixa a desejar como mediadora de 

informações de atualidade. No caso Chico Mendes, em específico, acabou se tornando 

personagem, mas ainda assim não deixou de cumprir seu papel de “testemunha da história”. A 

possibilidade de descumprir – se é que podemos chamar assim – o que manda a ortodoxia 

caracteriza o trabalho, diferenciado. E tão importante quanto a escrita, na sua concepção, é o 

olhar – obviamente, individual, próprio de cada sujeito. “É você, naquele momento”. Esse 

olhar orienta a escolha – “a minha opção, em toda aquela história, foi aquele menino, porque 

ele me chamou a atenção” –, quando questionador – “o que é que esse menino está fazendo 

ali?” – e arguto – “estava com o cabelo oxigenado, que depois eu descobri que ele oxigenava 

porque achava que assim se disfarçava”. Mas reconhece: “nada é mais subjetivo” do que a 

seleção de um personagem. É uma atitude definida pelo momento, num contexto.  
 
Eu sou muito levado pela emoção. Então, essa escolha não tem fórmula. 
Escolhi porque... Sei lá, uma empatia. Às vezes, uma relação de empatia. 
Mas é subjetivo. [...] Você olha e é aquilo que te atrai, e aí você vai 
descobrindo. É claro que, se atrai, é porque tem alguma coisa mais original 
pra atrair. [...] Não é um namoro, não é uma paixão, mas eu acho que a dose 
de subjetivismo é muito maior do que a de objetividade. 

 

Notamos aí outros componentes, aliados à percepção visual: as sensações e os 

sentimentos. É um jornalismo à flor da pele, que faz da experiência do repórter uma vitrine 
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exposta aos leitores e por meio da qual eles poderão adentrar no universo que lhes é narrado 

e/ou descrito. Se fosse usada numa notícia ou numa reportagem, a entrevista realizada com o 

juiz nada mais resultaria do que em declarações a preencher uma estrutura mais ou menos 

predefinida, muitas vezes confirmando o já dito. Fez de outro jeito, porém: usou a conversa 

como horizonte de fundo para demonstrar a situação precária do fórum e o ambiente 

desagradável, marcado pelo calor e pelos insetos. Foi “o melhor indicador”, provavelmente, 

“das circunstâncias em que aquele juiz trabalhava”. Não precisou de adjetivos para dizer o 

quanto aquilo tudo – a situação, o lugar – era desconfortável. Mostrou. Ilustrou. “Às vezes, o 

detalhe é mais revelador do que as palavras. Eu achei que descrever aquela cena era uma coisa 

importante, e realmente eu acho que era muito mais reveladora das circunstâncias”. Vejamos 

como fez a descrição: 
 
Quando há tempos esteve no programa de Jô Soares, o delegado Romeu 

Tuma disse que o juiz de Xapuri tinha tanto medo de morrer que mandava 
cobrir de papel as janelas de sua sala para não ser visto. Tuma estivera 
cerca de dois minutos com o juiz Adair Longuini e mal pôde conversar sobre 
o caso Chico Mendes, que viera apurar, mas encontrou tempo para recolher 
material para uma fofoca.  

O papel que se vê na parte de baixo das janelas da sala de audiência do 
Fórum de Xapuri, isto é, as venezianas, é um recurso barato para impedir a 
saída do ar refrigerado. Depois da morte de Chico Mendes, Longuini 
tomara na verdade algumas precauções. Pedira licença para andar armado 
e conseguira do Tribunal de Justiça um aparelho de ar condicionado, por 
duas razões: porque o calor ali é insuportável e porque, se mantém as 
janelas abertas, ele se transforma num alvo imperdível, já que passa a 
maior parte do dia de costas para uma janela e de perfil para a outra. 

Como a cadeira e a mesa estão sobre um estrado, metade do seu corpo 
fica no nível das janelas. Sua sala dista uns oito metros de um terreno baldio 
cercado por um muro sobre o qual se pode apoiar o cano de uma 
espingarda e dormir na mira. Se algum pistoleiro fizer isso, terá condições 
mais confortáveis do que Davi Alves teve para acertar em Chico Mendes. 

[...] 
O conjunto de mesas da sala de audiência do Fórum tem a forma de um 

T, cujo travessão horizontal fica no plano mais elevado, onde se senta o juiz. 
A coluna do T é a parte mais baixa da mesa em torno da qual se sentam os 
réus, as testemunhas e visitantes como Tuma e a gente. 

Os ritos simbólicos que marcam a Justiça estão presentes aqui também, 
nessa modesta sala, indicando que os de baixo devem se sentir em nível 
inferior ao do magistrado. Nessa noite, até os mosquitos respeitavam a 
divisão de níveis, mas isso porque um pequeno ventilador formava uma 
corrente de ar sobre o rosto do juiz. Das seis às oito horas, eles estavam 
particularmente vorazes, talvez porque houvesse no recinto sangue tipo Sul 
maravilha. Eram muitos e alguns voavam em formação, se desviando da 
corrente de ar do ventilador, subindo e descendo em rasante, como fazem as 
esquadrilhas da fumaça. 

Havia outros campos de pouso na sala, mas eles atacavam 
preferencialmente a minha careca. Mergulhavam e morriam afogados no 
suor que minha cabeça produzia como se sua única função agora fosse essa. 
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Eles me picavam e morriam como kamikazes. 
Às escondidas, quando o juiz desviava o olhar, eu passava a mão pela 

testa e a trazia cheia de náufragos. Depois, baixava a mão e a limpava na 
calça. Aquele era um recinto onde não se podia perder a compostura. Os 
mosquitos, contudo, atacavam a mão, o pescoço, a parte descoberta do 
braço e até aquela fatia de tornozelo que, sentado, a calça e o tênis não 
conseguem proteger. 

Se fosse réu, para sair dali eu confessaria qualquer crime. Mas aquela 
audiência informal custara a vinda do jornalista Elson Martins a Xapuri. 
Não podia pôr a perder um precioso contato que Elson conseguira através 
do seu amigo, um outro juiz, Arquilau de Castro. Elson foi fundador do 
Varadouro, um jornal alternativo que existiu em Rio Branco de 1971 a 1981 
e que se constituiu, segundo o pessoal do Pasquim da época, numa das 
melhores experiências alternativas do país. Arquilau, o retrato do jornalista 
Elio Gaspari quando jovem, tinha sido foca do Varadouro. 

O Acre tem dezenas de bons advogados assediados por causas mais 
rentáveis do que os seringueiros, e o Arquilau foi uma exceção. Dele dizia 
Chico Mendes: ―O único advogado de confiança que os trabalhadores 
tiveram aqui no Acre foi o doutor Arquilau de Castro, que é hoje juiz de 
direito‖. Arquilau é cunhado de Adair Longuini. 

O juiz Adair Longuini falava, falava e eu sonhava em ser um índio para 
ficar me estapeando sem cerimônia. O que ele dizia aumentava ainda mais o 
meu mal-estar. Sem querer, o juiz me convencia de que a Justiça aqui é 
inviável. As testemunhas morrem de medo, a polícia não tem condições 
técnicas e materiais de investigar e os promotores praticamente não existem. 
Como o promotor e o juiz não acompanham a fase inicial do inquérito, as 
testemunhas dizem uma coisa na delegacia e depois se desdizem em juízo, 
como o próprio Darci [um dos acusados] fizera, confessando o crime e 
depois negando149. 

 

Para chegar a um texto dessa natureza, é preciso ir além dos próprios limites do 

jornalismo. Dialoga-se, pelo menos, com mais duas áreas: a literatura – já mencionada, mas 

ainda há algo a se acrescentar – e a antropologia. Quanto a essa última, o enlace se dá pelo 

método do “trabalho de campo”, que permite “viver” os fatos apurados. O melhor do fazer do 

repórter não é “ficar sentado”, “dentro de casa ou da redação”, mas, sim, na rua, “gastando 

sapato”. Essa constatação está muito bem alinhada às de outros jornalistas cujas experiências 

profissionais também são estudadas nestas páginas. Disso decorre outra particularidade, se 

não subjetiva, também na contramão dos preceitos clássicos do jornalismo, defensores de um 

total distanciamento dos assuntos abordados. Trata-se do que ele chama de “um viés cultural”, 

isto é, a percepção do jornalista inserido num ambiente marcado por uma dada cultura: 

 
Tudo passa pela cultura. Eu acho que, inclusive, o social. Eu sou, enfim, 
classificado como um jornalista preocupado com as questões sociais. E sou 

                                                 
149 Trecho do capítulo “Onde a justiça custa chegar”, extraído do livro Chico Mendes: crime e castigo 
(VENTURA, 2003, p. 65-71). Como o autor explica, na introdução, que alguns dos títulos das matérias originais 
foram alterados, quando da compilação em livro, assim como a ordem em que aparecem, é provável que tenha 
circulado no Jornal do Brasil com outro nome. 



 
200 

  

preocupado, sobretudo numa cidade como o Rio de Janeiro e num país como 
o Brasil, onde as distâncias sociais são escandalosas. Você tropeça com as 
injustiças saindo de casa, tropeça com um menino cheirando cola ali na 
esquina. Você não pode ser insensível, você tem que ser muito insensível 
para não olhar isso. Então, eu tenho essa preocupação e acho que uma 
grande parte da minha obra é voltada pra isso, mas tenho sempre, como te 
disse, o olhar cultural, no sentido de que eu não sou sociólogo, não sou 
antropólogo, não tenho essa visão social do antropólogo. 

 

O modo de expor os resultados do que se coletou em campo também é diferente. O 

antropólogo – assim como o sociólogo e, mesmo, o historiador – tem seus ritos, geralmente 

formais. Nesse ponto, as possibilidades se ampliam para o jornalismo. Primeiro, por poder 

deixar os processos se desenrolarem ao “acaso”. Não que não haja métodos, como a entrevista 

e a checagem, mas é possível fazer escolhas subjetivas – já visto –, sem planos ou critérios. 

“Se eu quisesse fazer um manual da minha escrita, é bem difícil, porque eu não tenho essa 

previsão das coisas”. Outra diferença consiste na própria redação. É tomando emprestados os 

recursos expressivos próprios da ficção, do romance – “a metáfora, a metonímia, os diálogos” 

–, que o jornalista consegue, então, traduzir o mundo. “Mas tem que ser um romance sem 

ficção”. “Esses diálogos, que aparentemente estão sendo inventados pelo autor, não são 

inventados”: é somente a forma – parecida com a do “narrador onisciente da ficção, que vê 

tudo, sabe de tudo, que conduz o relato” – usada para “tornar mais agradável a leitura”: “do 

ponto de vista estético, é melhor”, “agrada mais ao leitor, você pega o leitor com mais 

facilidade”. Mas, se exibe distinções em relação aos feitos do antropólogo, esse jornalismo 

também não é igual ao fazer do literato, por sua obrigação não ser com a arte, mas com a 

mediação social (MEDINA, 1990, p. 25). Sobre as possibilidades de narrar, há de se advertir 

que nem sempre Zuenir intervém na história, colocando-se nela, como foi feito no exemplo do 

diálogo com o juiz. Cada texto acaba saindo de um jeito. Em seu clássico 1968, o ano que não 

terminou (VENTURA, 1988), ele “aparece” uma única vez, no último capítulo.  

Por isso mesmo, como nota, as classificações não são precisas, porque germinam num 

terreno movediço, com variáveis alteradas constantemente, em razão desses procedimentos. 

“Jornalismo literário? Todo jornalismo, de certa maneira, é”. Jornalismo diversional? “Mais 

pra entreter do que pra informar”? “São as duas coisas, porque esse jornalismo não abre mão 

de informar”. Há um “risco” de achar que, nesse caso, “não precisa informar”, transformando 

“aquilo que é função do jornalismo, que é a linguagem funcional, em apenas estética, uma 

preocupação só estética. E não é!”. O jornalismo tem que dar conta das duas faces. 

Quando realizadas nas engrenagens da imprensa, essas produções são dependentes de 

concessões para além das requeridas pela notícia ou pelos formatos opinativos. A série sobre 
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Chico Mendes só saiu praticamente pronta para circular em livro – e não o foi de imediato por 

decisão do próprio Zuenir – porque o JB lhe deu condições. E não só permitindo que 

continuasse no Acre por semanas, mas – também e principalmente – não solicitando matérias 

diárias. Ficou por conta da busca pelas informações e das observações. “Então, eu tinha uma 

pista, eu ia até o final”. Não é, portanto, apenas “uma questão de forma”. A redação 

acompanha o ritmo da apuração, “muito mais profunda”. Suas regras “não são 

predeterminadas”. É o que permite ilustrar cenários ou, mesmo, fazer experimentações. O 

resultado alcançado acaba sendo taxado, no geral, como tendo “mais qualidade”, porque vai 

buscar “uma excelência de texto maior do que tem na correria do dia a dia”. E isso aparenta 

ser “notado pelo leitor”, ainda que não seja sempre visado pelo repórter (pelo menos, não por 

Zuenir). Por um simples fato: é difícil saber “o que o leitor quer”. “A leitura dele é uma 

leitura aberta. A escrita é aberta, mas a leitura também é aberta. O que, num texto, o que, 

numa coluna minha, numa crônica, o que vai, enfim, despertar o interesse do leitor? Eu, 

realmente, não sei”. O termômetro é ele próprio. E o diagnóstico, sobre agradar ou não, 

geralmente surpreende (o que pareceu não tão bom pode agradar, e o que considerou ideal 

pode não ter repercussão). 

Ainda sobre os embates no âmbito da redação, Zuenir teve uma carreira atípica, que 

lhe permitiu conhecer certas artimanhas. Pouco depois de ter voltado da França, em 1961, 

passou a assumir cargos de edição – na época, secretário de redação – ou de chefia de 

reportagem. Com isso, foi aprendendo “todos os macetes”, tendo “controle” do processo. 

Ainda assim, dependeu, em muitos casos, de apostas e de créditos por parte da empresa. As 

matérias em torno da morte de Chico Mendes dão conta de explicar isso. Se o enviaram ao 

Norte do país, foi porque a chefia do jornal não queria que esse trabalho fosse feito por um 

ativista, por alguém que “tivesse olhar „contaminado‟ pela paixão daquele momento”. Mas 

também não sabiam o que sairia de lá. Havia uma ideia inicial: com o gancho do assassinato, 

percorrer a região amazônica. Acabou tomando outra dimensão. Foi um voto de confiança. “E 

se eu tivesse quebrado a cara? Não tivesse conseguido nada de novo, nada interessante? 

Então, eu fiquei. O jornal, a partir daí, não sabia exatamente o que vinha, e eu também não”. 

“Foi tudo surgindo assim no processo de feitura”. 

Quando chegou à redação, teve espaço para publicar textos extensos, novamente em 

oposição ao que é mais comum. No entanto, não pôde contar com o mesmo tempo que lhe foi 

dado para a apuração. Pediram-lhe que se apressasse. E Zuenir acabou escrevendo os textos 

um atrás do outro, “numa sala envidraçada da redação, submerso em fitas e manuscritos, 

cercado de curiosos por todos os lados e vigiado pelos editores que esperavam o ponto final 
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de cada texto para fechar o jornal”, conforme relata Marcos Sá Corrêa (2003, p. 240), um dos 

responsáveis pela incursão do jornalista nesse contexto e, também, um dos que ficavam à sua 

volta, na expectativa de cada capítulo da série. Isso demonstra que o prazo estendido é 

imprescindível para o primeiro estágio, mas nem sempre interfere na forma dada ao texto. 

Claro que há sempre uma sensação de que poderia ter saído melhor, mas é, de fato, o 

desenrolar do “trabalho de campo” que dá régua e compasso para o desenho das matérias. 

 Sumariamente, as características dessa produção são as seguintes: 
 

Quadro 7 – Características da produção de Zuenir Ventura 

Categoria Atributos 

Motivação 

Toda minha formação é meio híbrida. 
Convivência com a literatura. 
Meu jornalismo, de certa maneira, tinha um viés cultural. 
Curiosidade. 

Apuração 

É uma questão de olhar. 
É uma escolha também. 
Gastando sapato.  
As melhores matérias, as melhores coisas, pra mim, são sempre 
vividas. 

Redação 

Tempo. Espaço. 
Pega emprestado da literatura o recurso expressivo: metáfora, 
metonímia, diálogos.  
A forma parece o narrador onisciente da ficção, que vê tudo, sabe 
de tudo, que conduz o relato. 
Tem que ter a qualidade literária da ficção, do romance, mas tem 
que ser um romance sem ficção. 

Nomenclatura atribuída ao trabalho Crônica. O gênero mais democrático. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

5.4. Ricardo Kotscho 

 

Década de 1960. Ricardo Kotscho chegou ao jornalismo no ano em que a ditadura 

militar foi implantada no Brasil. Ainda assim, era pré-AI-5, e as experimentações no âmbito 

da imprensa ainda estavam em ebulição. Com uma diferença, porém. Kotscho já pertence a 

uma geração que contava com modelos brasileiros nos quais podia se inspirar. Começou em 

jornais de bairro. Na grande imprensa, passou a trabalhar em 1967. Por essa época, tinha 

apreço por duas publicações: Realidade e Jornal da Tarde. O motivo é que elas abriam 

espaço para os jornalistas contarem histórias. “Porque eu acho que o jornalista é um contador 

de histórias”150. Mas não foi trabalhar em nenhuma delas. Entrou para o Estadão, considerado 

                                                 
150 Todas as frases apresentadas entre aspas ou no recuo, no item 5.4 deste capítulo, correspondem a reproduções 
da entrevista concedida a nós, por Ricardo Kotscho, em 23 de outubro de 2013.  
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o oposto do que se fazia nesses outros títulos: conservador, tradicionalista, que primava pelo 

texto começado pelo lead. Ele não se importou: “eu era um cara muito indisciplinado” – e 

procurava cobrir as lacunas deixadas, nesse sentido, pelos colegas. “Não é que isso fosse um 

estilo, nada disso, é que, como tinha muito repórter lá, eu procurei um nicho de mercado, 

como se fala hoje”.  

Contrariar as normas é algo que se repetiria na Folha de S.Paulo, na década de 1980, 

quando lá atuava e foi implantado o manual de redação151. Acabou se tornando um 

diferencial. Era pautado para cobrir as “histórias paralelas”, como ele próprio se refere, 

aludindo ao que, em inglês, chamam de side story. Quando a rainha da Inglaterra, Elizabeth 

II, esteve no Brasil, em 1968, acompanhou todo o percurso feito pela monarca, do Recife até 

São Paulo, revelando passagens inusitadas. Em finais de campeonato, costumava ser mandado 

para “fazer o outro lado do jogo”: “vestiário”, “banco de reservas, para ouvir o técnico”, 

“assistir ao jogo no meio da torcida”.  

Se teve influência de leituras, elas são de antes de 1967. Naquele ano, ingressou na 

primeira turma do curso de graduação em jornalismo da ECA-USP – o qual não chegou a 

concluir – e, como já trabalhava, parou de ler regularmente: “eu tive que escolher entre 

escrever ou ler. E eu trabalhava muito, viajava muito, o caramba e tal, e não sou um bom 

exemplo de leitura, mas escrevi bastante”. Inspiração maior são a perspicácia e a curiosidade. 

Nunca se dá por vencido. Se não consegue contar a história de um jeito, consegue de outro. 

Isso lhe rendeu até um apelido: “repórter do pipoqueiro”. Foi numa visita do Marechal Costa 

e Silva à capital paulista. Estava doente. Ficou hospedado no Palácio Horto Florestal –

residência de verão do governador do Estado de São Paulo –, e não saiu da residência. Nada 

acontecia. Era domingo. Por essa época, o Estadão não circulava às segundas. Logo, a matéria 

que fizesse só sairia na terça, quando, provavelmente, o presidente da República já teria ido 

embora. Um de seus colegas cobria a parte política. Kotscho era da “geral”.  O jeito foi se 

virar com o que tinha à mão: “um movimento em volta de um pipoqueiro”.  
 

As pessoas estavam lá, conversando coisas da vida. Era o único lugar que 
tinha movimento. E, aí, eu perguntei se eles sabiam quem estava lá, por que 
tinha aquele monte de carro... A maioria não tinha a menor ideia. Aliás, 
alguns nem sabiam quem era o presidente da República, e falavam dos seus 
problemas. Então, eu fiz uma matéria em cima disso. E, pra me sacanear, os 
mais velhos – eu era o mais novo, me chamavam de Ricardinho, no Estadão, 

                                                 
151 A primeira normatização de regras de redação na Folha de S.Paulo aparece em 1959, com o livro Normas de 
trabalho da divisão de redação, descrito pelo diretor Nabatino Ramos, “em paralelo à normatização de processos 
de produção e trabalho”. Mas “o primeiro manual da Folha (intitulado „Manual Geral da Redação‟), publicado 
inclusive para o público externo, [só] foi editado em 1984 [...], longamente preparado durante a gestão de Boris 
Casoy como diretor de redação” (CAPRINO, 2001, p. 48). 
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eu sempre fui o mais novo lá... – começaram a me chamar de “repórter do 
pipoqueiro”. Eu fiquei com essa marca, que era jocosa, mas que eu acabei 
assumindo, e até hoje eu procuro isso: eu procuro sempre ver o outro lado 
das coisas. 

 

Quando foi correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha, entre 1977 e 1978, além 

de cobrir os assuntos agendados – como Carnaval ou a Feira do Livro de Frankfurt, por 

exemplo –, escrevia sobre histórias de gente comum. Viajava muito de trem, e nessas ocasiões 

conversava com as pessoas, aleatoriamente, e dos diálogos surgiam matérias a respeito de 

como era a vida do alemão. Fez isso a vida inteira. Ainda faz, aliás. Repórter de Brasileiros, 

dentre outras atividades profissionais que exerce, não raro para em alguma estrada, em algum 

posto de gasolina ou num boteco qualquer. É assim que levanta pautas interessantes, curiosas, 

reveladoras desse “outro lado” a que se refere. Em 2008, numa estrada entre Belo Horizonte e 

São João del-Rei, em companhia do fotógrafo Hélio Campos Mello, notou uma cena curiosa: 

um homem, “de chapéu”, “sempre olhando para o mesmo lado”, picando fumo para vender. 

Uma “figuraça”, adjetivaria. Na volta, o senhorzinho, no mesmo lugar, no mesmo movimento. 

Pararam. Foram saber quem era. Descobriram um verdadeiro “personagem de Graciliano 

Ramos”, até pela “maneira de falar, de se expressar”. Uma pessoa feliz. Questionado sobre o 

que faltava em sua vida, o personagem respondeu: “Nada”. “Então, era a matéria: um cidadão 

comum, que picava fumo, vivia disso e estava feliz”. 

Durante o governo Collor, foi a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, descobrir 

como a crise econômica estava atingindo a região mais rica do país. Mas a pauta caiu. Não 

havia nenhum reflexo significativo, poucos dados, “não dava uma matéria boa”. Quando 

estava indo embora, viu um ônibus parado, com um anúncio: “Sensacional! Hoje, mulher 

montanha”. Foi ver. “Era uma mulher enorme de gorda, com o marido magro, que era o 

empresário dela (risos), e a filha, adolescente, que viajavam nesse ônibus, iam pras cidades, 

com alto-falante, e desafiavam os homens a enfrentar a mulher, no circo”. Para aquela família, 

os problemas da economia nacional já se mostravam. O movimento havia caído, menos 

pessoas procuravam o circo. Uma maneira de mostrar a crise, “por um outro ângulo, que não é 

ouvir associação comercial, empresários, sindicato”.  

 Esta é a antítese do que fazem os “filhos da pauta” (KOTSCHO, 2004, p. 187), 

aqueles que são motivados apenas em buscar informações previstas e/ou preconcebidas. E 

buscar essas “histórias paralelas”, como se vê, não é apenas para cobrir o espaço da pauta 

derrubada. Elas se encaixam em meio a outras abordagens, como foi o caso da cobertura da 

Caravana das Diretas – uma campanha pela volta das eleições diretas e do regime 



 
205 

  

democrático –, iniciada em 1983 e que teve seu ápice em abril de 1984, quando os brasileiros, 

vestidos de verde e amarelo, foram às ruas gritando “Diretas já!”. Kotscho acompanhou o 

movimento. Fez uma série de matérias para a Folha de S.Paulo, logo em seguida compiladas 

no livro Explode um novo Brasil. No prefácio, o deputado Ulisses Guimarães (1984, p. 9) 

disse que “o jornalista de raça é um mágico. Transfigura o anônimo em notável, celebra o 

despercebido, enquadra o texto no contexto. Enquanto nós nos limitamos a olhar, ele vê as 

coisas, pessoas, a paisagem. Vê e conta”. Eis um trecho desse desempenho: 
 
―Como é? As diretas saem ou não saem?‖ 
―Será que vai dar?‖ 
―Vocês acham que o governo vai deixar?‖ 
Estas perguntas, mais ou menos acompanhadas de ceticismo e ao mesmo 

tempo na esperança de ouvir uma resposta afirmativa, acompanharam a 
caravana das diretas ao longo de alguns milhares de quilômetros por esse 
Brasil afora na última semana. Por onde Ulisses, Lula e Doutel – os três 
presidentes partidários que lideram a caravana das diretas, em mais esta 
peregrinação pelo Norte e Nordeste – passassem, lá vinha logo gente de 
todas as idades, classes, tamanhos e cores fazer as mesmas perguntas.  

Estes três mosqueteiros, tão diferentes nas suas origens, maneiras e 
histórias de vida, que se autodenominaram quixotes e saltimbancos, dão a 
impressão, nestas viagens, de pertencerem ao mesmo partido – o partido das 
diretas. 

Segunda-feira, lá vão eles, Ulisses e Doutel viajam cedo para Teresina, 
primeira escala da viagem, que só vai terminar daqui a uma semana, em 
Cuiabá, depois de passar por São Luís, Macapá, Belém, Manaus e Rio 
Branco. Ainda havia um comício também em Roraima, que acabou 
cancelado, por motivos de força maior, e como se verá adiante. 

Lula viaja à tarde, e vamos no mesmo vôo para chegar a Teresina em 
cima da hora do comício. Já no avião, começam as perguntas: ―Será que 
vai dar?‖. Meninas vêm pedir autógrafos. Senhores bem vestidos discutem 
política, como se costuma fazer com o futebol, o fundo do avião vira uma 
bagunça. Um executivo da Pirelli encosta Lula na parede, sempre pede 
licença para discordar do PT e, no fim, só não concorda com o boné do ex-
metalúrgico: ―Você devia usar chapéu de palha‖, recomenda. 

O assunto do avião, além das diretas, é um artigo do poeta Afonso 
Romano de Sant‘Anna, publicado no Jornal do Brasil, e que compara o 
ritmo do presidente Figueiredo ao Macunaíma de Mário de Andrade. Neste 
ponto, não há discordâncias. As expectativas para o comício de Teresina 
não são animadoras: dizem que o povo de lá é muito frio, não se interessa 
por política, só dá PDS. 

Meia hora depois de o avião aterrissar, a surpresa: a praça Marquês de 
Paranaguá, num bairro proletário da zona norte de Teresina, em frente à 
Vila Militar, está tomada de gente, uma festa. Outra surpresa: os discursos 
aqui são muito mais violentos do que em São Paulo, impublicáveis. 
Figueiredo, Delfim, Maluf e os militares são os principais alvos dos ataques. 
O que se fala no palanque, montado sobre um velho caminhão, não dá nem 
para anotar, quanto mais para escrever no jornal. 

Em volta, há mais bicicletas do que automóveis, só não tem mais 
bicicletas, me explicam, porque os caminhoneiros de Teresina, que aderiram 
às diretas, ofereceram transporte grátis. A multidão canta, pula, se agita, os 



 
206 

  

mais velhos dizem que Teresina nunca viu tanta gente nas ruas, para ver um 
comício. Calcula-se que quase 10 por cento da população, de 400 mil 
habitantes, esteja na praça, algo inédito em termos de Brasil pós-64. 

[...] 
Não faltam oradores: 72 pessoas, representando as mais diferentes 

entidades de classe, de moradores, credos e partidos políticos, pediram a 
palavra. Só a ordem dos oradores foi alterada à última hora. Ulisses 
Guimarães, que deveria ser o último a falar, cedeu a honra a Lula. Com sua 
linguagem de pau-de-arara, bastante inspirado naquela noite, o presidente 
do PT botou fogo na massa, e o final do comício foi de arrepiar o mais 
empedernido indiretista: todos, no palanque e na praça, cantando o Hino 
Nacional de mãos dadas. Teve muita gente que chorou, e Lula era agarrado 
pelos que se encontravam mais próximos do palanque, como se estivesse 
distribuindo pratos de comida nas frentes de emergência. Ganhou o apelido 
de ―Padim Ciço‖. 

Bem mais tarde, enquanto muitos ainda festejavam o êxito do comício, 
pelos bares da cidade e petiscando carne de sol, sirenes anunciavam a 
passagem da caravana de Aureliano [Chaves] pelas ruas desertas. A pressa 
era justificada: Aureliano fora chamado às pressas, para uma audiência em 
Brasília, com o presidente Figueiredo. Logo agora, que o vice-presidente 
estava iniciando sua campanha junto aos convencionais do PDS, já 
exaustivamente cortejados por Maluf e Andreazza. 

―E essa ligação para Brasília, sai ou não sai?‖, indagava no saguão do 
Hotel Luxor um hóspede bastante aflito. Pouco depois eu viria a saber que 
se tratava de um assessor do vice-presidente. ―O homem precisa falar com o 
sr. Leitão‖, disse-me ele, sem saber que eu era jornalista. No mesmo hotel, 
estavam também a caravana das diretas, a troupe da cantora Elba Ramalho, 
o eterno casal global, Glória Menezes e Tarcísio Meira, e a boataria logo 
ferveu, entre circunspectos políticos e tietes afoitas152. 

 

É clássica a advertência de Ricardo Kotscho (2002, p. 12) ao fato de que “lugar de 

repórter é na rua”. E, de fato, é. Principalmente quando se espera oferecer mais do que a 

informação seca e direta da notícia ou fugir do “jornalismo declaratório”, “sem vida, sem 

graça”, descontextualizado. Seus métodos de apuração mostram bem isso: a) conversar com 

todo mundo; b) não se prender à pauta (mesmo sem ela é possível fazer um bom trabalho) – 

“Eu saio daqui sem nenhuma ideia, mas eu pergunto pros caras: „O que está rolando? O que 

está acontecendo? O que daria matéria aqui?‟. E sempre tem” –; c) perceber as intenções do 

entrevistado (no que diz, no que não diz, no que tem à volta, enfim, ter uma certa malícia); d) 

observar os ambientes, as pessoas, os detalhes aparentemente sem importância. Um 

automóvel parado pode revelar uma situação relevante. E tudo isso só se aprecia in loco. Ele 

exemplifica, ao contar: 
 
Fui fazer uma matéria sobre os dez anos do Bolsa Família, numa cidadezinha 
do Vale do Ribeira, chamada Barra do Chapéu [...], que é, 

                                                 
152 Trecho da matéria “Bye, bye, 64: surge um novo Brasil”, extraído do livro Explode um novo Brasil 
(KOTSCHO, 1984, p. 71-73). Foi publicada originalmente na Folha de S.Paulo, em fevereiro de 1984. 
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proporcionalmente, a cidade que mais recebe Bolsa Família. Acho que 90% 
da população ou coisa assim. O que mudou na vida dessas pessoas em 10 
anos? Por coincidência, o fotógrafo que foi comigo, tinha ido pela Veja. Foi 
ele que me deu a dica desse lugar. Só que ele não foi com o repórter. O 
repórter fez a matéria por telefone, ligou pra prefeitura, pediu lá os dados 
[...]. Isso é a morte pra reportagem. Impossível você fazer. Até porque tem 
situações... Por exemplo: uma coisa que eu perguntava... As pessoas, agora, 
têm televisão, têm geladeira, têm fogão, aquelas coisas básicas, e numa casa 
tinha um carro parado na porta. E eu falei pra mulher: “Mas a senhora tem 
tudo, já tem até carro, o que falta? Qual é o teu sonho agora?”. Ela falou: “O 
que falta, meu filho? Meu sonho? É fazer esse carro andar, porque faz seis 
meses que o meu marido comprou essa m..., e o carro não anda”. (risos) Se 
eu não vou lá e não vejo, como é que eu vou saber dessa história? Não é a 
assessora de imprensa da prefeitura que vai me contar essa história. 

 

Diz o adágio popular que uma imagem vale mais do que mil palavras. Para Kotscho, 

são formas simultâneas: “não adianta uma boa imagem sem a história”. “Tem que andar junto 

e, se possível, o texto tem que traduzir essa imagem”. É aí que entra o preparo do texto. Há 

dois caminhos básicos, em seu modo de fazer. O primeiro, antigo, quando tinha mais tempo e 

o processo de apuração se estendia, às vezes, por meses, era ir elaborando esquemas, em seu 

inseparável caderno de anotações, que organizam a estrutura e a ordem das informações; o 

que mais se privilegiava, nesse caso, era a abertura – entendida ali como a parte principal –, 

que surgia de “uma cena” ou de “uma frase” que se registrava. “Eu anotava aquilo com 

destaque, enquadrava no caderno, marcava, e, aí, ao longo da viagem, ia acrescentando 

algumas coisas que eram importantes pra abertura da matéria. Então, quando eu chegava da 

viagem, já tinha mais ou menos o esqueleto do que eu pretendia fazer”.  

A segunda possibilidade – adotada hoje, quando não há mais tanto tempo para se fazer 

uma matéria, ainda que especial e em busca de tudo o que temos até aqui discutido – é apurar 

e sentar-se para escrever sem saber como será, sem ter ideia “do que é mais importante”. 

Também funciona. Nesse procedimento, aliás, o jornalista notou que não é preciso começar 

com o “mais importante”, que pode ficar mais “lá pro meio”: “você vai prendendo a atenção 

do leitor até chegar naquele momento”. O mérito desses trabalhos é descobrir maneiras de 

contar as histórias, que devem sempre ser diferentes. É não ter uma técnica engessada, 

“porque se você tem uma fórmula, você fica repetitivo, o cara sabe o que vai encontrar”. “O 

mais legal é surpreender o leitor”.  

  
É um pouco como novela, também: o cara não pode chegar no primeiro 
capítulo e entregar tudo, quem casa, quem morre. Então, às vezes, eu 
começo com uma coisa, com um detalhe, uma coisa pequena, uma imagem, 
um cenário, alguma coisa e tal, e aos poucos eu vou contando a história, sem 
me preocupar... Claro, pode acontecer, eventualmente, do cara começar a ler 
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e falar: “Pô, isso aqui está muito chato, não me interessa”. Mas eu acho que 
o importante é você manter o interesse do leitor até a última linha. O final da 
matéria é tão importante quanto o começo.  

 

A comparação com o formato ficcional pressupõe um trabalho orientado a cativar o 

leitor, mexendo com a sua curiosidade, os seus sentimentos. Logo, procura divertir. Pode-se 

fazer o leitor, então, “ou rir, com uma história engraçada, ou chorar, com uma história triste, 

ou pensar alguma coisa com o fato, pensar sobre aquilo. O ideal é que você consiga fazer as 

três coisas na mesma matéria. Até um velório pode ter coisa engraçada, e pode fazer você 

pensar na vida”. Por isso mesmo, o alicerce do gênero é a história. É preciso procurá-la, 

entendê-la. E mais: “nunca brigar com os fatos”, não contestá-los em razão de preferências 

(políticas, esportivas, religiosas, etc.). Obviamente, o jornalista, que vive numa dada cultura e 

é fruto dela, tem seus filtros. Mas contar as vivências alheias demanda eximir-se de 

preconcepções. Deve-se fidelidade aos fatos, ainda que haja incompreensões por parte da 

audiência. “As pessoas acham que é meio-ficção, meio-realidade. Não tem meio! Ou é fato, 

ou não é fato”. A estética não deve interferir no vínculo com o mundo real. Por outro lado, a 

bela forma não deixa de ser significativa. A experiência de Kotscho revela a necessidade de 

alcançá-la, chegando, primeiro, a um texto do seu próprio gosto, pois consequentemente o 

será do leitor (o qual, com o tempo, vai se tornando público cativo). “Todo mundo que 

escreve quer ser lido”, mas “se você não gostar do que você fez, ninguém vai gostar”.  

Parece claro, também, que há leitores e leitores. Como resposta, o jornalismo age 

regularmente na intenção de atender a múltiplas expectativas. Não obstante algumas 

predominâncias – como, no caso do Brasil, o grande “volume de noticiário gerado por 

Brasília, pelo governo, ou por órgãos governamentais, oficiais” – e o elemento comum 

denominado “novidade”, há sempre “temperos diferentes” que vão agradar mais a esta ou 

menos àquela pessoa. “O jornalismo é meio supermercado”, diz Kotscho, e o público “cria 

hábito com determinados produtos, assim como com determinados jornalistas”. O gênero 

diversional, em assim sendo, volta-se a quem não quer só saber dos problemas do mundo, mas 

também quer conhecer outras facetas, contemplando essas histórias como se assiste a uma 

novela, para usar a comparação antes exposta. A lógica é esta: 
 
O cara assiste telejornal à noite, qualquer um, se prestar atenção em tudo 
aquilo, então é um tiro na cabeça. Se ele pega o jornal no dia seguinte, que é 
mais ou menos a mesma coisa, ele dá outro tiro na cabeça. Quer dizer, ele 
pode se matar várias vezes ao dia lendo a internet... Agora, a vida não é só 
isso. Não que você vá fugir da realidade, não é dar uma de Pollyanna, não é 
isso. Mas, como na vida de todos nós, também na vida de um país tem coisas 
boas e coisas ruins, e você tem que estar atento pra isso, aberto pra isso, 



 
209 

  

independentemente de governo. [...] E eu sempre procurei fazer um trabalho 
mais junto à sociedade. 

 

 As opções de trabalho do repórter – como a que valoriza a proximidade com os 

cidadãos, em detrimento das fontes oficiais – estão relacionadas à autoria. O que contar e a 

maneira de contar são autorais. Revelam talento e percepções. O estilo. “Você tem que 

respeitar a tua natureza”. O que, por outro lado, é um dos motivos que geram os embates 

dentro das redações153. Deixar marcas autorais requer competência e anuência. Repórter não 

gosta de ter o texto mexido. Já vimos e revimos. Por isso se empenha em gerar o que se 

denomina “texto final” – não carente de grandes correções –, o que acaba se tornando sua 

marca. Mesmo quando a matéria não é assinada, como ocorreu, na Folha, por um período, 

logo que implantado o manual de redação154. “Isso é coisa do Kotscho, então deixa ele”, 

costumavam dizer. Ainda que sem assinatura, sabia-se de quem eram os textos que fugiam 

aos padrões do “mané da redação”, como o apelidou. “Eu acho que todo jornalista deve ter 

respeito por si próprio, por aquilo que acredita”. Consequentemente, conquista seu espaço. 

 Uma síntese dessas observações pode, então, ser assim disposta: 
 

Quadro 8 – Características da produção de Ricardo Kotscho 

Categoria Atributos 
Motivação Procurei um nicho. 

Apuração 

Conversando com todo mundo.  
Vou anotando tudo. 
Não é só o que o cara fala pra você: é como ele fala, onde ele fala, 
quem está em volta. 
Tempo para eu fazer. 

Redação 

Enquadrava no caderno, marcava. 
Cada matéria é uma história diferente. 
Você não tem que abrir com o mais importante. 
É não ter uma fórmula. 
Surpreender. 

Nomenclatura atribuída ao trabalho Reportagem. 

Fonte: Elaboração do autor. 

                                                 
153 No caso de Ricardo Kotscho, a “luta” pelo espaço só foi travada no início, quando procurava escrever, no 
Estadão, tal como faziam seus colegas em Realidade e no Jornal da Tarde. Depois disso, todos os veículos em 
que trabalhou foram por meio de convite. Isso significa que as empresas já conheciam o seu modo de trabalhar e 
o consideravam oportuno. Essa mesma situação se dá com outros de nossos entrevistados. 
154 O Manual Geral da Redação, implantado na Folha de S.Paulo em 1984, gerou mal estar entre os jornalistas 
que lá atuavam, que o viram como uma “camisa de força”. Carlos Eduardo Lins da Silva (1988, p. 124) explica 
que, “assim que cada jornalista recebeu uma cópia do livro e teve trinta dias para adaptar-se a ele antes que 
entrasse em vigor, houve uma clara compreensão de que os tempos do „laisse-faire‟ poderiam estar terminando. 
Mas também deve ter havido a impressão de que, como quase sempre nas redações brasileiras, o manual viria 
como uma simples formalidade e que, passadas algumas semanas, todos poderiam estar escrevendo de novo 
como bem entendessem. O que gerou conflito na redação foi a determinação de se fazer cumprir as normas do 
manual a qualquer custo”. O autor ainda recupera uma declaração dada pelo próprio Kotscho, à época, com o 
seguinte argumento: “Eu acho que, no jornalismo não dá pra você ter fórmulas, regras, normas muito rígidas. [...] 
acho que é muito mais para o lado da arte que da técnica”.  
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5.5. Carlos Wagner 

 

Década de 1970. Carlos Wagner entra para o mundo do jornalismo pela porta de saída. 

A saída do jornal. Em 1974 – em plena ditatura militar –, consegue uma vaga para trabalhar 

na recém-fundada Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre (Coojornal)155, em Porto 

Alegre, amarrando os fardos de impressos e dirigindo uma Kombi usada para distribuí-los. 

Ali, despertou a “paixão pela reportagem”156, pelo convívio “com a nata dos repórteres” do 

Rio Grande do Sul. Ao jornal Zero Hora, onde está até hoje, como repórter especial, chegou 

em 1983. Repórter, aliás, é como ele faz questão de se identificar. Difere-se dos outros tipos 

de jornalista, em sua concepção. A casta à qual pertence é moldada pela “vida”. “A lida, pro 

repórter, é muito mais do que uma profissão”. Um jornalista norte-americano certa vez lhe 

sentenciou: “Eu já vi muita gente virar repórter, mas jamais eu vi um repórter virar gente 

novamente”. Ele explica: “A gente se mete tanto na profissão, que tu acaba se tornando a 

história. Tu acaba te tornando uma história. E é isso que torna o teu trabalho diferente”. 

Sobre as particularidades das histórias que conta – as quais reconhecemos como 

legítimos exemplos do jornalismo diversional –, Carlos Wagner acredita serem resultado de 

uma época em que não se podia relatar os fatos abertamente, por conta da censura imposta 

pelo regime autoritário. Naquele período – que, como se viu, coincide com seu ingresso no 

jornalismo –, “os repórteres que se destacavam” eram os “que tinham um toque literário no 

texto, porque tu tinha que esconder a notícia”. Apesar de se desencontrar daqueles que veem a 

censura justamente como inibidora de práticas que se valem da criatividade, ele não é o único 

a pensar assim. Fernando Morais (2003, p. 197) revela que Joel Silveira, considerado um 

ícone da imprensa brasileira – e que, como dissemos no Capítulo 4, teria muito a nos contar a 

respeito da prática estudada –, também era partidário desse princípio, defendendo que os 

textos que denominava “grande reportagem” eram “mais do que uma opção da imprensa”: 

emergiram, na verdade, “como válvula de escape à censura imposta pela ditadura do Estado 

Novo. Sem poder falar do que importava – a política – os jornais abriam espaço para a 

investigação de temas menos candentes”.  

O texto “bonito, rebuscado” seria uma estratégia, principalmente dos diários, para 

contornar a censura. Com a redemocratização – que vai acompanhando, também, a evolução 
                                                 
155 O mérito da Coojornal, para Bernardo Kucinski (1991, p. 64), foi ter sido “não só a maior cooperativa de 
jornalistas jamais formada no Brasil, como também o primeiro projeto de organização jornalística ampla que 
adotou a doutrina cooperativista como fundamento de sua atividade e procurou adaptá-la a uma práxis 
jornalística”. Criada em 1974, a fim de prestar serviços jornalísticos, deu origem um jornal homônimo, em 1976. 
156 Todas as frases apresentadas entre aspas ou no recuo, no item 5.5 deste capítulo, correspondem a reproduções 
da entrevista concedida a nós, por Carlos Wagner, em 13 de novembro de 2013.  
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tecnológica –, vai diminuindo, ficando mais objetivo e menos descritivo. Mesmo as 

produções que o repórter especial de Zero Hora ainda faz deixaram de dar ênfase às 

descrições para lançar mão de outro recurso: a contextualização. Mais próximo do jornalismo 

interpretativo, o contextualizar também ajuda a tornar a matéria interessante e agradável, com 

a diferença que se preocupa em oferecer uma gama maior de informações. “Contextualizar 

significa tu usar o teu conhecimento pra mostrar pra pessoa o que ela não enxerga a olhos 

nus”. Mas esse “mostrar” é feito de “maneira elegante”, e não com “uma overdose de 

informações”, sem necessariamente se restringir à imagem dos cenários: “Eu não preciso 

descrever o pôr-do-sol pra ti”. “Hoje, tu pode rebuscar uma matéria, não tem problema, tu 

pode rebuscar. Mas tu tem uma espinha dorsal, clara, objetiva, dita com todas as palavras”. 

Não é preciso, portanto, camuflar o que se diz.  

Por que, então, continua-se adotando essas soluções literárias? Para Wagner, isso está 

no “DNA” da sua geração: “a herança que eu tenho de rebuscar, de fazer, eu não vou 

abandonar, eu vou misturar ela, pra dar mais elegância pro texto. [...] Hoje, a gente usa essas 

práticas pra tornar o texto mais elegante”. Trata-se, logo, de uma maneira de oferecer 

gratificação estética, inspirada, em seu caso, na atuação de repórteres gaúchos que chegaram 

ao jornalismo antes dele – como André Pereira, nome que destaca em vários momentos de sua 

fala – e no modo como a revista Seleções contava histórias: com “elegância, surpresa e 

dinâmica”. Simplicidade. “O melhor texto é o texto simples”. A publicação, de fato, o 

marcou. “Eu era um piá muito pobre, do interior do estado, pegava aquelas Seleções velhas. 

Se tu olhar a maneira como eles contam a história... Os caras contam uma história de 20 

linhas com emoção”. Outras influências explícitas foram disciplinas do curso de Letras, que 

cursou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e uma lição recebida de 

Pereira: “tu tem que falar a linguagem oficial e a linguagem do povo, tu tem que falar essas 

duas linguagens”. 

Bem próximo do que diz Ricardo Kotscho, ele define o repórter como um “herdeiro do 

contador de história”. Por isso valoriza o texto que leva o leitor “ao suspense”. “Contar uma 

história é uma arte. E é uma arte que vem passando de gerações para gerações”. E necessita de 

talento, “que nasce com a pessoa”, na sua avaliação. O aprendizado – seja na universidade ou 

na redação – apenas instrumentaliza. Talento pode até ser moldado, mas, para isso, é preciso 

de “uma coisa chamada „cabeça dura‟”. Persistência. Perseverança. São palavras-chave para o 

desempenho. E, mais, assumir que as matérias têm “vida própria”: “tu tem que entender qual 

é o fluxo de vida que ela tem, tu tem que te conectar com ela, pra poder descrever”. Isto é 

dizer que cumpre ao repórter diagnosticar o ritmo que é próprio do acontecimento tratado, e 
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extrair dessa dinâmica os elementos que irão tornar a matéria em conteúdo do agrado do 

leitor. “Qual é a tua função [de repórter]? Descrever esse episódio. Entendê-lo e descrevê-lo. 

Ou seja, tu não vai gerar o episódio, ele já está em andamento, ele existe [...]. Ele é uma 

história que está em andamento [...] Ela já tem uma ordem”. Estar atento ao que vê e ao que 

ouve. As conversas informais, com quem quer que seja, levam a excelentes histórias, capazes 

de falar sobre o humano que interessa aos humanos, como a revisão teórica nos mostrou. Elas 

levam decisivamente a um “bom personagem”, “reverenciado na memória popular”, “um cara 

que foi, de uma certa maneira, à sua maneira, um marco numa comunidade”. 

 Foram bate-papos despretensiosos que deram origem às séries sobre a região 

fronteiriça entre Brasil, Argentina e Paraguai157 e a respeito de um líder camponês que se 

submeteu ao exílio, durante a ditadura, dentro do próprio país: o João Sem Terra.  

 
Eu estava num acampamento de sem-terras, numa noite fria, perto dum 
braseiro, e um cara estava cantando a música do João Sem Terra. E eu achei 
que era uma música qualquer [...]. “Mas esse cara existiu”. [...] “Bah, é 
verdade?”. Aí, eu fui pesquisando nas bibliotecas, e não encontrei nada 
escrito. “Não, esse cara está mentindo. Esse cara nunca existiu”. Aí, eu 
descobri uma coisa: que a história dos povos não é registrada em livro. É em 
ocorrências policiais, nas delegacias. E estava lá a história do cara. Então, tu 
geralmente, numa conversa, tu ouve uma coisa que toca um sino na tua 
cabeça. Aquilo ali fica te martelando a cabeça, te tirando o sono, até que tu 
descobre o que é, e tu tem uma boa matéria na mão, ou tu não tem nada. Mas 
quando tiver uma coisa martelando, é porque alguma coisa tem. Mas do que 
é feito esse martelo na cabeça? De um grande conhecimento que tu tem. De 
tu cultivar a mania de conversar com as pessoas: jovens, velhos, ricos, 
pobres. Como a Globo News diz, todo mundo tem uma história pra contar, e 
muitas vezes são histórias interessantes. Mas tu tem que sair, tu tem que 
conversar, tu tem que procurar as pessoas. 

 

A história de João Machado dos Santos, vulgo João Sem Terra, foi um achado para 

Carlos Wagner. E isso, sobretudo, porque ele desenvolveu verdadeiro trabalho de detetive até 

localizar pistas que, primeiro, confirmassem que o personagem lendário realmente existiu – 

ou existia – e, depois, apontassem a fontes (pessoais, principalmente) capazes de lhe narrar as 

façanhas do sujeito que havia sido militante do extinto Movimento dos Agricultores Sem 

Terra (Master) e que desapareceu – entrou para a clandestinidade – após o golpe militar, 

abandonando a família. O repórter conseguiu. Mas não foi fácil. Levou quase um mês só para 

falar com os familiares do João (mais de duas décadas após seu desaparecimento, a família, 

                                                 
157 A região de fronteira entre os países, na qual prevalece a ilegalidade, é chamada popularmente de “país-
bandido”. Foi tema de uma série publicada por Zero Hora, em 2003, na qual Carlos Wagner (2003, p. 8) mostra 
como “o banditismo criou uma cultura que influencia o modo de vida das pessoas naquele pedaço de chão 
fincado na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, e também no modo de vida de pessoas que vivem a 
milhares de quilômetros dali”. Trata-se de relato com as características do interesse humano já observadas. 
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que havia sofrido represálias, temia ser novamente perturbada pela polícia); ainda sem 

esperanças, procuravam, em segredo, pelo paradeiro do líder camponês. Paralelamente às 

conversas – com parentes, amigos, inimigos, conhecedores do personagem e do tema –, fez 

muita pesquisa. Rodou mais de três mil quilômetros. A busca por entender os contextos – a 

dinâmica do assunto – é que o leva aonde for preciso: aos arquivos de uma delegacia, a uma 

biblioteca, a um assentamento.  

Os textos gerados após a apuração revelam o intento do suspense, que prende a 

atenção do começo até o fim. Não fazem uso da pirâmide invertida. Não entregam o mais 

importante de uma vez. A artimanha dessa abordagem é anunciar, conforme o modo 

permitido pelo assunto, que há uma novidade ali. “Toda história jornalística começa com „eu 

tenho uma novidade pra te contar‟, como aquela história „era uma vez...‟”. Conquanto sem 

chegar a uma conclusão – porque João Sem Terra só deu as caras após a publicação da série 

em livro, e precisamente por conta do que se divulgou –, todas as matérias partem de um 

questionamento, posto logo no título do primeiro texto: “Onde andará João Sem Terra?”. 

Cativando o leitor pela curiosidade, ele vai intercalando as muitas histórias em torno do 

homem que virou mito, como neste trecho, em que fala sobre a situação dos familiares: 

 
Com seu desaparecimento, João Sem Terra caiu no esquecimento dos 

agricultores, que com o desmantelamento do MASTER [Movimento dos 
Agricultores Sem Terra] pelas autoridades ficam sem lideranças. 
Entretanto, na família, começa a se desencadear uma outra história, em que 
sua companheira, Wanda, passa a ser personagem principal. A primeira 
medida dela é espalhar os filhos nas casas dos parentes por motivos de 
segurança. Do lado econômico, o casal tinha poucas posses porque ―ele 
vendia tudo que conseguia juntar sempre‖. E colocando a gurizada fora de 
casa ela evitava que as provocações dos vizinhos, que chamavam o pai de 
comunista e coisas do gênero, acabassem causando problemas psicológicos 
mais profundos na piazada. 

Do ponto de vista político, Wanda nunca acompanhou o marido. 
Inclusive, como ela mesma lembra, era uma grande mágoa que João Sem 
Terra tinha: a de sua companheira permanecer distante das suas andanças. 
Ele confessou que ―tinha medo de tudo aquilo‖. E foi exatamente a 
alegação de que ―não tinha nada a ver com os negócios do marido‖ que 
afastou da sua porta os agentes do DOPS. Mais ainda: com a intervenção 
dos padres conseguiu retirar o seu nome de uma lista de professores que 
deveriam ser exonerados de seus cargos por ter ligações com subversivos. 

Em 87, 23 anos depois que o João Sem Terra despareceu, Wanda tem 
ainda receios de falar a respeito do companheiro. É muito lacônica e não 
consegue esconder que remexer no passado lhe causa dor. 

A companheira do João Sem Terra sempre foi uma presença muito 
discreta na vida dele. E hoje continua sendo uma narradora discretíssima de 
sua história. A impressão que ela dá quando depõe a respeito das andanças 
do líder camponês é que muitos detalhes estão sendo deixados para trás. 
Pessoalmente, ela acreditava até bem pouco tempo que houvesse uma 
probabilidade de o marido estar vivo. Nunca deixou resvalar para os filhos 
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nada que pudesse tirar a esperança de um dia o pai ser encontrado com 
vida. 

Ela descreve João Sem Terra como uma pessoa católica, não-fanática, 
que fazia suas orações quando as coisas apertavam. Era extremamente 
dedicado à família. ―Ele gostava por demais dos filhos‖. Aliás, o fato de o 
líder camponês ser muito ligado às crianças sempre foi lembrado por Wanda 
como uma espécie incômoda de certeza – se ele estivesse vivo teria 
procurado a família – mesmo nos momentos de maior entusiasmo, querendo 
descobrir o paradeiro dele, nas inúmeras vezes que notícias falsas dando 
conta de que ―vi ele ontem‖ chegavam à sua casa. 

Mas, se por lado Wanda conseguiu ―dar a volta por cima‖ no 
desaparecimento do companheiro, o mesmo não aconteceu com seus sete 
filhos. De uma maneira geral todos ficaram com profundas marcas e até 
hoje sentem a ausência inexplicada do pai. 

[...] 
Entre os filhos, o desparecimento do João Sem Terra causou um estrago 

tremendo. O mais jovem, Giovane, 22 anos, morreu em um acidente de moto 
em 86. Na retirada dos seus pertences do Instituto Médico Legal, os irmãos 
encontraram em um dos bolsos de seu blusão de couro uma surrada 
fotografia do pai. O seu maior sonho era conhecê-lo. Maria, 36 anos, 
professora, filha mais velha, não fala a respeito do pai devido ao sofrimento 
que teve quando ele sumiu. Marisi, 32 anos, estudante, depõe: ―a única 
lembrança que guardo do meu pai foi que um dia ele estava com um terno 
branco e eu estava sentada no colo dele e tinha um dente que estava frouxo. 
O pai queria tirá-lo‖. A última vez que João Sem Terra falou com os filhos 
foi em outubro de 63. Foi no casamento de uma parente que ele chegou de 
surpresa, distribuiu dinheiro e bala pra piazada e disse que iria viajar. 

Não dá para dizer em qual dos filhos a ausência do pai causou maior 
estrago. Mas dois deles, Cláudio Tadeu, com 34 anos, que acompanhava o 
pai nas andanças políticas, e João Martins, 27 anos, ambos industriários em 
Novo Hamburgo, ainda estão procurando João Sem Terra. Intimamente, 
acreditam que as possibilidades de encontrá-lo com vida são poucas, mas 
eles tiram de algum lugar uma força para continuar catando ali e aqui 
pessoas que dizem ter visto João Sem Terra. Na verdade o quinhão que João 
Sem Terra deixou aos seus filhos foi a ânsia de saber o seu destino158. 

 

Carlos Wagner é dos que assumem quererem ser lidos. E, de preferência, que um leitor 

ainda recomende seu texto a outros. Compreende, ainda, que as hard news têm a tendência de 

fazer conhecer, principalmente, fatos que nos deixam indignados, achando que “nada presta”. 

Então, coloca-se, estrategicamente, em meio a essa gama de notícias “negativas” – as bad 

news –, histórias interessantes, que se configuram, no geral, como matérias especiais. O 

prazer é provocado quando uma pessoa lê o texto e percebe que um episódio já conhecido tem 

também uma dimensão desconhecida. “Jamais ela imaginou que aquilo fosse tão rico, tantos 

detalhes, o que é aquilo que ela vê todos os dias. E tu vai explicar pra ela o que é que ela está 

vendo todos os dias”. É aí que está o sabor da leitura.  

                                                 
158 Trecho do capítulo “Onde andará João Sem Terra?”, extraído do livro A saga do João Sem Terra (WAGNER, 
1989, p. 27-29).  
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Novamente, devemos tocar no jogo de forças em que implica esse processo. Wagner 

percebe aí uma tríade, formada repórter, empresa jornalística e leitor. “O repórter quer ser 

lido. A empresa quer vender. O leitor quer saber das novidades”. A lógica, aparentemente, é 

simples. “Essa é a nossa vida. É por aí que as coisas acontecem. E, aí, a matéria especial, mais 

trabalhada, dá prestígio pro jornal, dá prestígio pro repórter, satisfaz o leitor, e estamos 

conversados. É sempre assim”. Por outro lado, ele não deixa de reconhecer uma espécie de 

“barganha” estabelecida no oferecimento e na aceitação da pauta. É dever do repórter 

apresentar bons argumentos, que façam a chefia – que tem o poder de decidir – certificar-se 

da pertinência da proposta e, por conseguinte, apostar na sua realização. 

Quanto a isso, ainda, assegura não haver privilégios em ser ou não “repórter especial” 

– só “favorece economicamente”. O primordial é o que chama de “arte das alianças nas 

redações”. “É isso que vai viabilizar... Tu saber com quem tu faz alianças”: “uma redação é 

um organismo político”. Essas alianças, portanto, é que abrem portas, viabilizam as produções 

que fogem do comum do dia a dia, como é o caso do gênero por nós estudado. Repórteres de 

todos os níveis podem cultivá-lo, desde que conquistem o espaço, fazendo ver a pertinência 

das propostas e a importância de executá-las. Ele diz mais: 

 
um jornal depende de ideias. Ele depende das ideias dos repórteres. Então, 
em quem o jornal vai investir é no cara que tem a novidade pra contar. Se tu 
tem uma novidade pra contar, se tu tem uma boa ideia pra contar, os caras 
podem não gostar de ti, mas vão ter que investir na tua ideia. Ou eles fecham 
e mudam de ramo. Isso é sagrado pra mim, e a Zero Hora, sempre, nas ideias 
que eu tive – porque foram minhas as ideias, as boas ideias – os caras 
“carcaram embaixo”, como fala o povo. Apostaram porque eu sou bonito? 
Não. Apostaram porque eram coisas viáveis. 

 

Algo importante, também, em seu modo de ver, é o confronto de ideias, entre repórter 

e editor, porque oxigena as percepções sobre os assuntos a serem pautados, resultando, quase 

sempre, numa “matéria boa”, sendo o leitor “o grande beneficiado”. Veja-se, novamente, a 

preocupação com os destinatários da mensagem jornalística a ser construída. Por isso mesmo, 

Carlos Wagner não se importa que editem em seu texto ou deem sugestões de melhorias. Uma 

leitura de alguém que não esteja imerso no amontoado de informações levantadas – e que 

tenha condições de avaliar, também, se as palavras empregadas são, de fato, as mais 

adequadas – contribui para a publicação do melhor texto possível. E isso não diz respeito 

apenas à apreciação por parte de superiores. Às vezes, um “guri novo” pode contribuir. “Por 

quê? Porque é outra cultura, é outra gente, é outra coisa”. Ajuda a ter um parâmetro da 

percepção que quem está fora da redação pode ter a respeito do que foi escrito. 
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Com base na fala de Carlos Wagner, organizamos o quadro seguinte: 
 

Quadro 9 – Características da produção de Carlos Wagner 

Categoria Atributos 

Motivação Contar uma novidade. 
Sou um contador de história. 

Apuração 

Tu precisa de uma coisa chamada “cabeça dura”. 
Conversar com as pessoas: jovens, velhos, ricos, pobres. 
Tu tem que perguntar. 
Pesquisando. 
Exige do repórter um conhecimento. 

Redação 

Encadear as coisas.  
Suspense. 
Texto simples. 
Tu torna um texto mais atrativo quanto mais tu contextualizar. 

Nomenclatura atribuída ao trabalho Histórias interessantes. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

5.6. Consuelo Dieguez 

 

Década de 1980. Ainda cursando a graduação, no Rio de Janeiro, Consuelo Dieguez 

foi selecionada, para um estágio n‟O Globo. Era 1982. Lá, deu início a uma longa trajetória 

pelo jornalismo diário, destacando-se, sobretudo, na cobertura de pautas econômicas e 

políticas (essas últimas, sua preferência). Só viria a praticar, regularmente, o jornalismo que 

se ocupa de contar histórias com começo, meio e fim, carregadas de “muita emoção”, na 

primeira década dos anos 2000, quando foi chamada, por Mario Sergio Conti, para trabalhar 

na recém-criada Piauí. Mas um elemento se repete em todo o arco de tempo transcorrido entre 

a corrida diária ao redor da economia e o que veio a desenvolver na nova revista. Este 

elemento é o interesse pelos “dramas humanos”.  

Recém-formada, trocou o Rio por Brasília. Foi convidada, em 1983, para ser 

setorista159 na sucursal d‟O Globo, dedicando-se, inicialmente, ao Ministério do Trabalho – 

que, logo em seguida, começou a ganhar destaque, ao entrar nas discussões da política 

econômica. Dali, passou para o Ministério do Planejamento e, depois, para o Banco Central. 

Com o tempo, também mudou de emprego, indo para o Jornal do Brasil, trabalhar também na 

sucursal, em 1987. O período em que permaneceu na capital brasileira foi justamente o das 

grandes crises econômicas, difíceis, até hoje, de serem traduzidas para quem não é expert da 

área. Inflação. Desvalorização da moeda nacional. Plano Collor. Em meio a números que 
                                                 
159 Setorista, também chamado de “repórter de setor”, é o “que trabalha sempre nos mesmos locais, que 
diariamente fornecem informações” (ERBOLATO, 1986, p. 285). 
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sobem e descem, pouco compreensíveis, Consuelo procura, ainda que sem se afastar das 

cifras – afinal, é jornalismo diário –, dar atenção aos impactos disso tudo na vida das pessoas 

– o sujeito que vende a casa numa hora imprópria, e acaba sem o imóvel e sem o dinheiro – e 

às histórias curiosas – o funcionário do BC que anda com um terço, para ser protegido em 

meio à tensão do trabalho, ou o que confere várias vezes o cheque com valor bilionário, com 

medo de errar. “Como eu tinha interesse nesses dramas humanos, eu achava que a economia 

não podia estar afastada disso, porque ela impactava tanto a vida das pessoas, que você não 

podia tratar a economia como uma ciência pura que não afetasse o dia a dia”160. Foi o jeito 

que encontrou para explicar o que se passava no país. 

Desde essa época, se sobressai uma preocupação também com o texto, com a 

linguagem: “mais clara”, “mais simples”, “mais gostosa de escrever”. De volta ao Rio, foi 

enviada para cobrir a crise mexicana, em 1995. De novo, une economia ao “lado humano”, 

mostrando “como as vidas tinham se despedaçado” frente aos problemas econômicos. 

Começa a perceber aí um componente subjetivo no processo jornalístico: a sorte. Num voo 

que demora a aterrissar, conversando com outro passageiro, para passar o tempo, descobre o 

dono de uma grande empresa, que teve de demitir milhares de funcionários em questão de 

dias. “Não era só aquela coisa „quem, como, onde, por quê‟”. A experiência da ida ao México 

permitiu visitar fábricas e bairros onde elas estavam instaladas, para “falar com os pequenos 

proprietários sobre o que estava acontecendo com eles, falar com as pessoas nas ruas”.  

Novamente contratada por O Globo, vivencia o episódio mais marcante de sua 

trajetória, propiciado, talvez, pela sorte. Em 1996, num dia em que estava de plantão junto aos 

atendentes do call center – estratégia adotada para os telefonistas serem orientados pela 

equipe de redação a como proceder com leitores que ligassem para se manifestar ou para tirar 

dúvidas a respeito do conteúdo publicado –, uma pauta caiu em seu colo: um militar, cujo 

nome até hoje ela não sabe, entrou em contato com o jornal para dizer que tinha uma pasta 

com fotos e anotações sobre os mortos da Guerrilha do Araguaia161. Trote? Era possível. 

Pagou pra ver. Após três dias de angústia, o sujeito finalmente aparece, vestido com roupa 

camuflada – dessas do Exército –, considerando-se disfarçado. De poucas palavras, entrega o 

material à repórter e vai embora. “Ficamos nós, com aquele bloquinho, aquelas fotos, sem 

                                                 
160 Todas as frases apresentadas entre aspas ou no recuo, no item 5.6 deste capítulo, correspondem a reproduções 
da entrevista concedida a nós, por Consuelo Dieguez, em 28 de janeiro de 2014.  
161 Guerrilha do Araguaia é o nome de um movimento implantado na região amazônica brasileira, ao longo do 
rio Araguaia, entre o final da década de 1960 e meados da década de 1970. Foi criado pelo Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB), com o objetivo de travar uma revolução socialista, a ser iniciada no campo, tomando como 
exemplo a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa. De seus 69 militantes, 59 morreram, em confrontos com 
as forças armadas (BARSOTTI, FILHO & DIEGUEZ, 1996, p. 14). 
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saber quem era, porque era um monte de gente morta, machucada, com barba... Quem são 

essas pessoas?”. Um conteúdo e tanto. E a incerteza de como utilizá-lo. Ela e os colegas com 

quem produziu as matérias sobre o assunto tentaram de tudo: procuraram um médico legista, 

que comparou as fotos com cartazes de desaparecidos, observando feições semelhantes; foram 

atrás de José Genoino – que “viu a foto dele e ficou emocionadíssimo” –, a única figura 

conhecida dentre os fotografados, mas que também não conseguiu identificar os demais; e 

acorreram a outros ex-guerrilheiros ou entendidos do assunto. Consuelo chegou até a montar 

um “quebra-cabeça” com as informações – muito escassas e dispersas – que haviam dentro 

daquela pasta. Mas, ainda, sem algo concreto.  

Até que, numa ida a São Paulo, para entrevistar Criméia Almeida, uma das poucas 

sobreviventes do Araguaia, consegue decifrar o enigma. A sorte, de novo. Criméia, 

particularmente, não reconheceu ninguém. Tem uma explicação: havia mais de um 

destacamento na Guerrilha, e seus integrantes só conviviam com os companheiros do mesmo 

grupo. Mas sua irmã, Amelinha, que apareceu por ali durante a entrevista, foi a ponte para 

solucionar o caso. Ao ver uma das fotografias, notou semelhança com os Petit, uma família da 

qual três jovens – dentre quatro irmãos – desapareceram. Telefona, então, para a suposta irmã 

– a única que não se juntou aos guerrilheiros –, e pede para que vá até lá, ver a fotografia. 

Quando Laura Petit chega, as incertezas acabam. 
 
Não tinha dúvida de que ela era irmã. Eu não tive nem coragem de mostrar. 
Aí, eu dei a foto pra Criméia. [...] Ela olhou e disse: “É a Maria Lúcia” – a 
irmã dela. E, aí, ela começou a acariciar a foto. Sabe quando alguém está na 
beira de um caixão acariciando o rosto de um morto querido? Era o que ela 
fazia. Era como se ela estivesse diante do corpo. Pela primeira vez, ela se 
confrontou com aquilo ali, com a morte real, porque, até então, ela não tinha 
certeza. [...] E ela dizia assim: “Quando eles foram para o Araguaia, ela era 
muito jovem, ela tinha 22 anos, o outro tinha 24, o outro 26. E a gente ficou 
esperando notícias, e a gente nunca teve. Depois, veio a anistia, e a gente 
falou: „Agora, eles voltam‟. E continuamos sem notícia. E, depois, nós 
fomos pra lá, e não se tinha notícia. E a minha mãe dizia: „Mas vai que eles 
não sabem que acabou a ditadura, que eles podem voltar‟”. [...] Eu chorava 
muito. Eu entrei no avião de volta para o Rio chorando. Eu cheguei na 
redação e falei: “Gente, por favor, não conversem comigo”. Eu avisei: 
“Olha, eu encontrei a irmã. A pessoa da foto é a Maria Lúcia Petit, e não 
falem comigo”. Porque eu estava tão tomada de emoção, que eu sentei e fiz 
um texto com toda aquela emoção que eu tinha visto ali.  

 

Emocionar-se com as histórias dos outros e carregar seus relatos de emoção se tornaria 

hábito após Consuelo ingressar na Piauí, no âmbito da qual passou a escrever matérias com os 

atributos do gênero diversional, especialmente sobre figuras humanas e sobre seus dramas 

(algo que, como vimos, desperta seu interesse desde sempre). Agora, tem a possibilidade de 
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avançar nessas narrativas. “Uma coisa que é quase você fazer um microlivro, uma novela, 

com começo, meio e fim”. Seu principal prazer, com essas produções, é “poder descrever uma 

cena”, levando o leitor a visualizar “o que aconteceu naquele momento”. Nesse exercício, 

descobriu alguns ritos essenciais: não agir com indiferença às pessoas e às suas histórias; ter 

“certa compaixão” dos outros; não ser “traiçoeiro”; não se aproveitar da inocência alheia; e 

tratar as fontes com respeito e honestidade (isto é, deixar claras as intenções com determinada 

abordagem). Percebeu, também, que o tempo de convívio é essencial para que o entrevistado 

tenha confiança no jornalista, se sinta mais confortável com o diálogo e passe a lhe revelar 

suas agruras, suas alegrias, suas inseguranças, suas memórias mais íntimas. As entrevistas, 

nesse sentido, passam a ser quase como sessões de terapia. Ou mais do que isso. Não tem hora 

certa pra acabar. Escuta-se mais do que se pergunta. Deixa-se levar pelas sensações daqueles 

instantes. “E quando você escreve, escreve também descrevendo esse sentimento. [...] Porque 

é o teu sentimento que percebeu o sentimento do outro. Não é uma coisa fria. Quando aquilo 

vai para o papel, vai carregado de toda emoção que você teve ali, naquela história”. 

Devemos destacar que compaixão não é igual a condescendência. Nem sempre se 

concorda com o que os outros dizem ou se aceita o que fazem. Mas o que se propõe, nesse 

tipo de atuação, é justamente entender as razões que levam a essa ou àquela atitude, a esse ou 

àquele posicionamento. “O meu papel é descobrir aquilo ali, não é condenar ninguém. Você 

tem a justiça, você tem a polícia. O meu papel é contar uma história, pelos vários ângulos”. 

Isso é o que significa traçar um perfil, na sua concepção: compreender a essência dos fatos 

e/ou das pessoas, e não somente ordená-los em atendimento às perguntas do lead ou julgá-los. 

Precisa de empatia: com os sujeitos, com suas histórias. Por isso, a leitura se torna agradável. 

Promove um encontro com o universo alheio. Seja quando se fala de figurões do ramo dos 

negócios ou da política, como é o caso de Sérgio Rosa, ex-sindicalista e gestor do maior 

fundo de pensão da América Latina, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil (Previ)162 – porque esses sujeitos, por mais racionais, também têm seus sentimentos e 

seus dramas pessoais –, seja quando o foco são pessoas comuns. Foi isso o que demonstrou a 

matéria sobre a tragédia provocada pelas chuvas em Nova Friburgo, ocorridas em janeiro de 

2011. Inspirada no romance A ponte de São Luís Rei, de Thornton Wilder163 – o qual também 

                                                 
162 Sérgio Rosa é personagem central do capítulo que a jornalista assina na coletânea Vultos da República. Foi 
originalmente publicado na revista Piauí, em abril de 2009 (DIEGUEZ, 2010). 
163 O livro de Wilder é ambientado no Peru. Narra um episódio trágico: cinco pessoas, de diferentes classes 
sociais, morrem, juntas, ao atravessar uma ponte suspensa. Uma testemunha ocular, Frei Junipero, passa anos 
buscando informações sobre suas condutas, para sustentar sua tese de que Deus tinha uma intenção determinada 
ao tirar suas vidas de uma só vez. Com sensibilidade, o autor vai revelando as cinco histórias, relacionando-as.  
Foi traduzido para o português por Monteiro Lobato e posto em circulação pela Companhia Editora Nacional. 
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influenciou John Hersey, em seus relatos sobre os sobreviventes da bomba atômica que matou 

100 mil pessoas na cidade japonesa de Hiroshima, em 1945164 –, Consuelo revela-nos nove 

personagens que sofreram de perto com a catástrofe natural que atingiu a região serrana do 

Rio. Evidentemente, nesse caso, a própria situação já se mostra comovente. Mas foi tratada, 

pela imprensa, no geral, como estamos acostumados a ver anualmente, quando as águas 

castigam várias cidades brasileiras no início do ano (ou em outras épocas, dependendo das 

mudanças climáticas): com a busca por responsáveis e com personagens que servem para 

ilustrar narrações. Esse relato, em particular, vai além. Não apenas fala a respeito do ocorrido, 

como também situa-nos no cenário dos acontecimentos e coloca-nos em contato com as 

emoções vivenciadas por Edemilson (o artesão), Salma (a educadora), Alex (o operário), 

Sonia (a professora), Rodolfo (o músico), Dagoberto (o médico), Leonard (o bombeiro), João 

(o farmacêutico) e Claudio (o geólogo). Todos ligados pelo fio da tragédia. Cada um com o 

seu olhar. Cada um com a sua dor. Vejamos um trecho: 
 
Às quatro da tarde, as chuvas atingiram 80 milímetros e a Defesa Civil 

recebeu o primeiro chamado: um prédio desabara no bairro de Olaria e 
duas pessoas morreram. Ao ser avisado, o coronel Robadey pediu um carro 
emprestado à prefeitura. Há mais de um ano, os dois únicos carros da 
Defesa Civil viviam no conserto. O coronel conseguiu um solitário Gol, 
carro inútil em calamidades. 

Passou uma hora e a chuva arrefeceu. As estações pluviométricas e 
hidrológicas registraram redução no volume de água. Parecia que o perigo 
passara. Às nove da noite, contudo, uma nova tempestade desabou. Ao 
tentar voltar para o Centro da cidade, o coronel Robadey, sua equipe e o 
Gol ficaram presos entre duas barreiras. Só conseguiriam escapar às sete 
da manhã, descendo a pé por uma encosta. 

Nessas dez horas em que ficaram retidos, o volume de chuvas chegou a 
inimagináveis 220 milímetros. Ou seja, caíram 220 litros de água em cada 
metro quadrado de Nova Friburgo. Três mil encostas deslizaram. Riachos se 
transformaram em corredeiras mortíferas. Construções sólidas se 
dissolveram como castelos de areia. Dezenas de milhares de pessoas 
ficaram feridas ou traumatizadas. Doze mil perderam suas casas. 
Quatrocentos e quarenta morreram. 

Edemilson, o artesão, acordou às cinco da manhã, foi até a porta de 
casa, uma construção de dois quartos, de paredes sem reboco, e olhou para 
o céu. Chovia. Aborrecido, Edemilson da Silva pensou que não poderia 
trabalhar. Em sociedade com três irmãos, ele explora uma pequena 
pedreira, herdada do avô, que fica a pouco mais de 1 quilômetro de sua 
casa. Fazem bancadas de pia, lajotas e outros trabalhos em pedra. 

Sem poder trabalhar, Edemilson passou a manhã em casa, com a mulher, 
Eliane, e os quatro filhos, todos eles com nomes tirados da Bíblia: Ezequiel, 
Raquel, Josué e Gabriel. Os Silva são evangélicos, da Assembleia de Deus, 
como quase todos os moradores do bairro onde moram, a Prainha, que fica 
a 30 quilômetros de Nova Friburgo. 

                                                 
164 Como mencionamos no Capítulo 1, a série foi reunida no livro Hiroshima (HERSEY, 2002), publicado no 
Brasil pela Companhia das Letras. 
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Edemilson da Silva, de 43 anos, e seus nove irmãos nasceram ali. Assim 
como seus pais, tios, primos, filhos e sobrinhos. Quase todos os moradores 
são aparentados. O avô herdara parte da fazenda do antigo dono e 
construíra as casas para ele e para os filhos. Depois vieram os netos, os 
parentes e contraparentes, e o lugar cresceu. Prainha ganhou esse nome em 
razão de uma pequena praia de rio que existe ali. 

Ao lado da casa de Edemilson mora sua irmã, Jelci. Acima dela, outra 
irmã, Joelma. Do outro lado da rua, de pouco mais de 2 metros de largura, 
vivem seu tio e outros irmãos. Quase todos têm cabelos claros e olhos azuis. 
As construções mais proeminentes são o templo da Assembleia de Deus, 
uma mercearia e um laboratório de medicamentos abandonado. 

Edemilson, a mulher e as crianças, a irmã Joelma e a filha dela, Samara, 
de 13 anos, se reuniram naquela noite na casa de Jelci. Queriam ensaiar 
hinos religiosos. O cunhado tocava teclado e Samara puxava a cantoria. 
Eram hinos tristes e eles se emocionaram. 

Quando começou o aguaceiro, Edemilson voltou com a família para a 
casa. Por volta das onze da noite, a luz acabou e Prainha virou um 
negrume. O estrondo dos trovões o assustava: os relâmpagos, 
avermelhados, pareciam labaredas rasgando o céu. Edemilson não 
conseguiu dormir. Quando jovem, durante uma tempestade, recebera uma 
violenta descarga elétrica. Desde então, passara a ter medo de chuva. 

Eram quase três da manhã quando Jelci chamou o irmão: tinha ouvido o 
ruído de uma barreira cair. Ele subiu com a lanterna e não percebeu nada 
de anormal. Sem sono, os irmãos ficaram na cozinha conversando. 
Escutaram um novo ribombar, que fez o chão tremer. Pouco depois, viram 
Joelma e o marido, Sérgio, saindo aos gritos de casa. Edemilson custou a 
entender do que se tratava. ―A casa de Claudinho e Adriana caiu e Samara 
está lá dentro!‖, berrava Joelma. 

Edemilson deu um pulo da cadeira e correu atrás deles. Quando chegou, 
viu que não só a casa de Cláudio Coelho, o Claudinho, cunhado de Joelma, 
como todas as casas em volta haviam desabado. A casa onde a sobrinha 
estava tinha três andares. A família morava no 2º. Os moradores do 3º 
andar escaparam. Os sete que moravam no 1º estavam mortos. A laje 
imprensara Claudinho, a mulher, os dois filhos e a sobrinha. Em desespero, 
tentaram retirá-los, no meio da escuridão. Mas os escombros das casas 
acima rolaram sobre eles. Tiveram que correr. 

Apavorado com o que presenciara, Edemilson correu para sua casa. 
Queria tirar as crianças e a mulher de lá. A água barrenta corria forte pelo 
caminho. Chamou a mulher e avisou que sairiam todos. Ela acordou os 
filhos enquanto ele procurava um plástico para cobri-los. Não ia tirá-los da 
cama quente e jogá-los na chuva fria, podiam ficar doentes. As quatro 
crianças, de 10 a 5 anos, ficaram no meio da sala, de pijamas, ainda 
sonolentas, esperando pelo pai. Edemilson os abraçou com firmeza, dois de 
cada lado, e os cobriu com o plástico. Levaria as crianças primeiro. Depois 
voltaria para buscar a mulher165. 

 

As entrevistas são realizadas exaustivamente e com o maior número de fontes 

possível, mesmo quando se trata de matéria em volta de um personagem central. A finalidade 

                                                 
165 Trecho da matéria “O fim do mundo”, publicada na edição nº 56 de Piauí (DIEGUEZ, 2011, p. 45-46). Apesar 
de termos procurado exemplificar nossa discussão com trechos extraídos dos livros tomados como base para a 
composição do corpus de pesquisa, consideramos que o texto sobre a tragédia em Nova Friburgo é mais 
representativo e ilustra melhor a relação da jornalista com as emoções, algo caro em seus trabalhos. 
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é confrontar afirmações. Mais: nessas muitas conversas, longas, são descobertos fatos 

inusitados e/ou significativos. Quando esteve no escritório do banqueiro Daniel Dantas, 

Consuelo percebeu uma constante música erudita de fundo. Deduziu que fosse um gosto 

pessoal. Perguntou: “Daniel, você gosta muito de música clássica, né?”. “Não. Por quê?”. 

Disse-lhe a jornalista, então, que desde que estava lá não tocava outra coisa. Concertos, 

sinfonias, orquestras. “Ah, a música? Não. [...] Está vendo ali? A gente descobriu que tinham 

microfones ali escondidos. Então, agora, eu botei música aqui o tempo todo pra não ouvirem 

as nossas conversas”. Ouvido atento – literalmente – faz toda a diferença. 

Também compõem suas táticas de apuração, em paralelismo às entrevistas, a pesquisa 

e a observação. A primeira ajuda a contextualizar. Matéria sobre estragos provocados pela 

chuva requer consulta a relatórios da Defesa Civil. Outra, a propósito do petróleo, exige a 

busca por estudos. E assim por diante. “As pessoas não são sozinhas. Elas têm a importância 

para serem perfiladas porque elas estão dentro de um contexto. Então, você tem que entender 

qual é esse contexto, quais são as condições”.  

O volume de informações coletadas nesse sentido quase nunca é totalmente utilizado. 

Serve, antes, para fazer entender sobre o que se está falando; e, depois, para confirmar dados 

– ou aliá-los a declarações e observações –, já que o jornalismo, como se viu, valoriza a 

precisão. Tudo isso no que diz respeito a estatísticas, levantamentos, pesquisas, etc. Mas, 

quanto às pessoas, Consuelo prefere não saber muito a respeito delas antes de ir a campo. “Na 

verdade, quando eu vou fazer um perfil, eu gosto de ter o básico sobre aquela pessoa, para não 

me contaminar. Eu quero chegar naquela pessoa para contar essa história como se fosse pela 

primeira vez. Quem é esse personagem?”. É o ponto de partida para alcançar o que colocamos 

previamente. 

Já a observação possibilita não só “descrever a imagem” ou “descrever emoções” 

como, também, entender características psicológicas dos entrevistados. Isso ajuda, também, a 

dar amplitude à narrativa. “O leitor é inteligente. Então, você dá os elementos através da tua 

experiência, do teu olhar e do olhar dos outros, que você captou, para que o leitor tire suas 

conclusões. É muito fascinante”. E como se faz isso? 

 
Você está com os teus sentidos abertos para entender. Entender um gesto... 
Aquele cara está fazendo o quê? Ele está falando com você, mas ele, sei lá, 
está batendo com a mão desesperadamente? Ou com o pé? Ele está nervoso? 
Ele levanta, ele anda, ele fica duro? Todo gestual conta. Qual a posição que 
ele fica? O jeito, o medo que ele tem de determinado lugar, o ambiente... 
Como é decorado aquilo ali? Como é a casa dele? Como é a família dele? 
Como que as pessoas falam com ele? Tudo isso. Como ele trata os 
subordinados? Você tem que estar muito atento. 
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Algo que se repete nos trabalhos de Consuelo Dieguez é a busca por desvendar as 

relações estabelecidas em torno de certos pontos – como os fundos de pensão – ou das 

próprias pessoas. Isso, aliás, vai se desdobrando em abordagens posteriores. Escrever o perfil 

de Daniel Dantas foi o que a levou a Sérgio Rosa, para citar um exemplo. Essas relações dão 

o tom. Às vezes, no próprio texto. Associar uma pessoa a um objeto ou uma situação. A 

música erudita na sala de Dantas, supracitada, é uma boa ilustração. Ou o texto sobre Rosa, 

que começa com sua festa de 50 anos, da qual participaram o grupo dos fundos de pensão, 

seus amigos de sindicato, que ocupavam postos-chave. A forma dada à redação amarra 

aspectos da vida privada – infância, adolescência, participação em movimentos estudantis, o 

próprio aniversário – com os interesses políticos. 

Retomando a percepção da jornalista a respeito de seus leitores, vale dizer que aqui se 

repete o já identificado junto aos outros sujeitos de nossa pesquisa: em primeiro lugar, a 

escrita deve agradar a si próprio; consequentemente, agradará a leitores. Não a todos, claro. 

Não a algum, em específico. Mas haverá quem goste. A medida é o próprio gosto. “Eu preciso 

saber: eu gostaria de ler essa história? Essa história está bem contada? Essa é a história que eu 

gostaria de ler? Então, é essa história que eu vou dar para as pessoas lerem”. O que ela afirma 

intentar é oferecer ao público potencial de seus textos subsídios para que sintam “o mesmo 

prazer” que teve em desvendar uma personalidade ou uma trama. “É como se ele fosse 

descobrir junto comigo aquela história”. Daí o apreço pelas descrições, por compensar a falta 

de imagens – ou complementá-las – com palavras. “Você vai descrever o ambiente, você 

descrever os cheiros, os sons, você vai descrever a emoção das pessoas ali, naquele momento. 

O que você está fazendo para o leitor é compensar a falta de imagem com a imagem escrita”. 

A matéria sobre Nova Friburgo exemplifica a ideia.  

É por isso que escrever consiste em processo demorado e “sofrido”. Muito embora 

perceba uma agilidade maior, conquistada pelo aprimoramento, ainda gasta tempo 

organizando a narrativa, sempre no intento de despertar interesses pelo produzido. “Será que 

as pessoas vão gostar disso? Será que elas vão se interessar? Vão continuar a ler, passar 

dessas dez linhas e lerem mais dez mil? Quer dizer, você tem que fisgar o leitor”. Métodos – 

bastante particulares – de organização contribuem: 

 
Eu sou muito sistemática nisso, eu tenho que ter as coisas organizadas. Se 
você chegar no meu escritório e me vir escrevendo, você vai achar que não 
tem nada organizado, porque é papel no chão, é bloco de papel aqui, livros. 
É um caos. Eu, mergulhada em papéis, na frente do meu laptop. Mas está 
tudo marcado, anotado. Onde isso vai entrar. Se não, é impossível. Porque 
são 50 mil toques. Você tem que se organizar, é muita coisa para você 
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escrever e muita coisa para colocar no meio, porque você tem que mostrar e 
fazer o leitor entender do que é que você está tratando. 
 

Outra característica das produções a que dedicamos esta tese, percebida por Consuelo, 

é a importância dos diálogos com os editores. Arejam as ideias. Direcionam caminhos. É a 

primeira instância de compartilhamento daquilo que se está descobrindo e que, num futuro 

próximo, será partilhado com os leitores. “Você ter com quem trocar é fabuloso, porque você 

não está sozinho. É o prazer de você dividir. [...] Porque essas experiências que eu vivi, você 

imagina chegar com isso, de primeira mão, e sentar com teu editor e contar, e o cara se 

empolgar, e vibrar com você, e dar sugestão”. Ainda que em seu caso haja uma liberdade 

maior – propiciada pelo espírito da publicação em que atua, e menos necessidade de 

negociações, dada a liberdade considerável para o desenvolvimento das pautas propostas –, há 

um respeito pelas hierarquias e uma necessidade não formalizada de apresentar resultados 

durante o processo, e não só ao fim. Ela explica: “Quando você vai contar para o editor o que 

você tem, você, de alguma forma, já está estruturando a matéria, porque você tem que dizer o 

que é a sua matéria”. Não se chega apenas com ideias vagas. É preciso ordená-las.  

Assim sendo, podemos elencar as particularidades do trabalho de Consuelo Dieguez 

desta maneira: 
 

Quadro 10 – Características da produção de Consuelo Dieguez 

Categoria Atributos 
Motivação Interesse nesses dramas humanos. 

Apuração 

Eu nunca vou para uma matéria indiferente. 
Ouvir várias pessoas, confrontar. 
É preciso ter capacidade de empatizar com a história do outro e de 
se colocar no lugar do outro. 
Muita pesquisa, muita leitura. 
Observação. 

Redação 
Tem muita emoção em cada matéria. 
Descrição. 
História com começo, meio e fim. 

Nomenclatura atribuída ao trabalho Jornalismo sério, jornalismo de verdade. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

5.7. Eliane Brum 

 

Década de 1980. Eliane Brum ia desistir do jornalismo, antes mesmo de começar a 

trabalhar. Não se identificava com os métodos de construção da notícia. Pirâmide invertida, 

mito da objetividade, essas coisas. Era o que predominava na época. Produções “além da 
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fórmula”, para usarmos a expressão de Jorge Ijuim (2010), tal qual o desenvolvido pela turma 

do new journalism, eram difíceis de serem encontradas. Prestes a concluir a faculdade – o fez 

em 1988 –, estava decidida a não levar isso adiante. Apenas concluiria o curso por já estar 

muito perto do fim. Foi aí que tudo mudou. Um de seus professores, Marques Leonam – cuja 

fama é a de ser um marco na vida dos alunos –, mostrou ser possível ir além da notícia, 

daquilo que é comumente noticiável. Abriu-lhe, então, as portas para outro mundo: o do 

jornalismo “que vai ver o que está atrás dos fatos – porque o fato é um ponto de partida só, 

não é o ponto final –, que fala de cheiro, fala de textura, fala de gesto, fala de hesitações, fala 

de silêncios”166. Interessada nessa possibilidade, ela tratou de colocá-la em prática. Fez uma 

matéria sobre filas. Todas elas. As “que a gente entra desde que nasce até morrer”. Tema 

incomum. “Esperando na fila da existência” era o título. Acabou sendo inscrita na primeira 

edição do SET Universitário, evento promovido pela Faculdade de Comunicação Social da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Foi premiada. Mas não sem 

antes receber críticas. Não a respeito da qualidade, mas, sim, da forma. “Quando me 

chamaram, tinha publicitário e jornalista [na comissão julgadora], e os jornalistas disseram: 

„O que tu faz não é jornalismo!‟. E os publicitários disseram: „É jornalismo, sim!‟. [...] De 

cara, já me disseram que o que eu fazia não era jornalismo”. 

O prêmio do SET Universitário, naquele 1988, era uma vaga para estágio na Zero 

Hora, em Porto Alegre, onde ela trabalhou até o ano 2000. “E, lá, eu comecei a fazer aquilo 

que me movia. E o que me move? Me move entender como as pessoas dão sentido pra suas 

vidas, criam sentido pra suas vidas – e, em geral, com muito pouco”. No jornal, enfrentou 

desafio contínuo ao que os avaliadores do concurso lhe impuseram: mostrar que um 

jornalismo que ultrapassa o informativo é sério e viável. Levou mais de ano batalhando para 

conseguir fazer o que gostava. No começo, queriam a todo custo que se enquadrasse nas 

normas, na fórmula da notícia. Até que foi escalada para cobrir a inauguração do McDonald‟s, 

no centro da capital gaúcha. A ideia era que levantasse quantos lanches haviam sido vendidos 

e perguntasse o que os frequentadores estavam achando. Eliane viu diferente.  

 
O McDonald‟s estava na Praça da Alfândega, que é uma praça muito 
tradicional de Porto Alegre, onde tem as prostitutas, onde tem os velhos da 
Praça da Alfândega, que são tipo uma instituição. Onde se discute a 
política, onde a história passou, aconteceu. E eu contei a inauguração do 
McDonald‟s – naquele tempo, era um marco de uma transformação 
social, econômica e cultural – pelo olhar deles. Essa matéria foi publicada na 
íntegra. E foi muito bem recebida pelos leitores.  

                                                 
166 Todas as frases apresentadas entre aspas ou no recuo, no item 5.7 deste capítulo, correspondem a reproduções 
da entrevista concedida a nós, por Eliane Brum, em 16 de dezembro de 2013.  
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Foi um divisor de águas. A partir disso, começa a conquistar seu espaço, 

gradativamente, e a mostrar que seus textos respondiam as perguntas do lead – ele é 

“superimportante” –, mas ofereciam algo a mais. Não eram padronizados. Não precisavam 

ser. Esta era a defesa. E isso não significa, também, “uma autorização para fazer nariz de 

cera”, uma “licença” para “inventar” ou “abusar de adjetivo” e, muito menos, para não dar 

nenhuma informação. É apenas um jeito, “como dizia a Isabel Allende”, de “pegar o leitor 

pelo pescoço e levar ele até o fim”: “Então, eu sempre tento, tentei fazer isso. Busquei fazer 

um lead que tivesse um máximo de informações possíveis, não tivesse nariz de cera. Mas que 

as pessoas tivessem um bom texto”. 

Note-se a preocupação com a qualidade, com um texto que não seja feito de qualquer 

jeito e tampouco seja seco, sem vida. Seriedade com o trabalho, entendido como distinto a 

emprego. “Eu acho grande contar uma história. Porque quando as pessoas abrem a porta da 

sua casa, da sua vida, pra mim, eu sei que elas estão me honrando com uma confiança 

enorme, e eu tenho que ser digna dessa confiança”. Na Zero Hora, mesmo quando se tornou 

repórter especial, cobria pautas diárias. Várias num mesmo dia. Mas sempre ia às ruas com 

uma orientação “factual”, e “voltava com essa história um pouco diferente”. Buscava os 

“bastidores”, o sujeito que, em geral, fica fora da agenda midiática.  
 
É que, pra mim, eu tenho muito claro que o jornalista é aquele que 
documenta a história cotidiana, a história em movimento. A história do hoje. 
O que a gente produz é documento,  documento que vai influenciar a 
compreensão do mundo e o próprio andamento do mundo, hoje, no presente, 
como vai ser determinante pros historiadores, pras pessoas, no futuro, 
entenderem esse momento histórico. 

 

 Documentar o tempo presente se faz com escolhas. Em geral, costuma-se valorizar as 

figuras de maior destaque (políticos, celebridades, grandes nomes de diferentes áreas de 

atuação). São elas que ficam na memória coletiva. O cidadão comum acaba no esquecimento. 

O que é nocivo. Durante o século 20, quando a imprensa “foi hegemônica na documentação” 

da “história em movimento”, “grandes capítulos” e “muita gente” ficaram de fora. Ainda hoje, 

época em que “os narradores se multiplicaram”, pelas possibilidades da internet, 

especialmente das mídias sociais, o jornalismo continua priorizando a vigilância aos atos do 

governo (desempenhando seu papel de “cão de guarda”, com vimos) e de figuras relevantes, 

ignorando a parcela maior da população. Eliane Brum, ao contrário, busca a “vida comum”. 

Em trabalho anterior que desenvolvemos acerca do jornalismo por ela praticado – utilizado 

como pré-teste para este estudo –, salientamos um forte apelo social nessa opção pelos 
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sujeitos menos visados (ASSIS, 2012, p. 15). A própria jornalista nos confirmou sua 

disposição em inverter a lógica hegemônica do jornalismo, revelando histórias singulares. São 

as vidas de “homens e mulheres que constroem, tecem a vida cotidiana do país”, as quais não 

podem, nessa perspectiva, ser ignoradas ou taxadas como desimportantes. Suas produções, 

portanto, obedecem sempre ao mesmo rigor, independentemente do tamanho ou da proporção 

que irá tomar. Ela assegura: “eu vou fazer com o mesmo rigor, porque eu levo muito a sério o 

meu trabalho. [...] E assumir a seriedade disso é também respeitar a minha vida, porque essa é 

a minha expressão do mundo”. É um senso de compromisso trilateral, por assim dizer. 

Primeiro, com as fontes. Depois, consigo mesma. E, por fim, com o leitor. “Eu posso errar, 

como já errei. Eu posso descobrir, uma semana depois, que a melhor frase pra abrir uma 

matéria era outra, que só me ocorreu naquele momento, mas o que não pode acontecer é eu 

não ter feito o melhor possível”. 

 Sua atuação no jornal é coroada, em 1998, quando o diretor de redação Marcelo Rech 

lhe propõe um desafio: “Eliane, que tal extrair crônicas reais de pessoas comuns e situações 

corriqueiras?” – ele revelaria depois (RECH, 2006, p. 13). Desafio aceito. Durante quase onze 

meses, publicou, aos sábados, numa seção fixa intitulada “A vida que ninguém vê”, as 

histórias de “humanos anônimos” – como Ricardo Kotscho (2006, p. 177) os adjetivou – que 

encontrava em várias circunstâncias. Às vezes, ficava parada em algum lugar, esperando pela 

primeira pessoa que a abordasse. E aí “tinha que descobrir qual era a história dela”. Não a 

vida inteira. Mas o “que de certa forma levou ela até mim, naquele momento”. “As histórias 

estão aí, só precisa querer descobrir. Só precisa decifrar. As pessoas estão aí pra serem 

decifradas”. E, assim, narrou essas experiências cotidianas que “ninguém vê”, com a do Adail 

José da Silva, que trabalhou por trinta e seis anos no Aeroporto Salgado Filho sem nunca ter 

viajado de avião; a do Antonio Antunes, que foi comprar uma camisetinha para o filho 

natimorto não ser enterrado nu, embora não tenha conseguido esse feito, porque a funcionária 

do necrotério sequer o deixou ver o rosto do bebê; ou a do Vanderlei Ferreira, taxado de 

louco, que frequenta exposição agropecuária montado num cabo de vassoura, o qual ele jura 

ser cavalo; dentre várias outras. Foram quarenta e seis, no total. Dessas, vinte e três estão 

publicadas em livro, ao qual foi dado o mesmo título do espaço original (BRUM, 2006).  

Os ensaios teóricos sobre noticiabilidade, como se viu no Capítulo 2, tentam sinalizar 

o critério de seleção noticiosa com termos do tipo “incomum”, “drama”, “originalidade”, 

“interesse”, para citar alguns da extensa lista que Gislene Silva (2013, p. 62) conseguiu 

elaborar. Eliane Brum explica de outro jeito: essas pautas resultam de uma disposição em 

colocar os próprios sentidos a serviço do jornalismo. Surgem, então, pelo “olhar” (“acho que a 
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reportagem sempre parte de um espanto [...] no teu olhar sobre o mundo”) e pela “escuta” 

(“eu sou uma „escutadeira‟”). Trata-se de um processo complexo, subjetivo e notadamente 

imbuído de emoções e de afetos. Em primeiro lugar, porque começa “dentro da gente”: 
 
Antes da gente ir pra rua, pras coisas do mundo, a gente atravessa a rua de si 
mesmo, e isso significa que tu tem que fazer um processo interno de 
esvaziamento, das tuas visões de mundo, dos teus preconceitos, dos teus 
julgamentos, pra ir o mais vazio possível em direção ao mundo do outro, ao 
mundo que é o outro, pra conseguir realmente escutar como ele vê a vida, 
quais são os sentidos que ele dá. Se tu não faz esse processo interno, tu pode 
ir pra África, tu pode ir pra China, tu pode ir pra onde for, pode atravessar o 
mundo, ficar cinco meses fazendo matéria, mas tu não vai ter saído do teu 
umbigo. Porque esse processo é fundamental. Pra gente habitar o outro, a 
gente tem que se desabitar por um momento. 

 

Não é, como se pode ver, movimento fácil. E a dificuldade não é apenas para chegar a 

esse estágio de “esvaziamento” de si mesmo, como também para retornar dele.  

Outro ponto fundamental é “complicar a pauta”, problematizar. “A primeira ideia é 

sempre uma ideia ruim, ou pelo menos fraca”. Chegar à narrativa “de histórias tão reais que 

parecem inventadas”, como a jornalista destaca na apresentação de outro livro, O olho da rua 

(BRUM, 2008, p. 15), exige sair da zona de conforto com a qual se está habituado e não se 

contentar com o óbvio, com o que já foi visto, com a resposta mais plausível. Somente assim 

se chega em “um novo olhar”. “Tu vai duvidando, duvidando das tuas primeiras ideias, pra 

chegar em algo que seja mais interessante”. Tem sempre um “será?” nisso. O passo seguinte é 

o da pesquisa: a busca pelas contextualizações, pelo que já se disse, pensou ou estudou a 

respeito do assunto tratado. “Pra quê? Não pra mim, pra minha matéria, mas pra eu poder me 

perder. Pra gente poder se perder, que também é fundamental numa reportagem. Pra chegar 

em algum lugar novo, tu precisa saber muito, senão não vai enxergar”. Isso é o que possibilita 

“alcançar algo realmente novo”, “que ainda não foi contado”. 

Em campo, Eliane torce para que seu planejamento inicial dê errado. É aí, sem um 

direcionamento engessado, que ela começa a “entender”, a “escutar” e a “alcançar o outro”. 

Faz o que chama de “escuta ampla”, com todos os sentidos, que considera seu principal 

procedimento, compreendendo-o como processo subjetivo. “Eu tenho muito medo daqueles 

jornalistas que se acreditam totalmente isentos e objetivos, como se fosse possível pairar 

acima da sociedade. [...] Então, me saber falha é o que me ajuda a tomar as precauções 

necessárias pra ser capaz de escutar”. Coloca-se num “lugar de canto”. Procura não interferir 

no modo como as pessoas falam sobre si, não obstante reconheça que “só o fato da gente 

decidir contar uma história” já a altera, bem como a presença do jornalista modifica as 



 
229 

  

reações das pessoas. É natural. É da cultura. É da vida. “E quando, em alguns momentos, não 

é possível sustentar esse lugar da escuta? Aí, eu conto pro meu leitor. Meu leitor sempre sabe 

quando eu saí do meu lugar da escuta e interferi na reportagem”. O importante, para ela, é a 

clareza no que se faz e no que se conta. É o que torna o trabalho honesto. Ainda sobre a 

“escuta ampla”, vale dizer: ela permite entender os sentidos das frases ditas, dos pensamentos 

formulados, das atitudes ou, mesmo, dos silêncios.  

Nas grandes matérias que produz, as quais demandam meses de apuração, adota mais 

dois recursos. O primeiro é o gravador. Faz questão de usá-lo “pra não perder nenhuma 

palavra, porque não existem sinônimos”. “Se a pessoa escolheu uma palavra, é aquela, e não 

outra, e isso diz dela”. O outro instrumento é o bloquinho. Nele, registra detalhes que, muitas 

vezes, são até mais importantes do que as declarações: “os cheiros, o que vai acontecendo, 

quem entra, quem sai. [...] Tudo isso não está no gravador”. Anota, também, seus 

sentimentos, as sensações que vai tendo ao longo desse percurso, bem como algumas ideias 

para o futuro texto. Quando chega volta à casa, passa tudo para o computador, isto é, 

transcreve as gravações e digita as anotações. O resultado: houve matérias em que o arquivo 

com o teor da apuração contabilizou aproximadamente quatrocentos mil caracteres. Faz isso 

para não se esquecer do que sentiu, do que viu, da “atmosfera” de cada situação. Afinal, 

quando for escrever, já vai estar “num outro momento”. 

Quando preciso, ainda se põe a checar mais. Confirma com uma, duas, cinco pessoas. 

Com fontes especializadas. Às vezes, faz tudo isso apenas para falar sobre algo simples, 

como, por exemplo, o clima de um dia que ela não presenciou: se o sol estava a pino, se o céu 

estava azul intenso, se havia nuvens, etc. Entende ela que isso dá credibilidade à matéria. Se 

houver erro – por mais banal que seja –, “o leitor tem todo direito de não acreditar em mais 

nada. Então, é precisão. Essa checagem é muito importante”. E nisso reside, também, a 

diferença sensível desse tipo de trabalho em relação ao que se faz na correria do dia a dia. 

“Tem muito jornalista preguiçoso, que diz: „Ah, tu faz literatura, né?‟. Porque dá trabalho 

fazer bom jornalismo. Porque imagina: só com uma coisinha dessa, tu entrevista cinco 

pessoas e três sites de meteorologia. Dá um puta trabalho”.  

Quando se senta para escrever, refaz todo o caminho da apuração: lê novamente o que 

digitou, separando blocos com cores diferentes. Assim, escolhe “o melhor do melhor”. 

Depois, faz nova seleção, destacando “o melhor do melhor do melhor”. E aí abandona tudo, e 

vai redigir. “Quando eu vou escrever, eu não quero olhar pra mais nada, que aí me atrapalha. 

Eu não quero ficar checando [...]. Eu sempre tenho a sensação de que a história se escreve 

primeiro dentro de mim, e, depois, quando eu vou pro computador, ela já está escrita”. Com 
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tudo redigido, deixa o texto de lado pelo tempo que for possível. “Texto precisa sempre 

dormir, porque no outro dia tu tem distanciamento, tu vai trabalhando melhor”.  

Esse processo longo de apuração Eliane passou a experimentar com mais intensidade 

quando foi trabalhar na Época, em São Paulo, no ano 2000. Não que antes, na Zero Hora, 

desenvolvesse suas matérias com menos apuração, mas as rotinas de um jornal e de uma 

revista são diferentes, bem como os espaços para escrever. Além do mais, há uma aposta da 

revista em viabilizar produções dessa natureza. Passou, por exemplo, um mês em Roraima, 

para poder escrever a matéria “A guerra do começo do mundo”, publicada em 29 de outubro 

de 2001. Foi sem pauta. Não conhecia nada sobre aquele estado. Fez sua lição de casa 

habitual, lendo tudo o que encontrou, e as interrogações só aumentaram. “Porque, como eu 

comprovaria in loco, Roraima não é fácil de entender”, afirma ela, num relato sobre os 

bastidores desse trabalho (BRUM, 2008, p. 26). De novo, percebemos a necessidade das 

condições oferecidas pela empresa jornalística para que o gênero do qual nos ocupamos possa 

ser cultivado. Como produzir algo que não só informe, mas também agrade, sem tempo ou 

sem estar no lugar? Como diz Caco Barcellos (2008, p. 11), no prefácio de O olho da rua, 

apurar à distância – “por e-mail, por telefone, por intercâmbios eletrônicos de informação” –, 

“além de excluir da pesquisa a maioria da população, que não tem acesso a essas tecnologias, 

elimina o melhor da prática jornalística: ouvir de perto, ao vivo, de preferência com os pés 

envolvidos „na lama dos acontecimentos‟”.  

O contato com o mundo real, onde os acontecimentos suscitam, e o acompanhamento 

do ritmo desses desenrolares são extremamente necessários para a construção dessas 

narrativas. Ao contar o cotidiano de um asilo na capital paulista, a jornalista passou uma 

semana internada na casa, para compreender como os idosos de lá vivem. Embora considere 

ter errado a mão, porque revelou “informações mais prosaicas” que acabaram desagradando 

aos velhinhos (BRUM, 2008, p. 130) – mesmo todos sabendo que se tratava de uma repórter, 

estando cientes de qual era seu papel no meio deles –, também é uma de suas matérias pelas 

quais tem mais apreço. E o que nos narra é justamente fruto de uma imersão nesse universo. 

Somente o acompanhamento contínuo – ainda que apenas por uma semana – permite observar 

o desenvolvimento das ações e a dimensão temporal que elas tomam. Um texto que, num só 

tempo, é sensível, engraçado e revelador de emoções. Observemos um trecho: 
 
Noêmia viveu 86 anos para constatar mais uma duvidosa conquista das 

mulheres: a velhice é feminina. ―O que não tem aqui é homem‖, informa. 
―Quando aparece um, é uma alegria.‖ Na casa, há três mulheres para cada 
homem. Se elas são mais longevas, parecem condenadas à solidão, numa 
subtração que o cadastro da instituição demonstra piorar a cada ano. 
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Mais que a estatística, o que impede o amor do outono é o que já 
atrapalhava os romances em estações mais ensolaradas. Elas logo 
descobrem que depois de velhos os homens continuam levando tudo muito a 
sério, especialmente a si mesmos. Não fosse por esse detalhe atávico da 
personalidade masculina, é provável que irrompesse luxuriante primavera 
naquele miolo de mundo. ―É ridículo namorar nesta idade‖, sentencia 
Guilherme. ―Não gosto de papadas‖, desdenha Paulo. ―Nem de múmias.‖ 

Diante da aspiração impossível, Paulo prefere consumar suas fantasias 
sexuais embalado pelas fotos e pelo vídeo de Cyd Charisse, a ―beautiful 
dynamite‖ de Fred Astaire, cujo lugar de musa inalcançável o salva para 
todo o sempre de conhecer a inevitável consistência de suas ―papadas‖. 
Cyd Charisse, a de carne e osso, já passou dos oitenta e é provável que as 
tão suspiradas pernas exibam hoje uma hidrografia de varizes. A de Paulo 
segue com vinte, trinta, dono absoluto que é do objeto do seu desejo. 

Ainda que os pés não andem com a mesma firmeza, as mulheres seguem 
com eles plantados no assoalho. Práticas na velhice como o foram na 
juventude. Suspiram pelos galãs de novelas, mas jamais esquecem de olhar 
para os lados em busca do possível. ―Estou apaixonada. Sinto que ele fica 
nervoso quando me vê‖, desmancha-se Fermelinda. ―Meu sonho é um dia 
dividirmos uma suíte aqui na casa.‖ Fermelinda arruma e desarruma a 
cama várias vezes por dia, quando tudo o que queria era fazer o mesmo, 
mas bem acompanhada. 

Enquanto o homem que ama permanece distante como o Cristo Redentor, 
o Rio de Janeiro de Fermelinda tem quase quarenta graus. ―Não existe 
mulher frouxa nem fria. Sabe o que é mulher fria? É ela não ter inteligência 
para o amor‖, ensina. ―E o homem nunca morre. Basta ter uma mulher que 
saiba prepará-lo.‖ Nesta altura, Fermelinda já se abana com um leque dos 
grandes. 

O termômetro da casa elevou-se perigosamente há quatro meses, quando 
o francês Robert Regard despontou no portão a bordo de um ainda 
respeitável ramalhete de músculos. Aos 62 anos, um garoto para os padrões 
locais, cuja média se situa em torno de 85 anos, ele se achou sem teto depois 
do epílogo do romance de 24 anos com uma cabeleireira brasileira. 

Ultrapassou o pórtico um pouco assustado, mas logo descobriu que não 
havia pomada melhor para os arranhões de sua auto-estima. Plantou-se no 
pátio de calção e camiseta cavada. A cada bíceps que pulava nos braços, um 
coração feminino completava um salto triplo. Ainda por cima, todos os 
peitorais vinham com sotaque. ―As mulheres adoram quando eu falo 
francês‖, conta. 

O Alain Delon da Casa foi coroado Mister França em 1967. Fez carreira 
no halterofilismo europeu. Aos 37 anos, deixou a mulher e cinco filhos e 
veio se aventurar no Brasil. Abriu dois supermercados, faliu, foi gerente de 
outros tantos, acabou sem nada, exceto por uma filha brasileira e um amor 
incondicional pela pátria adotiva. Estufa todo com o clamor que provoca, 
mas nem sequer cogita a possibilidade de um affair com uma das 
companheiras de exílio. ―São minhas amigas, não iludo ninguém‖, 
esclarece. ―Sempre tive moças mais novas correndo atrás de mim. Eu me 
vejo ao lado de uma mulher de quarenta, 45 anos. Por isso mantenho meus 
82 quilos, não janto, faço exercícios. Estou inteiro.‖ 

Sempre mais pragmáticas, as mulheres. Não é à toa que vivem mais. Sem 
par nos bailes da Casa, evolucionam pelo salão com as amigas, as 
enfermeiras, as acompanhantes. Vêm de uma geração em que o mundo 
feminino era circunscrito aos lares, e esse estágio de uma existência inteira as 
ensinou a viver entre paredes. De certa forma, perderam um pouco menos e 
um pouco mais, na medida em que não sofrem pelo que não conheceram. 
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Eles, não. Seu mundo era o de fora, donos de todas as ruas, no controle 
de cada passo. Postam-se carrancudos, temerosos ―de dar vexame‖, 
recusando-se a esgrimir com as pernas que têm. Suportam menos as 
limitações da velhice, dependentes das moças muito mais jovens que estão 
ali não por sua capacidade de sedução, mas para trocar suas fraldas. Mais 
devastados pelos ventos da melancolia, os homens definham enquanto elas 
tocam gaita, piano, fazem versos. 

―Eu caí, toquei, cansei, levantei, chorei, rolei. E agora estou aqui. 
Acordo com as músicas todas‖, resume a cantora lírica Mariluza Prista, aos 
77 anos. ―Não há vantagem nenhuma em chegar a esta idade imprestável, 
dependendo dos outros até para tomar banho‖, retruca o dentista Fernando 
Ferreira, de 84. ―Nem fumar e beber posso mais. Estou esperando a morte. 
Todo mundo deveria viver só até os cinqüenta anos.‖ 

Na sacada, Noêmia tomou a decisão de só ouvir o que quer. ―Ainda bem 
que sou surda‖, diz. Subitamente, ilumina-se. Diante dela desenrolam-se 
cenas de sexo explícito, gemidos escandalosos. Desta vez, Noêmia escuta 
muito bem. Solidária, bate na porta da vizinha de apartamento: ―Corre 
aqui! Vamos ver os gatos cruzando no telhado.‖

167 
 

Seja no jornal ou na revista, na produção de livros ou de documentários, bem como em 

textos para internet, seus princípios são os mesmos: contar histórias e entender os sentidos 

atribuídos a elas. Suas tentativas de se esvaziar, de “atravessar a rua de si mesmo”, aliam-se à 

intenção de revelar os complexos direcionamentos dados pelas pessoas às suas próprias vidas. 

Aliás, Eliane sequer gosta do termo “personagem”, utilizado como jargão jornalístico, porque 

o considera próprio da ficção. “Quando um ficcionista [...] cria um personagem que é tão 

contraditório, é tão complexo, tão verossímil, que tu acha que ele é gente, o cara é um gênio, o 

cara é um ótimo escritor, ele é muito competente, ele é brilhante”. Mas, em jornalismo, ocorre 

o oposto: a ideia de personagem tira a complexidade do sujeito, que, nesse modo de ver, acaba 

sendo moldado a determinada situação e geralmente é procurado com a intenção de que se 

manifeste de um modo preconcebido. “A palavra personagem cria um distanciamento. Eu 

acho que ela dá uma certa autorização pra tu te conectar menos com aquela vida que tu está 

contando. Saber que tu está contando uma vida, que aquela vida vai ser alterada por aquilo 

que tu está contando”. 

Eliane Brum tem convicção de que os espaços abertos para produções jornalísticas que 

fogem do lugar-comum não são dados, mas conquistados. Há um embate. E o considera 

importante. “Porque é nesse embate que se constrói o jornalismo. Não tem, assim: o chefe tem 

todo o poder; o repórter nenhum poder. Não!”. Seu pensamento, aliás, é muito próximo a 

outros que já vimos aqui. A questão não é quem é o jornalista, mas o resultado que ele 

consegue alcançar e apresentar. Impõe-se respeito pelo mérito e, consequentemente, cava-se 

                                                 
167 Trecho da matéria “A casa de velhos”, extraído do livro O olho da rua (BRUM, 2008, p. 100-104). Foi 
publicada originalmente na Época, em 24 de dezembro de 2001, sob o título “A suave subversão da velhice”. 
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um espaço que permite o desenvolvimento da atividade jornalística com certas características. 

Como dissemos, trabalho e emprego, em sua concepção, são instâncias diferentes. E sua 

opção, em particular, é a de desenvolver seu trabalho, no espaço que se mostre propício para 

documentar “a história cotidiana”. 

 
Este é o meu compromisso. O emprego é circunstancial. É o que vai me 
permitir ou não fazer isso direito. Enquanto me permitir fazer direito, eu 
fico, [...] mas eu nunca aceitei não me deixar fazer aquilo que eu preciso 
fazer, porque seria me aviltar, me alienar do meu trabalho. E, aí, eu acho que 
é a hora que a gente morre. E as redações estão cheias de morto-vivo. Nunca 
me deixei ser morto-vivo, que me matassem, assim. Então, eu sempre lutei 
muito. [...] A melhor forma de lutar, dentro duma redação, é entregando. O 
cara pode não gostar de ti, pode não gostar do jeito que tu conta o mundo, 
pode não gostar de várias coisas, mas ele vai ter que reconhecer que tu traz 
da rua algo que ele precisa publicar.  

 

Esses embates levam em conta vários outros fatores. Não se trata de algo “estanque”. 

Muita coisa entra em jogo. Quando um veículo abre espaço para as práticas aqui discutidas, é 

porque, de certo modo, o jornalista “compra a briga”, mas é também porque os leitores 

gostam. E não é só isso. Há interferência do momento e do sujeito com quem se lida – diretor, 

editor, etc. (o que inclui suas “ideias”, suas “visões de mundo”). Os repórteres acabam 

também se destacando pela persistência e pela perspicácia. De uma forma ou de outra, 

conseguem o que pretendem. O importante é não abandonar o propósito. “Uma história te 

escolhe, tu precisa contar essa história. Senão, ela não vai te deixar dormir”. Um exemplo: 

durante muito tempo, Eliane quis “contar a história dessa geração de jovens, a maioria negros 

e pobres, que morre antes dos 20 anos”. Um problema social, mas que se refere diretamente à 

base da pirâmide socioeconômica. Não conseguiu, “porque não interessava à classe média que 

dirigia a revista e pra classe média que consumia a revista”. Mas também não desistiu. “Isso 

tem que ser uma informação pra mim”. Se os editores/diretores não se comovem com o fato 

de que jovens estão morrendo, também não vão se emocionar com a matéria depois de pronta. 

“Eu preciso entender como eu posso contar de uma forma que ele vai conseguir enxergar”. Aí, 

descobriu o caminho das pedras: focou-se nas mães que enterram os filhos, naquela 

situação. “Então, tu desloca do lugar. Aí, as pessoas conseguem ler. E conseguem alcançar 

aquela dor”. A figura do chefe é um indicador. “Se ele não enxerga, os outros também não 

vão enxergar. Aí, quando vêm as mães, as pessoas enxergam. Eu consigo fazer a pauta, 

consigo contar a história, os leitores conseguem ler a história, as pessoas começam a discutir, 

tem um impacto, tem uma repercussão”. 

Se a jornalista afirma a necessidade de “pensar estrategicamente” a partir dos 
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indicadores oferecidos pela alta hierarquia dos veículos, diz, por outro lado, não escrever para 

agradar. Nem a si nem a outros. “Eu trabalho pelo incômodo. Eu nunca escrevi pra apaziguar 

o leitor. Eu escrevo pra perturbar o leitor. Pra qualificar as questões da época da gente, pra 

que ele possa ver o mundo de outros ângulos, a partir daquilo que eu escrevo”. Inclusive aí 

está uma diferença entre o entretenimento – a “obrigação” com a “audiência” – e o jornalismo 

“eu conto aquilo que eu acho importante contar”. Seu desafio, portanto, sempre foi o de levar 

o leitor aonde pôde estar, e ele não. Esta é a relação que estabelece com a audiência. Uma 

maneira de fazer, por meio da leitura, com que as pessoas se movam. 

 
Elas se deslocam do seu lugar e conseguem vestir a pele daquele outro. 
Acontece esse processo de alteridade. Esse processo precisa acontecer, esse 
processo de reportagem entre o leitor e o texto. Ele consegue vestir, ele se 
desloca, ele sai do seu lugar. Aí, quando ele volta pro seu lugar, ele já é 
outro. Acrescido dessa experiência, transformado por essa experiência. Acho 
que um pouco o processo da leitura é isso. Na ficção, também. Tu não acaba 
um livro, bom, de ficção sem tu ter... [...] Pode ser um choro, pode ser um 
riso, pode ser um incômodo, pode ser uma perturbação... 

 

Diante do que se colocou, encerramos este tópico com a ordenação das seguintes 

características no jornalismo que ela pratica: 
 

Quadro 11 – Características da produção de Eliane Brum 

Categoria Atributos 

Motivação Entender como as pessoas dão sentido pra suas vidas. 
O jornalista é aquele que documenta a história cotidiana. 

Apuração 

Processo interno de esvaziamento. 
Complicar a pauta. 
Ler o máximo possível de estudos, de teses, de reportagens. 
Escuta ampla, que é com todos os sentidos. 
Gravo minhas entrevistas, pra não perder nenhuma palavra. 
No meu bloquinho, eu vou anotando aquilo que não é palavra. 
Tudo eu passo pro computador. 

Redação 

Leio todos aqueles 300 mil caracteres. 
A história se escreve primeiro dentro de mim. 
Quando eu vou escrever, eu não quero olhar pra mais nada. 
Texto precisa sempre dormir. 
Aí, eu volto pro meu material de apuração, e checo cada palavra. 

Nomenclatura atribuída ao trabalho Bom jornalismo. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

5.8. Daniela Pinheiro 

 

Década de 1990. A trajetória profissional de Daniela Pinheiro tem pontos em comum 



 
235 

  

com a maior parte dos jornalistas destacados neste trabalho: é percurso que parte do jornal 

impresso, diário, até chegar à revista mensal. No trânsito entre as mídias, igualmente se repete 

o intento de encontrar mecanismos para não se prender ao núcleo dos acontecimentos, 

direcionando atenções também ao seu entorno. Na sucursal da Folha de S.Paulo – seu 

primeiro emprego –, em Brasília, onde ingressou em 1993, já demonstrava apreço pelo que lá 

chamam de feature, isto é, a notícia apresentada “em dimensões que vão além do seu caráter 

factual e imediato, em estilo mais criativo e menos formal”, assim como – visto no terceiro 

capítulo – rege seu Manual da Redação (MANUAL..., 2008, p. 72). Cobria a efervescência do 

poder na capital brasileira, mas indo mais longe do que o agendamento: “era sempre um olho 

na política, mas sempre um perfil, sempre um caso”168. Depois, na Veja, ainda que se 

submetesse à fórmula mais rígida de texto adotada por aquela semanal – que, apesar de mais 

ortodoxa, mostrou-lhe uma boa maneira de organizar as informações, possibilitando chegar ao 

texto que produz hoje –, seguiu em frente com essa procura, especialmente no tratamento de 

figuras humanas. Mas não com qualquer abordagem: “sempre tinha uma coisa que eu acho 

que é minha, que é um olhar de descrever uma pessoa, de sacar um negócio”. Em março de 

2000, por exemplo, teve publicada uma matéria sobre o empresário Jorge Yunes169, que havia 

emprestado alta quantia em dinheiro a Celso Pitta, então prefeito de São Paulo, o que 

complicou a situação do político, já bastante encrencado, à ocasião, após denúncias da ex-

mulher, Nicéia. O fato é político. O texto, porém, toma-o como gancho para falar sobre os 

esbanjamentos do multimilionário, incluindo sua mansão de quatro mil metros quadrados, 

localizada na região dos Jardins, na capital paulista.  

Esse modo de desenvolver as pautas é “natural”, acredita. “O não natural seria eu fazer 

uma matéria de economia: „Ontem, a balança comercial do não sei o quê...‟”. Se precisar, faz. 

Mas gosta mesmo é de descrever cenas e personagens, deixando que o leitor forme a própria 

imagem a respeito do assunto focalizado. Apega-se às minudências. Elas dizem muito. 

Quando o foco são pessoas, ajudam a caracterizá-las. “Eu sou super a favor dos pormenores. 

[...] Eu acho que, por exemplo, quando faço um perfil do Serra, o que fica é a coisa dele 

passar o álcool na mão”. É claro que isso acompanha informações sobre sua trajetória, 

declarações, outras fontes se referindo a ele, dentre outros dados. Apenas os detalhes não 

sustentariam um texto, ainda mais um de tamanho considerável, como o caso por ela citado, 

que ocupa trinta e quatro páginas de livro (PINHEIRO, 2010a). Mas a assepsia das mãos 
                                                 
168 Todas as frases apresentadas entre aspas ou no recuo, no item 5.8 deste capítulo, correspondem a reproduções 
da entrevista concedida a nós, por Daniela Pinheiro, em 16 de novembro de 2013.  
169 Trata-se da matéria “O amigo multimilionário de Pitta”, publicada na edição nº 1642 de Veja (PINHEIRO, 
2000). 
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revela mais do que é dito. É vestígio para entender uma personalidade. Isso, portanto, se 

repete nas peças jornalísticas que cria. Outro exemplo, também tornado capítulo de coletânea, 

é a descrição dos hábitos de José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil. Após acompanhá-

lo em seu dia a dia, inclusive numa viagem ao exterior, mescla a história do personagem, sua 

passagem pela política e sua vida pessoal com hábitos no mínimo curiosos e que revelam uma 

figura vaidosa. Isso se apresenta claramente na seguinte parte: 

 
O avião estava parado na pista do aeroporto de Lisboa. Fazia pelo 

menos vinte minutos que todos os passageiros haviam embarcado. 
Esperava-se apenas um, não localizado, para que a decolagem fosse 
autorizada. O piloto já cogitava a possibilidade de, por segurança, retirar 
do avião a bagagem do passageiro sumido: poderia ser uma bomba. Foi 
quando o ônibus estacionou ao lado do jato. Dele, desceu sozinho José 
Dirceu, com ar preocupado. Assim que entrou, apressou-se em explicar o 
atraso à aeromoça: estava na sala VIP e havia pedido que o avisassem 
quando deveria ir para o portão de embarque, o que não ocorreu. 

O voo chegou a Madri três horas depois do previsto, e Dirceu perdeu a 
conexão para Santo Domingo. Ao desembarcar, foi informado de que só 
haveria voo no dia seguinte e que, se quisesse retirar sua mala, teria que 
esperar quatro horas no aeroporto. ―Não, não posso ficar aqui, tenho muita 
coisa para resolver na República Dominicana‖, disse. ―Vou alugar um 
avião para o Panamá e de lá me levam para Santo Domingo. Não dá para 
ficar aqui, não dá.‖ 

Foi encaminhado com outros sessenta passageiros para um balcão onde 
os voos eram remarcados. Pelo BlackBerry, ligou para a secretária em São 
Paulo e disse que arrumasse uma passagem urgente para voltar ao Brasil. 
Em cinco minutos veio a resposta por e-mail: teria que gastar mais 3600 
euros. ―Aí não dá‖, comentou. A ideia de alugar o avião também passou a 
parecer estapafúrdia. A companhia aérea ofereceu um hotel quatro estrelas 
ao lado do aeroporto de Barajas, a doze quilômetros do centro de Madri, 
com direito a três refeições e dois telefonemas. A mala ficaria presa no 
aeroporto. Seria preciso comprar uma muda de roupa e artigos de toalete. 
―Para mim, o principal é comprar um hidratante‖, ele falou. ―Eu morro 
louco sem hidratante.‖ 

Aos 61 anos, Dirceu tem os cabelos grisalhos e finos, que ajeita para trás 
com um pentinho verde que leva no bolso da calça. Sua pele é lisa e 
brilhante, graças aos cremes, e ele nega que seja por causa de plásticas ou 
aplicações de Botox. Sua aguda percepção sobre a aparência se manifesta 
no uso aplicado de produtos de beleza, no empenho com exercícios físicos, 
no guarda-roupa de grifes e na preocupação constante com a perda de peso. 
Ele quer emagrecer, urgente, sete quilos. Quando passa em frente a um 
espelho, ou diante de um vidro com bom reflexo, José Dirceu sempre 
confere o penteado e a posição do colarinho. 

Na sua agenda telefônica, os nomes viram siglas. MTB é Márcio Thomaz 
Bastos; LEG, Luiz Eduardo Greenhald; MAG é Marco Aurélio Garcia. 
Ainda no aeroporto, telefonou para o embaixador brasileiro na Espanha, 
José Viegas, ex-ministro da Defesa, para saber se estava livre para jantar. 
Com a resposta positiva, a perspectiva de passar a noite em Madri se tornou 
menos sombria. ―Como a Marta já falou, a gente não pode repetir porque 
fica feio, mas o negócio agora é relaxar...‖, comentou, enquanto andava até 
a van que o levaria ao hotel. ―O voo foi muito barulhento, mas eu não 
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consegui nem brigar com a aeromoça: nossa, que mulher linda.‖ 
[...] 
A filial da loja de departamentos El Corte Inglés ficava a menos de cinco 

minutos do hotel. José Dirceu disse que estava com preguiça de escolher 
uma roupa. Durante cinquenta minutos, examinou as araras da seção 
masculina, experimentou calças e camisas. Levou uma Ermenegildo Zegna 
com um colarinho menor do que o seu, que é número 43, roupa de baixo e 
um par de meias. E o hidratante, é claro. No carro, confessou que queria ter 
comprado uma calça comprida, mas era preciso fazer a bainha. Comentou 
que havia visto um terno magnífico, por um preço equivalente do de um feito 
por alfaiate no Brasil. Dois dias depois, lamentou outra vez não ter podido 
comprá-lo. Dali rumou para a casa do embaixador Viegas, no centro de 
Madri. 

―Não preciso dizer que tudo o que estou falando aqui é off‖, disse-me o 
embaixador Viegas, enquanto bebericava uma dose de uísque. O jantar foi 
alegre. Conversou-se sobre o Ministério da Defesa, a crise aérea, o governo 
Lula e a busca frustrada de Dirceu por um creme de cabelos da marca 
Keune. Foi servido espaguete à carbonara e bebeu-se vinho tinto. José 
Dirceu se torceu com as gargalhadas quando a embaixatriz Erika Stockolm, 
peruana de nascimento, contou as aventuras do casal numa praia 
espanhola. Jovem e esfuziante, ela só anda de Vespa pelas ruas de Madri. 
Está terminando um curso de decoração de interiores e fará a cenografia de 
um desfile de moda. Se o jantar fosse uma sinfonia, Erika teria sido o allegro 
vivace. Na volta, Dirceu ainda ria sozinho das histórias contadas pela 
embaixatriz. ―Sabia que ela era a Xuxa do Peru?‖ 

José Dirceu chegou ao aeroporto carregando a sacolinha dourada do El 
Corte Inglés com as mudas sujas. Era a primeira vez que repetia uma roupa. 
Em quatro dias e meio, usara dois ternos, quatro camisas sociais, três 
gravatas, um sobretudo, uma jaqueta de couro, uma calça de veludo, outra 
de brim, um mocassim, um sapato preto, um tênis, uma camisa jeans, o 
abrigo de ginástica da CBF, uma bermuda e duas camisetas. Sua mala era 
bem maior do que a minha.170 

 

A principal substância da apuração, para Daniela Pinheiro, é estar disponível para 

entender o personagem escolhido. Se a curiosidade é o ponto de partida, esse “estar aberto”, 

quando se vai ao encontro do outro, faz alcançar o resultado final: “estar aberto, muito aberto, 

e não achar que você tem uma agenda, não achar que você tem função de catequizar 

ninguém”. Isso significa compreender as pessoas e suas ações para além do maniqueísmo, que 

as separa entre boas e ruins, honestas e desonestas, certas ou erradas, dentre outras 

qualificações, numa acepção estereotipada, a qual, geralmente, os media reforçam. É preciso 

“ouvir” e “compreender”. Perceber vários ângulos. Por isso mesmo, a jornalista evita fazer 

matérias sobre quem lhe desperta antipatia. Reconhece, contudo, que “isso é coisa de luxo”. 

Não é todo veículo que dá essa chance. Na Piauí, onde trabalha desde o lançamento, em 2006, 

consegue fazer isso: “eu posso me pautar e escrever sobre o que eu quero, sobre quem eu 
                                                 
170 Trecho da matéria “O consultor: José Dirceu” (PINHEIRO, 2010b, p. 54-59), extraído do livro Vultos da 
República, organizado por Humberto Werneck. Foi publicada originalmente na Piauí, em janeiro de 2008, tendo 
como título apenas “O consultor”. 
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quero, sobre uma pessoa que eu acho interessante”. Outra vez batemos na tecla das condições. 

O gênero diversional exige mais do que o habitual do jornalismo. Tanto em termos de 

recursos – mirando o exemplo transcrito, deduz-se com facilidade que um alto investimento 

foi feito com as viagens para acompanhar José Dirceu ao exterior – quanto no tangente às 

condições intrínsecas ao processo jornalístico (pauta, apuração, redação, edição). Mas não só. 

A maneira como lidar com as pessoas também conta. Um exemplo: “Com o Zé Dirceu, nunca 

fiz uma pergunta sobre o mensalão. Todas as vezes que ele fala de mensalão, foi iniciativa 

dele. Porque eu acho que se eu começasse, no primeiro dia: „Bom, e aí? E o mensalão?‟... 

Acabou, fechou o tempo”. Por outro lado, isso foi possível apenas porque havia a certeza de 

que, no largo período de convívio, estendido por dias, haveria momentos em que o assunto 

surgiria espontaneamente.  

Ainda em relação ao gênero, há dois vestígios na fala da jornalista que sustentam 

nossa defesa. A primeira é a menção que fez às revistas Life e New Yorker – inspiradoras do 

projeto embrionário de Piauí –, as quais, na sua leitura, organizam o texto como “uma 

maneira de entretenimento”, isto é, “pra prender a leitura de um ponto de vista não 

convencional”. Tem informação, matéria-prima e razão de ser do jornalismo. Mais do que 

isso, tem informação relevante (não é apenas falar que alguém está “mascando chiclete” ou 

“enrolando o cabelo”). Entretanto, foge do lugar-comum, do mesmo de sempre, de um relato 

que vai direto ao ponto, se assim podemos colocar. Esse entreter faz toda a diferença. “Eu não 

acho que isso compromete a informação”, afirma. O segundo indício é a alusão ao próprio 

trabalho. Usa como exemplo uma matéria que fez sobre o governador do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cabral, em cujo processo de apuração teve a “sorte” de ficar presa com o entrevistado 

e com outras pessoas num elevador. Aproveitou a “cena” para abrir o texto171. A partir do caso 

tomado como parâmetro, explica que, ao construir sua narrativa, tenta despertar curiosidades: 
 
A pessoa tem que ficar num suspense de que vai vir alguma coisa. Que é o 
caso, por exemplo, do Sérgio Cabral no elevador. É engraçado porque eu dei 
sorte de ficar presa com ele, mas o cara não sabia. Você está ali, já me viu 

                                                 
171 A matéria “Na boca do povo”, publicada na edição nº 85 de Piauí, é iniciada do seguinte modo: “O visor digital 
indicou a chegada ao térreo, mas a porta do elevador permaneceu fechada. Seis pessoas se entreolharam. „É 
hidráulico?‟, indagou o governador do Rio de Janeiro, Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro. „Se for, é devagar mesmo.‟ O ascensorista apertava os botões da emergência 
e dos outros andares. Usou insistência e força. Debalde. Como era a autoridade máxima presente, Cabral 
governou outra vez: „Tenta o quatro de novo e vê se sobe.‟ Nada aconteceu. O vice-governador Luiz Fernando 
Pezão, que tem 1,90 metro de altura e muito mais de 100 quilos, enfiou os dedos de sua assombrosa mão direita 
no vão da porta. „Não força!‟, disse Cabral. „Tô tentando abrir, porra‟, objetou o outro. Ao seu lado, o presidente 
do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, enxugou uma mina de suor que lhe banhava a 
raiz dos cabelos. „Eu tenho claustrofobia‟, balbuciou bem baixinho, quase inaudível. A caixa de metal 
continuava imóvel como um enfezado black bloc da avenida Delfim Moreira” (PINHEIRO, 2013, p. 35). 
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com ele no elevador, imagina o que vai vir ali. Então, demora pra entrar nos 
assuntos. Tem os assuntos que você tem que demorar um pouco pra contar 
tipo história mesmo. Você não precisa já falar. Pra chegar num clímax. Isso 
tem mesmo. Isso é uma coisa deliberada. Isso é entretenimento, nesse 
aspecto. 

 

Os modos de produção de Daniela Pinheiro se alteram conforme a circunstância. Pode 

tanto se valer de gravador e bloco de anotações, diante do entrevistado, quanto não usar nada 

disso. Depende muito do teor da conversa e do momento. “Vou ficar seis dias com o cara, ele 

andando na esteira, eu vendo ele andar na esteira, conversando, com gravador? Não dá”. 

Nesses casos, opta por disfarçadamente, a cada espaço de tempo, dar uma fugidinha – faz que 

vai ao toalete, por exemplo – para anotar as conversas e o ocorrido. Quando escreve, também 

nunca vai adiante sem antes saber como vai começar e como vai terminar. “Tem gente que 

escreve por blocos e vai indo. Se eu não tiver o lead e o fim – em geral, eu tenho o fim antes 

do começo –, eu não consigo, eu não faço nem o segundo parágrafo”. A partir daí, monta 

esquemas com a ordem dos assuntos que irá tratar. “Não é sem querer. Dá trabalho, e eu acho 

que faz diferença você ver um texto que é pensado desse jeito”. Nunca, porém, sai para a 

apuração com uma ideia preconcebida de texto. O elemento surpresa não vale só como oferta 

ao leitor. Ela também o espera nessa fase inicial do trabalho. “É, porque, senão, eu acho que 

já estou indo com uma pré-ideia, e sempre o que a gente não espera é muito melhor”.  

A preocupação maior é em transformar o que se coletou (falas, percepções, registros, 

etc.) num relato capaz de pôr o leitor no cenário por ela visualizado. Esse desempenho 

também conta com habilidades peculiares à sua vida pessoal. Descrever pessoas, dar apelidos 

ou coisas do tipo são comuns em seu ambiente familiar, segundo ela nos diz. “Então, é, de 

certa maneira, quase fácil dar uma rotulada nas pessoas”. Devemos perceber, portanto, que os 

recursos adotados nesse fazer – afora, por vezes, subjetivos – tendem a acompanhar aspectos 

do que se vivencia além do expediente de trabalho. Não é só o olhar, mas o agir. O que 

também nos parece lógico. Um exercício que demanda reconhecer e traduzir sensações não 

pode ser feito sem que estas partam, primeiro, do repórter. Dito de outro modo, não há como 

construir narrativas que pendam para o lado da emoção ou do humor, por exemplo, sem se 

emocionar ou considerar engraçado aquilo sobre o que se fala. Poderíamos, nesse sentido 

estabelecer uma semelhança com a conhecida afirmação de Cláudio Abramo (1998, p. 109), a 

de que a ética do jornalista é a mesma do marceneiro. Se não entrarmos no mérito das 

objeções a tal assertiva, por vezes mal interpretada e usada por muitos profissionais como 

modo de “escapar de uma discussão mais profunda sobre seu compromisso social” (KARAM, 

1997, p. 41), e se reconhecermos, nesse modo de ver, “a ética do jornalista” como “a ética do 



 
240 

  

cidadão” – porque “o que é ruim para o cidadão é ruim para o jornalista” –, conseguimos 

afirmar, de modo análogo, que as ações evidenciadas na elaboração do jornalismo aqui tratado 

estão alinhadas à maneira como o profissional da área se coloca em quaisquer outras esferas 

de sua vida. Caso contrário, seria algo mecânico, sem cor, sem sabor. E isso é tudo o que o 

gênero diversional não é. Além do mais, o mundo do trabalho não está desvinculado das 

experiências pessoais, mesmo porque também ajuda a formar identidades. 

Os embates na redação, no caso de Piauí, são mais brandos do que na maioria das 

outras publicações, exatamente por essas narrativas serem sua proposta. Não é preciso, ali, 

conquistar espaço para fazê-las. Ele se abre naturalmente. Mas ainda há o diálogo e as 

negociações com os responsáveis pela edição172. Por parte do repórter, é a tentativa de que seu 

texto não seja alterado ou o seja o menos possível: “nada é gratuito. Você ficou naquilo, às 

vezes, uma palavra que você ficou, aquele parágrafo você demorou muito tempo pra ficar 

daquele jeito [...]. Eu acho que em textos desse jeito você tem que respeitar o jeito da pessoa. 

Eu falaria daquele jeito? Eu usaria aquela palavra?”. Reivindica-se, portanto, que prevaleça a 

autoria, a escolha original dos elementos linguísticos, dos termos. E, para isso, também vale o 

uso do bom senso. Ainda que não haja um “caderno de conduta” a formalizar o permitido e o 

não permitido naquela publicação, há certas posturas identificadas com facilidade pela equipe 

– talvez, também, pelo fato de ser reduzida –, como componentes da cultura da empresa. Age-

se, então, em atendimento e respeito a essas condições – não formalizadas, mas que pairam 

por sobre o processo. 

Em meio à construção de um texto que a satisfaça, ainda que não totalmente – “eu 

nem acho que o forte das coisas que eu faço é texto, não. Mais essa coisa de eu ter um olhar 

na pessoa, de perceber uma coisa, ou de deixar a pessoa à vontade ou de não sei o quê. Eu 

acho que tem um pouco isso, mais do que o texto” –, Daniela Pinheiro costuma idealizar seus 

leitores a partir de algumas pessoas tomadas como referência, gente que ela admira 

intelectualmente, como outros jornalistas, por exemplo. “Eu penso em algumas pessoas que 

estariam lendo, o que elas iam achar. [...] E tem o que eu acho que seria legal”. Os retornos 

recebidos demonstram alcançar os objetivos: 

 
Sempre quando as pessoas vêm falar pra mim, elas falam isso que eu 
procuro fazer mesmo: “Nossa, você me botou lá dentro da sala com você, 
você fez uma coisa, você descreveu o cara, você deu aquela aproximada ali 
com a pessoa”. Isso que vem pra mim como retorno. Ou: “Ah, você teve 

                                                 
172 Para o processo de finalização das matérias, Piauí conta com editor, revisor de texto e checador, esse último 
responsável por confirmar informações apuradas pelo repórter, especialmente aquelas mais pontuais, como datas, 
por exemplo.  
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uma sacada nesse assunto...”. E que é, no fundo, o que eu procuro fazer 
mesmo.  

 

Por mais que Piauí ofereça tempo largo para seus repórteres produzirem as matérias, 

há sempre a sensação de que ainda é pouco. Como se gasta a maior parte dele com a 

apuração, acaba sobrando não muitos dias para a redação ou, talvez, menos do que se gostaria, 

levando em conta que esses “não muitos” são superiores aos concedidos pela maioria das 

outras publicações. Ocorre que, como a própria jornalista dá a entender, é preciso maturar as 

ideias, após a coleta das informações, para que aquilo tudo seja processado/organizado e, 

principalmente, seja encontrada a melhor maneira de conduzir o texto. Não é sem acaso que 

ela e outros de nossos entrevistados demoram bastante – ou quase sempre demoram – para 

definir a abertura da matéria, compreendida, com unanimidade, entre eles, como uma das 

principais responsáveis pelo êxito do todo. Não é algo mecânico, como se pode supor. É algo 

dependente de criatividade e, mais, de um trabalho árduo. 

Um quadro com as principais características de sua produção pode ser assim formado: 
 

Quadro 12 – Características da produção de Daniela Pinheiro 

Categoria Atributos 

Motivação 

Curiosidade pessoal. 
Sou muito focada nessa coisa de perfil, porque eu gosto, eu acho 
que é uma coisa que me dá prazer de fazer. 
Eu acho que, pra mim, é natural. 

Apuração 

Eu sou super a favor dos pormenores. 
Você tem que chegar numa matéria sabendo o mínimo daquela 
pessoa.  
Você tem que ir aberto mesmo. [...] Não adianta você querer fazer 
uma matéria com um cara que você acha um pulha, olhando ele 
como um pulha.  

Redação 

Eu não consigo escrever sem ter o começo nem o fim. 
Depois, eu vou e faço o esquema. Faço tipo um organograma, tipo 
por tópico, assunto. 
Você tem que demorar um pouco pra contar tipo história mesmo. 
Você não precisa já falar. Pra chegar num clímax. 
Eu acho que essa proximidade que você dá, quando você está 
fazendo um perfil, a pessoa [o leitor] já está com você ali dentro. 

Nomenclatura atribuída ao trabalho Jornalismo mesmo, escrito com vagar, com espaço. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

5.9. João Moreira Salles 

 

Década de 2000. Se o olhar de Zuenir Ventura, como se viu lá atrás, é o de um 

cronista, o de João Moreira Salles é, sem dúvida, o de um documentarista. Foi no território 
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das produções cinematográficas – precisamente, no trabalho com o documentário, 

caracterizado pelo compromisso com a exploração da realidade – que ele primeiro se firmou. 

Formado em Economia, mas consciente de que não tinha vocação para atuar na área, recebeu 

convite de seu irmão, o cineasta Walter Salles, para ser roteirista, em 1985, de uma série que 

seria exibida pela TV Manchete: “Japão, uma viagem no tempo”. Enveredando por esse ramo, 

obteve destaque e passou a ser considerado um importante documentarista contemporâneo173. 

Mas suas referências sempre foram mais da literatura do que do próprio cinema: “aquilo que 

eu lia sempre me foi mais importante, na maneira como eu organizava o mundo, do que 

aquilo que eu assistia”, explica174. Assim sendo, e por lidar com a “não ficção”, acabou se 

aproximando do que chama de “jornalismo narrativo”, como o que fizeram os expoentes do 

new journalism e como valorizam certas publicações norte-americanas. Algumas de suas 

fontes de inspiração incidem na revista New Yorker e nos jornalistas Joseph Mitchell e Lillian 

Ross, cuja “maneira de contar história” influenciou até mesmo a roteirização seus filmes. “Me 

parecia natural que, em algum momento, eu faria a migração do cinema para o texto escrito, já 

que o texto escrito era mais próximo da minha sensibilidade do que o cinema”. E essa 

passagem se deu em 2006, quando criou, juntamente com Marcos Sá Corrêa, Mario Sergio 

Conti e Dorrit Harazim, a revista Piauí. 

Não há dúvidas de que a história do João jornalista se confunde com a história da 

Piauí175. Além de ser seu publisher, ele a idealizou como um espaço para o qual também 

pudesse escrever, desenvolvendo esse “jornalismo narrativo”. No processo que antecedeu o 

lançamento, definiu, com a equipe fundadora, algumas premissas: 

 o periódico não teria “necessariamente um compromisso com o noticiário”, isto é, não 

seria dependente do agendamento, podendo se antecipar – tratar de pautas que ainda 

não haviam sido levantadas pela mídia em geral – ou retomar assuntos que já tivessem 

saído da pauta, conferindo-lhes outros enfoques e direcionamentos (“Uma espécie de 

réquiem. O assunto morreu, e a gente faz a celebração do assunto”); 

 as matérias ocupariam o espaço necessário (“ninguém seria limitado pelo número de 

páginas. Se, de fato, um assunto merecesse dez páginas [...], teria dez páginas. O que 

                                                 
173 Conforme informações do blog <http://joaomoreirasalles.blogspot.com.br/>, confrontadas com outros sites 
que disponibilizam dados biográficos sobre João Moreira Salles. 
174 Todas as frases apresentadas entre aspas ou no recuo, no item 5.9 deste capítulo, correspondem a reproduções 
da entrevista concedida a nós, por João Moreira Salles, em 28 de janeiro de 2014.  
175 O próprio nome da revista foi uma escolha sua – idiossincrática, como adjetiva –, baseada num gosto por 
vogais e na curiosidade despertada por uma consideração feita por Gilberto Freyre. Disse o sociólogo, certa vez, 
que os países nórdicos, de clima frio, fazem mais uso de consoantes em seus idiomas – tornando as palavras mais 
duras –, ao passo que os países tropicais, onde o sol irradia com mais generosidade, as palavras são repletas de 
vogais – logo, mais macias. A palavra Piauí tem muitas vogais (SILVA, 2009, p. 5). 

http://joaomoreirasalles.blogspot.com.br/
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não significa que todos os textos teriam dez páginas. Alguns precisariam de meia 

página”);  

 não haveria editorias temáticas, como economia, cultura, política, etc., justamente para 

evitar a dependência de material que as preenchesse; isso tornou a revista “muito 

flexível”, “meio invertebrada”, variando conforme a “ecologia” de cada edição, dos 

temas que estão disponíveis para publicar;  

 não seria destinado espaço para opinião assinada, uma vez que seus criadores 

consideravam que os outros veículos a praticavam em excesso, como maneira de 

suprir a falta de investimentos em apuração: “A imprensa estava fugindo da apuração, 

que é mais cara, e indo pra opinião, que é mais barata. Você pode falar da guerra civil 

na Síria sem ir lá, você só tem uma opinião, você escreve. Então, não teria nenhuma 

coluna de opinião”; 

 e, por fim, tudo isso seria envolvido num tom de humor – mais no sentido de “ironia” 

do que de “sarcasmo” –, de “uma certa visão cética das coisas”. 

Elaborou-se, assim, uma “receita” para a produção da revista, a qual foi aprimorada 

com o desenrolar do trabalho: “Tudo que foi discutido antes foi importante pra meio que 

definir o cenário. Mas a revista e os detalhes foram sendo gestados à medida que a revista foi 

sendo feita”. Nesse caso, o que ali se faz e que classificamos como jornalismo diversional se 

constrói sobre pautas comumente denominadas como frias. Ou, talvez, seja melhor dizer 

sobre pautas surgidas em momento relativamente distante dos fatos, por concordarmos com 

Pery Cotta (2005, p. 124), segundo quem a frieza pressuposta pelo termo de uso corrente não 

tem nada a ver com o jornalismo: o que não é minimamente quente não tem motivo para ser 

publicado. Nesse caso, a desvinculação com o agendamento não significa tratar de assuntos 

que não despertem interesse ou não tenham importância; é, sim, um mecanismo para levantar 

dadas questões em outro ritmo. “E uma das coisas que mais dizíamos nas reuniões que 

antecederam a criação da revista é que esse descompromisso com o noticiário nos daria a 

chance de chegar depois, e muitas vezes chegar antes, mas provavelmente não chegar junto”. 

Isso denota que é possível até sair na frente. Exemplo disso foi o corrido em setembro de 

2008: após o respeitado banco Lehman Brothers ter decretado falência, Salles leu uma matéria 

no The New York Times, na qual o primeiro ministro da Islândia foi destacado por ter ido à 

TV pedir a Deus que ajudasse seu país. Foi o que bastou para ter a ideia de produzir uma 

matéria que se antecipou, inclusive, à imprensa internacional: 
 
Eu falei: “É tão grande isso que está acontecendo, é tão monumental essa 
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crise, ela é tão abstrata, ela lida com instrumentos financeiros que nós não 
entendemos, e os efeitos dela são tão dissipados, está aqui num país, que é 
uma ilha, que tem trezentos mil habitantes, em que tudo está concentrado, 
tudo acontece numa só cidade. Se eu for pra lá, tem um microcosmo em que 
isso está acontecendo em velocidade visível. Eu não preciso esperar três 
anos pra ver os efeitos. Vai estar tudo acontecendo nesse momento”. Fui pra 
lá na semana seguinte. E publicamos a reportagem sobre a quebra da 
Islândia, que era, no fundo, uma reportagem sobre a crise financeira global, 
um mês antes da New Yorker publicar a mesma reportagem, e da Vanity Fair 
publicar a mesma reportagem. 

 

 Muito embora João Moreira Salles reconheça que esta não é a única fórmula do 

“jornalismo narrativo” – sendo possível, inclusive, fazê-lo “no momento quente da notícia” –, 

os aspectos até aqui esboçados direcionam os fazeres em Piauí e, consequentemente, o seu 

desempenho pessoal. Quanto a este, há, naturalmente, outras características, próprias da sua 

trajetória, do seu modo de agir. Algumas técnicas das quais faz uso são, como se indicou, 

infundidas em sua experiência como documentarista. É o caso, por exemplo, do que aprendeu 

com o “documentário de observação”, aquele em que, resumidamente, não se faz nenhuma 

interferência: “você não faz pergunta, você não pede pra pessoa fazer uma segunda vez aquilo 

que a pessoa já fez, você não interrompe, você não ilumina, você está atrás da ação, você não 

dita a ação”. Ainda que tenha “pressupostos frágeis” – afinal, até que ponto uma câmera não 

altera o mundo observado? –, essa tática se tornou importante em seus trabalhos (tanto 

cinematográficos quanto jornalísticos). Dela, ainda extraiu outro conceito: o “tempo fraco da 

ação”, isto é, os momentos supostamente não ensaiados, em que uma figura pública, como um 

político, “se dá o direito de dizer coisas que ele não dirá em cima de um palco, diante de 

trezentas mil pessoas”. Isso é valorizado em suas apurações.   

 
Não é à toa que o meu primeiro grande perfil é o perfil do Fernando 
Henrique Cardoso, que essencialmente é isso: as coisas mais ricas e 
interessantes que o Fernando Henrique me disse foram ditas em saguão de 
aeroporto, em sala de espera, em fila, em viagem tediosa de avião de um 
ponto pra outro. Porque é o momento que você já esgotou tudo o que você 
tinha pra dizer, do que você preparou pra dizer. Chega uma hora que morre o 
assunto. Você não tem mais o que dizer. E, aí, você diz coisas que você não 
pensou em dizer. E essas são as coisas que muitas vezes interessam. 

 

O “tempo fraco” – o “cansaço”, o “tédio”, a “fila”, a “sala de espera”, o “elevador” – é 

elemento basilar, em seu modo de ver, para a composição de uma narrativa agradável. Nesse 

estar junto, apenas observando, é fundamental, também, o ouvido a postos, para notar 

conversas nem sempre gravadas ou anotadas imediatamente, já que, em alguns casos, o 

melhor é registrá-las fora da presença do entrevistado – “no momento em que você pega uma 
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caderneta e começa a anotar, a pessoa imediatamente se torna consciente daquilo que está 

dizendo”. Assim foi procedido com a apuração junto a FHC, por ele mencionada. E, de fato, a 

narrativa é toda entremeada com “pontos fracos”, sendo que muito pouco do que se 

reproduziu no texto é discurso formal. Um trecho a ilustrar essas considerações é o que se 

refere ao término da temporada anual do ex-presidente do Brasil na Universidade Brown, no 

estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, revelador de facetas que não só a do sociólogo 

ou a do político: 
 
FHC volta a pé pelas alamedas do campus. Cruza com Richard Snyder, 

professor de sociologia. Snyder pergunta se no dia seguinte ele poderia 
conversar com seus alunos. ―Qual o assunto?‖, quis saber o ex-presidente. 
―Liderança na América Latina. A sua experiência‖, responde o professor. 
―Ah! Se é pra falar de mim mesmo, então é fácil.‖ E com um sorriso: ―É 
uma das coisas que mais gosto de fazer‖.  

Uma aluna o aguardava na porta da sala 218. FHC, como de hábito, não 
sabia do que se tratava. A garota, estudante de relações internacionais, 
havia marcado uma entrevista para o jornalzinho da faculdade e trazia um 
exemplar de The Accidental President of Brazil, as memórias de FHC, cheia 
de post-its espetados. O autor sorriu, garboso. As perguntas, quase colegiais 
– Por que o senhor publicou este livro? Qual foi a reação do público? O 
senhor escreve como ex-presidente ou como sociólogo? –, novamente 
receberam respostas elaboradas. A cada uma delas, a garota exclamava 
―Oh, thank you!‖ Ao explicar a recepção do público à obra, FHC não 
resistiu: ―Na Amazon, os leitores avaliam os livros por um sistema de 
estrelinhas. My book is full of stars‖. ―Oh, thank you!‖ 

Presidencial, de terno escuro e sobretudo azul-marinho pesado, às 2 da 
tarde do dia seguinte Fernando Henrique atravessa o campus ao lado do 
professor Snyder. Tem as mãos enfiadas nos bolsos. ―Odeio frio‖, murmura. 
Faz 4 graus. Logo antes de alcançarem o prédio, Snyder informa: ―O curso 
se chama ‗Desenvolvimento, mercados e Estados‘‖. Lutando com os cabelos 
que uma rajada de vento tornara selvagens, FHC comenta: ―Mercados e 
Estados? É um diálogo de surdos‖. Na sala de aula, apertada, há cerca de 
cem estudantes. Um deles veio cochichar no ouvido do professor: ―A gente 
vai ter que sair mais cedo pra protestar contra a presença do embaixador 
chinês‖. Snyder suspira. Leva o convidado até uma cadeira espremida entre 
a primeira fila e o quadro-negro, pede silêncio e faz uma breve 
apresentação do palestrante, ―um dos grandes teóricos do 
desenvolvimento‖. FHC se levanta. 

Abertura FHC II, a estratégia da autoesculhambação: ―Quero corrigir o 
professor de vocês. Não é verdade que estudo a questão do desenvolvimento 
há quarenta anos. Estudo há cinquenta‖. Funciona, em parte. Ouvem-se 
risadinhas. Toca um celular, alguém boceja, uma menina abre o caderno e, 
de caneta em punho, se prepara para anotar.  

FHC fará uma recapitulação do conceito de desenvolvimento, da década 
de 60 até o presente. ―Nosso trabalho era uma crítica ao capitalismo. 
Falávamos em dependência, em subdesenvolvimento, nunca em países em 
desenvolvimento, porque os países centrais não desejavam o 
desenvolvimento dos periféricos.‖ Didaticamente, explicita a pergunta que 
dominou sua carreira de sociólogo: ―Como se desenvolver nesse quadro?‖ 
Os modelos da época vislumbravam uma só alternativa: ruptura e 
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revolução. Explica que sua contribuição foi ―introduzir complexidade‖ na 
teoria. Países de economia mais diversificada, como o Brasil, seriam 
capazes de se desenvolver com capitais externos. A posição teórica de 
Fernando Henrique afastou-o da opção revolucionária. O livro que 
escreveu com o sociólogo chileno Enzo Faletto, Dependência e 
desenvolvimento na América Latina, até hoje sua obra mais importante, 
abriu caminho para uma reforma do sistema, dentro do sistema. Sessenta 
minutos depois, usará na conclusão o que lhe restou do marxismo: ―É 
preciso ter consciência de que todos os processos são históricos e, portanto, 
passíveis de mudanças. Ao mesmo tempo, é preciso saber que as estruturas 
são resistentes e limitam as alternativas. Quando mudei da academia para a 
política, sabia o que podia ou não fazer. Não sei se isso é bom. Conhecer de 
antemão as consequências e as limitações pode ser frustrante‖. Certamente, 
não permite pensar o impensável, ou, para usar um termo dele, não permite 
―quebrar‖. ―A lucidez é um estorvo‖, declarou. 

O grupo de alunos que vai protestar deixa a sala. Os que ficam fazem 
perguntas. Uma menina levanta a mão: ―Qual a diferença entre ser ministro 
da Fazenda e presidente?‖ Ele não hesita: ―O Brasil não tem guerras, não 
tem inimigos. É uma beleza ser chanceler. Nosso adversário era a inflação, 
e foi onde me jogaram, na Fazenda: é o pior emprego do mundo‖. 

No final da aula, já fora do prédio, cinco alunos o rodeiam. Apesar do 
frio, um rapaz ruivo e sardento está de sandália de dedo, camisa havaiana e 
uma toalha molhada em torno do pescoço. FHC, tentando domar os cabelos, 
se vira à esquerda e à direita para atender à diminuta plateia. Não podia 
estar mais feliz. ―Eles gostam muito disso‖, comenta minutos depois, a 
caminho da palestra do embaixador chinês. Para entrar no auditório, é 
preciso atravessar um corredor polonês de jovens que protestam. Entregam-
lhe um panfleto que proclama: ―Genocídio em Darfur — A China é 
cúmplice‖. Ele sorri: ―Como eu ia dizendo, é bom ser brasileiro: ninguém 
dá bola‖.  

No pequeno e tumultuado aeroporto de Providence, a fila no balcão da 
US Air se espichava em ziguezague até o meio do saguão. Passava um 
pouco das sete da manhã. De terno, carregando na mão uma pasta e o 
sobretudo, o ex-presidente ia empurrando uma mala espantosamente 
vermelha. ―As malas têm de ser berrantes, senão levam a sua sem querer.‖ 
Seu bilhete para Little Rock, com escala em Chicago, estava marcado para 
as 8h24. Quinze minutos depois, a fila não avançara um passo. FHC decide 
assuntar.  

Descobrindo que o voo seria operado pela Delta Airlines, cruzou o 
saguão até o balcão da companhia. Não havia filas. Entregou o passaporte 
e a passagem e pôs a mala na balança: 28 quilos, oito a mais que lhe dava 
direito a classe econômica. Vem a conta: cinquenta dólares. ―Expensive, 
no?‖ Abre a carteira. Na esperança de um desconto, tenta passar uma 
conversa: ―Estou aqui há um mês, sou professor, são meus livros...‖ Nada. 
Paga resmungando e, a pedido da funcionária, arrasta a mala até a esteira 
dos raios X. Na fila da segurança, tira os sapatos, põe o casaco na bandeja, 
os sapatos, a pasta. ―Não, não tenho laptop‖, responde ao agente. Passou 
pelo detector de metais, recuperou os sapatos, sentou-se para calçá-los. Não 
há porte presidencial que resista. 

―Eu podia pedir o acompanhamento do Secret Service‖ – privilégio 
pessoal, não necessariamente extensivo a todos os ex-chefes de Estado –, ―o 
que evita essas filas, isso de tirar o sapato, mas aí os americanos sabem que 
estou aqui e vira uma chatice. Sou obrigado a ir a recepção, a jantar. 
Prefiro sozinho. Além do mais, não acho que minha honra ou a do Brasil 
caiam por terra abaixo quando tiro os sapatos...‖ Como não havia tido 
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tempo de tomar café e o painel avisava que o voo atrasaria, FHC entra 
numa lanchonete T.G.I. Friday‘s. Corre os olhos pelo cardápio gorduroso e, 
desanimado, encomenda um misto quente. Entre goles de um café hediondo, 
relembra alguns dos homens que conheceu no poder.  

―Tenho horror ao Bush, horror pessoal.‖ Tiveram o primeiro encontro 
na Casa Branca. ―O Bush se gabou de que seria conhecido como o maior 
poluidor do planeta. ‗Vou abrir o Alasca para o petróleo. Podem reclamar, 
mas o mundo precisa que os Estados Unidos sejam fortes.‘ O incrível é que 
ainda assim consegue ser um homem simpático, desses que dão soquinho no 
ombro da gente. Mas não sabe nada. Uma hora, falei da nossa diversidade 
racial, os espanhóis, portugueses, japoneses... Ele perguntou: ‗And do you 
have blacks?‘ A Condoleezza deu um pulo: ‗Senhor presidente, o Brasil tem 
a maior população de negros fora da África!‘ Ele não sabe nada ‖, recorda 
com desapreço.  

Bill Clinton, Nelson Mandela e Felipe González são os três líderes que 
FHC mais admira. ―O González e o Clinton são assim: quando entram na 
sala, todos se viram. São naturalmente maiores. Agora, o Mandela é a força 
moral. Até o Clinton se sente humilde quando se aproxima dele.‖ Com 
Chirac, se dá muito bem. São ambos hedonistas, antipuritanos. Putin é outra 
coisa, um obcecado pela força: ―Vai reconstruir a Rússia. É um autocrata 
que foi subestimado no início. Eu teria medo do Putin‖.  

O avião decola com uma hora de atraso. FHC tenta cochilar, mas está 
num assento de corredor e é acordado duas vezes – a primeira, pelo 
passageiro da janela; a segunda, pelo do meio.176 

 

Procedimento que se repete é o “diário da apuração”, ao qual João Moreira Salles se 

dedica, durante esse momento do trabalho jornalístico, sempre no fim de cada dia – “isso é 

essencial: eu ter, pelo menos, uma hora, uma hora e meia, em que eu transcrevo tudo pro 

computador”. Contudo, o preparo de “perfis”, como denomina os textos focados num 

personagem principal, não segue padrão único. Com o ex-presidente, por exemplo, 

acompanhou-o durante dez dias, mas sem entrevistar outras fontes. A meta era: “eu só vou 

escrever sobre aquilo que eu vi, e a única coisa que me interessa ver é o presidente Fernando 

Henrique em ação. Então, não me interessa ir prum intelectual, ou outro, e fazer perguntas”. 

Uma escolha pessoal, evidentemente. Uma estratégia, também. Tudo isso propiciado pelo 

“tempo de convívio”, que ainda lhe permitiu aderir a outras táticas, como não definir 

nenhuma pauta, não ter nenhuma expectativa sobre o que dizer a cada dia: “Eu só tinha o 

roteiro de viagem [...]. Mas eu não tinha nenhum: „Hoje eu vou tratar do Plano Real‟. Não. 

Isso, não. Só seria tratado aquilo que brotasse espontaneamente da interação minha com ele, 

ou da interação dele com outras pessoas”.  

A atuação in loco, porém, não se faz sem preparo. Ela só se dá após pesquisas a 

respeito do personagem e do assunto no qual está envolvido, esforço estendido até que se 
                                                 
176 Trecho da matéria “O andarilho: Fernando Henrique Cardoso” (SALLES, 2010a, p. 14-18), extraído do livro 
Vultos da República, organizado por Humberto Werneck. Foi publicada originalmente na Piauí, em agosto de 
2007, tendo como título apenas “O andarilho”. 
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cumpra o necessário. Como se disse, varia de caso para caso. Com FHC, foi feita a leitura 

prévia de suas obras sobre sociologia do desenvolvimento, ainda que a opção fosse por falar 

sobre o dia a dia, em vez de cair nos temas comuns ao personagem (o desempenho como 

sociólogo, a atuação política, o Plano Real). Ao escrever a respeito do matemático Fernando 

Codá, um jovem cientista com projeção internacional, afirma ter lido de sete a oito livros da 

área. Na matéria centrada no caseiro Francenildo dos Santos Costa, pivô da queda de Antonio 

Palocci do governo Lula, em 2006 – também integrada à coletânea Vultos da República, 

tomada como parâmetro para este estudo (SALLES, 2010b) –, foi necessário apreciar uma 

série de relatórios e inquéritos (que somaram, segundo estimativa de João, cerca de duas mil 

páginas) e, ainda, entrevistar muitas fontes.  

As leituras, de livros ou de documentos, também são compiladas nos cadernos de 

apuração. Chega a ter vários deles em cada trabalho, separados por tipo de coleta, ou seja, um 

com o teor das entrevistas feitas com o personagem principal, outro com entrevistas paralelas, 

um terceiro com notas de leitura, e assim por diante. Esses materiais, após serem transcritos, 

são impressos, encadernados e, neles, João faz anotações à mão, assinalando trechos 

importantes e temas que devem necessariamente ser abordados, por serem necessários para 

compreender a personalidade e/ou a atuação de um sujeito. É um exercício de “relacionar as 

coisas, de conexão”, que “toma pelo menos uma semana”: “é um trabalho que parece árido e 

não produtivo, mas mais adiante, na hora da escrita, ele me será essencial”. 

Na apuração, não pode faltar o que ele entende por “momento revelador”, “uma 

pequena coisa que você nunca sabe de antemão o que é”: “um gesto”, “uma maneira de falar”, 

“uma frase”, “alguma coisa que ilumina”. Por isso, novamente, sobressaem-se a atenção ao 

que ocorre e, paralelamente, o desprezo às “pautas pré-determinadas”, que, geralmente, “dão 

uma rasteira” no jornalista. “Esse momento revelador, muitas vezes, surge de um desvio. Se 

você segue a autoestrada de uma pauta, você nunca vai entrar num desvio”. Tal vigilância 

permite compreender as histórias – fazer as conexões – e, inclusive, identificar as cenas que 

serão recuperadas no texto, especialmente na abertura. 

Apesar de visivelmente organizado – considerando a disciplina no lidar com o material 

apurado –, o jornalista-documentarista diz nunca ter conseguido organizar “a arquitetura da 

narrativa antes de escrevê-la”. De antemão, apenas sabe – assim como ocorre com seus 

documentários – “como começa e como termina” a história a ser contada, bem como 

identifica seus “temas importantes”. Mas como chegará “do ponto A” ao “ponto Z”, só a 

escrita dirá. “Como é que eles [os temas] vão se entrelaçar, é no ato de escrever que isso 

aparece. [...] O que faz com que o ato da escrita seja tudo, menos prazeroso. Porque eu tenho 
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sempre a impressão de que há um componente muito grande de improviso”177. É um evidente 

processo de criação, dependente de tempo, como insistentemente destacamos nestas páginas.  

Disso, caímos, novamente, no binômio repórter-editor. Não obstante seja o publisher 

de Piauí – o que pressupõe uma outra dinâmica, se comparada aos outros jornalistas, na 

relação com empresa178 –, João Moreira Salles também cumpre o ritual do diálogo com o 

editor. Considera importante. Assim como considera que esse olhar holístico, se assim 

podemos chamar, para os acontecimentos focalizados179 é resultado de um “processo de 

aprendizado”, ao qual toda a equipe da revista – na qual ele se inclui – foi submetida, a edição 

também contribui para uma melhoria constante do texto, e não apenas para os acertos nesta ou 

naquela matéria. Ajuda a eliminar vícios que vão se criando e, principalmente, a mostrar ao 

repórter os problemas que não consegue perceber, por já estar familiarizado com o assunto 

tratado. Ele, inclusive, se sente satisfeito quando quem fecha seus textos faz uma “edição 

pesada” no que foi escrito, e não apenas uma correção textual (ou seja, dá sugestões para 

organizar melhor as ideias e o fluxo da narrativa). Explica esse processo, recorrendo a Walter 

Benjamin, para quem “toda peça de literatura”, seja de “ficção ou não ficção”, passa por “três 

níveis”: o primeiro é o “musical”, o “tom da matéria” (se vai ser “agressiva”, “neutra”, 

“sarcástica”, “ter humor”, “ter ironia”, etc.); o segundo consiste na “etapa arquitetônica” 

(como a história se constrói, com base no “tom” – o estilo – já definido); o terceiro, enfim, 

corresponde à fase “têxtil”, a “tessitura”, “como você entremeia os fios”. A edição perpassa 

essas três fases. Dialoga-se mais em uma, menos em outra, dependendo da necessidade de 

cada repórter. 

 
Eu preciso muito da terceira edição, que é a edição, digamos, têxtil, que é a 
maneira como você dá fluência ao texto, você torna ele mais claro. Porque, 
muitas vezes, as coisas estão muito claras pra mim, porque eu estou 

                                                 
177 O começo e o fim – o ponto A e o ponto Z – são identificados durante a apuração ou no exercício de conexão 
entre o que se apurou, o qual desenvolve tendo em mãos o material impresso e encadernado. “Na hora que eu 
leio o que eu apurei e eu percebo: „Essa cena é uma cena de encerramento, essa cena é uma cena de abertura‟. 
Agora, em alguns casos, isso é muito fácil. Eu não tive nenhum problema no caso do Fernando Henrique, porque 
era muito claro, desde o início, que o perfil seria um perfil que acompanharia cronologicamente a viagem dele. 
Então, ali, a estrutura me foi dada de antemão, e independia de mim. Eu sabia que eu ia começar em Brown, 
porque era o primeiro dia dele, e eu ia terminar em Madri, que era o último dia dele. Essa é simples. É mais 
complicado quando você não tem uma seta do tempo organizando a tua história”.  
178 Vemos aí não só o fato de ser o publisher, mas, também, a própria proposta editorial da revista. Piauí é, como 
dissemos, uma revista aberta a essa prática. Logo, sua equipe de reportagem não necessita conquistar espaço para 
produzir o jornalismo que estudamos. Os embates são de outra ordem, como a sugestão – consequentemente, a 
aceitação – de pautas ou as negociações quanto à estrutura do texto final.  
179 Observe-se, novamente, a preocupação com o contexto, e não apenas com o fato central ou com as falas do 
entrevistado. O entorno também é informação, também ajuda a compor a matéria. Salles confirma: “na hora que 
você vai entrevistar alguém, pra gente, não interessa só o que a pessoa diz, mas onde a pessoa te recebe, como 
ela está vestida, quais são os livros na estante, se tem algum livro, se tem alguma estante. [...] Tudo isso significa 
tanto quanto aquilo que é dito”. 
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apurando elas há um ano, mas eu já não sei mais o que é enigmático ou não 
pro leitor, porque pra mim é tudo muito claro. Um texto sobre matemática, 
mas ainda está tratando de conceitos que são muito abstratos, e que pelo fato 
de eu já estar mergulhado nisso há algum tempo, se tornaram familiares pra 
mim e eu posso tratá-los com excessiva familiaridade. E o leitor não tem 
nenhuma. Então, é importante que eu tenha essa interlocução do editor. Eu 
trabalho com uma editora de texto, que então me orienta, e me diz: “Olha, 
isso aqui está absolutamente obscuro. Você precisa tornar isso mais claro”. 
Ou ela mesma torna mais claro, porque ela entendeu e ela então transforma 
isso em alguma coisa que saia da sombra e que seja luminoso.  

 

 Também devemos perceber que considerar o leitor na produção do jornalismo ao qual 

nos voltamos se dá mais na perspectiva da revista do que propriamente na do jornalista. Às 

vésperas do lançamento de Piauí, pairava, sobre seus fundadores, duas dúvidas: se haveria 

gente para escrever e se haveria gente para ler a publicação idealizada180. Hoje, a inquietação 

é relacionada ao tamanho das matérias: “Tem uma preocupação agora, aqui, de que os textos 

estão longos demais. E aí é uma preocupação com o leitor”. Entretanto, o que se escreve é 

fruto, primordialmente, de um gosto pessoal. “No fundo, você escreve a revista que você 

mesmo gostaria de ler. Então, o teu leitor ideal é uma comunidade de pessoas relativamente 

parecidas com você”. Parte-se de um “desejo” de “comunicar”, de uma expectativa de 

produzir algo com as próprias marcas e com seu jeito de ver o mundo: 
 
Porque ele [o texto] é autoral. Ele reflete alguma coisa minha, e eu preciso 
me reconhecer nele. Nesse sentido, não é muito diferente de um filme. Eu 
não vejo um perfil que eu escrevo pra Piauí de forma muito diferente de um 
documentário que tenha dirigido. As duas coisas são as expressões da minha 
maneira, de como eu estou no mundo, como eu vejo o mundo. E eu quero 
que seja exatamente isso. 

 

 João Moreira Salles acredita que um dos motivos pelos quais os leitores acorrem aos 

textos dessa natureza é um interesse pela forma. É claro que isso não descarta o valor da 

informação (aliás, matérias que demandam tempo extenso de apuração e redação têm “mais 

capacidade de explicar o que está acontecendo” do que coberturas diárias ou semanais). 

Ocorre, no entanto, que o diferencial não é só este. Peso maior é o propiciar de “uma leitura 

prazerosa”, por meio da forma. “É o prazer da forma. Uma das coisas que nós dizíamos, o 

Marcos dizia, eu dizia, é que um texto bem sucedido da Piauí é um texto que o leitor lê, 

apesar do assunto desinteressá-lo”. E acrescenta: 

                                                 
180 Apesar de mencionar essa preocupação inicial, João Moreira Salles revela que nunca houve uma pesquisa a 
respeito do público da revista. “A gente nunca foi ver que tipo de texto as pessoas querem ler, que tipo de crítica 
as pessoas têm à Piauí. Nunca se fez um grupo de foco pras pessoas criticarem a revista, a gente trazer as 
informações pra dentro da redação e eventualmente incorporar algumas dessas críticas. Isso nunca foi feito. 
Então, o nosso leitor é uma entidade um pouco abstrata que tem muito da gente”. 
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se eu não fosse envolvido com a revista e se ela existisse, eu acho que eu a 
leria pela mesma razão que eu vejo documentário. Não é o tema que me 
interessa. São poucos documentários que me levam a sair de casa e ir ao 
cinema porque o tema é um tema que me interessa. Me interessa muito mais 
a maneira como o tema é tratado, a maneira como a história é contada. 

  

 E, no seu olhar de jornalista-documentarista, as histórias devem ser contadas por meio 

de personagens e de situações que as materializam. “Eu não saberia escrever uma matéria 

sobre um assunto genérico. O problema da medicina no Brasil. Eu não sei escrever isso. Eu 

talvez saiba escrever a história de um hospital”. Aprendeu isso, também, com os 

documentários. Para abordar algo de dimensões maiores, presta-se a filmar (ou a escrever, no 

caso do exercício como jornalista) alguma particularidade dessa opção. “Então, pra falar do 

poder em Brasília, eu fui atrás de um caseiro. Sem dúvida nenhuma que é a história dele, mas 

é a história de como as engrenagens do poder se movimentam no Brasil”. Trata-se de 

reconhecer, no “epicentro” dos acontecimentos, o que melhor os ilustra.  

 Continuando nosso esforço de organização, sintetizamos esses aspectos assim: 
 

Quadro 13 – Características da produção de João Moreira Salles 

Categoria Atributos 

Motivação 

Me parecia natural que, em algum momento, eu faria a migração 
do cinema para o texto escrito, já que o texto escrito era mais 
próximo da minha sensibilidade do que o cinema. 
Me interessa muito mais a maneira como o tema é tratado, a 
maneira como a história é contada. 

Apuração 

A ideia de observar se tornou uma ideia importante pra mim. 
Esperar o tempo fraco. 
Escutar o que é que está sendo dito. 
Tempo de apuração. 
Eu não tenho pauta de conversa. 
Muita coisa de apoio. 
Identificando os grandes temas do perfil. 

Redação 

Eu tenho a compilação que eu fiz, da minha apuração direta, da 
minha transcrição de tudo que eu li. Notas de leitura. 
Relacionar as coisas. 
E eu tenho que fazer essa espécie de metatexto, de ficar ligando 
coisa a coisa. 
A única coisa que eu sei, e isso vale pro documentário também, é 
como começa e como termina.  

Nomenclatura atribuída ao trabalho Jornalismo narrativo181. 

Fonte: Elaboração do autor. 

                                                 
181 Indicamos “jornalismo narrativo” como nomenclatura atribuída por João Moreira Salles ao próprio trabalho 
porque, em vários momentos da entrevista, como pode ser visto no Anexo 1, ele assim se manifestou. No 
entanto, ao ser perguntado sobre como o classifica, a resposta foi a seguinte: “Eu tenho pudor de dizer isso, 
porque eu não me considero um jornalista. Quando eu escrevo, eu me percebo como um documentarista que está 
escrevendo, e que, em vez de uma máquina, de uma câmera, está usando um processador de texto. Mas, 
essencialmente, não acho que eu esteja fazendo uma coisa essencialmente diferente. Eu sou uma pessoa que 
gosta de contar história que aconteceram no mundo. É isso que eu me sinto. O que eu pratico, como categoria, eu 
prefiro que outras pessoas me classifiquem”.  
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Finda a etapa de análise das particularidades exibidas pelas produções de cada 

jornalista, passaremos, a seguir, a desenhar um panorama mais generalizado do gênero 

diversional, o que nos permitirá chegar à conclusão desta tese. Ainda que tenhamos percebido 

muitos atos e interesses singulares, vimos também que há vários pontos em comum. Essa 

constatação sustenta a nossa defesa de que uma classe de matérias jornalísticas específica, 

diferenciada pelas características textuais e, principalmente, pelos modos com que é feita, tem 

espaço na imprensa e vem sendo cultivada há várias décadas, aperfeiçoando-se conforme o 

incorporar de elementos subjetivos e abertos à criatividade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
253 

  

CAPÍTULO 6 

PRÁTICAS DO JORNALISMO DIVERSIONAL:  
AS REGRAS DO JOGO 

 
 

―Os jornalistas não são semideuses,  
mas todos perseguem uma melhoria da sua pessoa,  

porque esta é uma das poucas atividades  
em que o aperfeiçamento subjetivo é meta profissional. 

Sob a pressão diária dos acontecimentos, isto é, da vida,  
eles procuram objetivos que a um tempo são formais e íntimos.‖ 

 
(Alberto Dines) 

 

 

Em discurso proferido durante a 52ª Assembleia da Sociedad Interamaricana de Prensa 

(SIP), realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, em outubro de 1996, Gabriel García 

Márquez se referiu com tom crítico aos jornalistas que chegam à imprensa após terem sido 

formados pelas universidades. Mirando os padrões contemporâneos de produção noticiosa – 

desenvolvidos principalmente por mão de obra diplomada – e comparando-os ao que se via 

cinco décadas antes, quando “a melhor profissão do mundo” era aprendida “nas redações, nas 

oficinas, no botequim do outro lado da rua, nas noitadas de sexta-feira”, ele aproveitou sua 

reflexão para denunciar que as instituições de ensino estariam educando novos profissionais 

sem considerar aspectos importantes para o exercício do jornalismo: “a vocação e as aptidões 

naturais”, “a criatividade e a prática” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1996, on-line, grifo nosso). 

Não nos admira, portanto, que análises de conteúdo tenham diagnosticado uma inserção 

minoritária do jornalismo diversional nas publicações brasileiras, em diferentes momentos da 

história recente (RIOS DOS SANTOS, 1994; DIAS et al, 1998; COSTA, 2008; ASSIS, 

2009). Afinal de contas, a vocação, as aptidões naturais, a criatividade e a prática – 

entendida, aqui, no sentido de aperfeiçoamento (aprender fazendo, e não apenas saber fazer) – 

são condições primordiais para que se possa ir além do trivial.  

No entanto, entendemos que esse panorama não resulta exclusivamente da educação 

universitária, assim como não desconsideramos que muitas escolas e muitos professores 

valorizam os aspectos sinalizados pelo jornalista-escritor colombiano. Mas a supremacia da 

informação, simples e direta (cujo fluxo alcança, cada vez mais, ritmos velozes), e da opinião 

(muitas vezes usada para substituir trabalhos de apuração) sufoca os exercícios que se valem 

da criatividade e que intentam cumprir funções além dessas duas principais. É o caso das 

matérias que são potencialmente capazes de divertir. O gênero aqui abordado encontra lugar, 
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então, em alguns poucos redutos, nos quais se oferecem condições para sua feitura, 

principalmente com o investimento em profissionais habilitados ao seu cumprimento, tal 

como observamos no Capítulo 5. Na contramão do que se coloca como hegemônico, e 

rompendo com paradigmas clássicos, esse jornalismo não se produz a partir de único método 

ou de fórmula pronta, mas exibe algumas regras, mais ou menos fixas. Vejamos, passo a 

passo, quais são esses princípios. 

 

 

6.1. Cenários de produção  

 

O primeiro reconhecimento a ser destacado é que o cenário de produção do jornalismo 

diversional difere-se daqueles em que emergem os demais gêneros. A começar por não se 

prender às pautas diárias, ainda que, vez ou outra, possa dedicar-se a elas (mas, nesses casos, 

busca aspectos que não somente aqueles ordenados pelo lead tradicional ou pela pirâmide 

invertida). Isso significa que sua tendência é a inclinação a particularidades que ultrapassam o 

imediatismo e a superfície dos fatos. Volta-se ao seu entorno, àquilo que o formato notícia ou 

a reportagem informativa182 não dão conta de abranger. Procura a essência das ações e das 

ocorrências, valorizando, primordialmente, as figuras humanas – suas sensações, suas 

expectativas, suas reações, os vestígios de sua personalidade, etc. – e relacionando-as ao 

contexto abordado. Quando o foco é um lugar, um objeto ou uma instituição, o faz de modo a 

dar-lhes vida, cor, emoção, tal como se os transformasse em gente. E se a matéria se 

desenvolve em torno de um ser vivo que não um humano, este é abordado como, de fato, um 

protagonista, sendo lançado a ele, muito provavelmente, o mesmo olhar que se destina às 

pessoas (resguardadas, é claro, as devidas diferenças). Isso induz, de certa maneira, a uma 

tendência de tratar variados temas de modo a tornar mais perenes as narrativas a seu respeito. 

Sem se prender apenas aos principais elementos da notícia – dando ênfase aos personagens da 

cena noticiosa e aos ambientes em que ela se desenvolve –, abrem-se as possibilidades para 

esses relatos serem mais longevos, porque consistem em histórias completas, e não 

fragmentadas. Por isso, trabalho penoso. Não se faz de qualquer jeito. Não se faz sem ir a 

campo. Não se faz pelo telefone ou pelo e-mail. Não se faz às pressas. 
                                                 
182 Na classificação de Marques de Melo (2006a), encontramos a seguinte definição para o formato reportagem, 
submetido ao gênero informativo: “Relato ampliado de acontecimento que produziu impacto no organismo 
social (desdobramentos, antecedentes ou ingredientes noticiosos). Trata-se do aprofundamento dos fatos de 
maior interesse público que exigem descrições do repórter sobre o „modo‟, o „lugar‟ e o „tempo‟, além da 
captação das „versões‟ dos „agentes‟. De autoria originalmente individual, esse formato converteu-se em trabalho 
de equipe”. 
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Assim sendo, o fator tempo aparece como condição primordial dessa prática e como 

definidor de seu cenário de produção. É requisito pelo ensejo do processo: chegar à forma 

concreta do gênero estudado requer período extenso – ou relativamente extenso – de trabalho, 

como vimos no relato das experiências de nossos sujeitos de pesquisa e como destacaremos 

novamente, ainda neste capítulo. E determina o contexto em que esse cultivo se dá como 

consequência das demandas de apuração e de redação. Parece-nos muito evidente, a essa 

altura, que jornais diários e revistas semanais pouco abrem espaço para esse fazer, justamente 

porque não o comportam, quer pela necessidade de enaltecer o noticiário “mais quente”, quer 

pelos expedientes necessários ao seu cumprimento. O jornal, por exemplo, se quiser tratar de 

um assunto do dia, com as características do gênero diversional – ou mesmo empenhar-se em 

soltar matérias especiais, aos finais de semana ou em ocasiões específicas, com os mesmos 

atributos –, terá de liberar um repórter (muitas vezes, um fotógrafo também, a acompanhá-lo) 

para que se dedique integralmente àquele trabalho. A revista semanal, idem (e com esta há 

outro agravante: pelo tamanho de suas matérias, que ocupam várias páginas, é pouco provável 

que se consiga, em menos de uma semana, um bom resultado). Logo, é possível afirmar que o 

jornalismo diversional é incompatível com as rotinas diária ou semanal, figurando com mais 

possibilidades em cadernos especiais ou em publicações mensais.  

Há exceções, claro. Vimos algumas no capítulo anterior. Mas elas indicam exatamente 

um interesse em fazer circular materiais diferenciados e um investimento nessa opção. 

Registre-se que, quando aludimos a investimento, não apenas falamos sobre remuneração, 

mas, principalmente, sobre os recursos necessários para que se promova esse exercício, para 

que se possa cumprir o ritual, ainda que “brigando” contra o tempo. Ademais, mesmo quando 

não há necessidade de desenvolvê-lo em poucos dias, sendo possível respeitar as condições 

temporais, é preciso destinar verba aos gastos com a apuração, os quais quase sempre são 

altos. Se fizermos uma escala dos custos a serem cobertos por um periódico, o jornalismo 

diversional inevitavelmente aparecerá entre os mais onerosos (se não o mais). E assim o é 

pela necessidade de o repórter se deslocar até o local dos acontecimentos (indo, não 

raramente, mais de uma vez até cada lugar), de permanecer muito tempo junto às fontes, de 

adquirir ou consumir materiais de apoio (como, por exemplo, livros, para ajudar a 

compreender o assunto, ou uma refeição, que se precisa degustar porque, depois, irá ser 

descrita no texto). À ideia de Anton Tchékhov (2007), de que um bom par de sapatos e um 

caderno de anotações são suficientes para um trabalho de reportagem, deve ser acrescido o 

financiamento que subsidia a ida do profissional ao lugar em que as situações ocorrem, em 

que a vida se desenvolve, e de lá ficar (ou ali regressar) o quanto for necessário. 
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6.2. Motivações  

  

 As motivações, que se colocam como condição primária de existência do jornalismo 

diversional, por se tratar de trabalho autoral e impregnado das percepções do repórter, são dos 

elementos mais subjetivos dessa categorização, uma vez que abrangem critérios muito 

particulares. Notadamente, o gênero só se manifesta porque seus cultivadores extraem, de sua 

relação com o mundo social, fatores que impulsionam seu trabalho. É um dos poucos espaços 

de atuação que ainda guarda um pouco do romantismo e dos ideais que por muito tempo 

mitificaram essa atividade profissional. Do que nos foi dito pelos nove jornalistas com os 

quais dialogamos, alguns aspectos se sobressaem. 

 Primeiramente, suas próprias histórias influenciam esse direcionamento. Alguns 

assumem ou percebem isso com clareza, outros deixam a entender com o relato de suas 

experiências, mas todos eles demonstram se enveredar pelo caminho desse gênero porque 

suas próprias vidas os direcionam a tal feito. Seja uma escolha, seja obra do acaso – ou do 

destino, se alguém assim preferir –, a capacidade de extrair, dos cenários noticiosos, 

elementos que não constam na pauta (porque nenhum editor diz ao repórter “sinta o cheiro”, 

“perceba a música do ambiente”, “preste atenção na cor da parede”, etc.), é uma tendência 

nata. O fato de alguns serem contratados para promover exatamente esse exercício revela esse 

reconhecimento. As empresas jornalísticas, quando abrem espaço para tal, vão atrás de 

profissionais que, de algum modo, já haviam se destacado por essa capacidade. É o que 

apreendemos como talento. Moldado, aperfeiçoado, lapidado, mas sempre uma competência 

própria, característica de cada um. 

 O segundo aspecto, intrinsecamente relacionado ao primeiro, é a sensibilidade e/ou a 

astúcia para olhar o mundo, as pessoas e os episódios por elas protagonizados. Tudo é 

considerado aí: as raízes, as experiências familiares, a religião, a ideologia dos repórteres. 

Mesmo que haja um esforço para compreender o outro sem preconcebê-lo – e, de fato, 

acreditamos que seja necessário e, mais, seja buscado –, esse repertório é o que os lança em 

direção aos cenários noticiosos com atenção diferente da que é dispensada por aqueles 

pretensamente objetivos e neutros. No jornalismo diversional, não há espaço para a 

indiferença. É por isso, certamente, que alcança outros status, como, por exemplo, o de obra 

literária de não ficção: porque não é mecânico ou pré-moldado. Não é uma forma na qual se 

encaixam informações. Permite a criação. Depende-se dela. Admite inserir a subjetividade no 

processo, sem que isso inferiorize ou desqualifique o resultado gerado. Não há perdas com 

essas escolhas. Há ganhos. 
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 Um terceiro elemento, também próximo do anterior, é a curiosidade. Querer descobrir 

situações diversas e viver em busca algo suficientemente interessante para ser explorado 

lança-os a um trabalho com múltiplas possibilidades. Os repórteres que entrevistamos são 

unânimes em dizer que seu papel é contar histórias. São motivados por isso. E, 

consequentemente, por encontrar o jeito mais apropriado de cumprir o que veem como um 

dever, isto é, tornar públicas as suas descobertas. 

 Além disso, note-se uma vontade – ligada à escolha da profissão ou, ao menos, desse 

nicho – de fazer algo diferente, de se destacar pelo trabalho de apuração e de redação. É claro 

que há algo de vaidade nisso. Não em sentido pejorativo, mas no de orgulhar-se do que se 

produz, ainda que comumente haja aquela sensação de que poderia ter saído melhor. Há um 

preciosismo, uma busca pelo texto impecável, por uma peça jornalística que seja atraente, 

permita uma fruição e se configure como atemporal ou duradoura. Nesse aspecto, o 

jornalismo se aproxima muito da arte: vale-se de técnicas, mas prioriza a mente aberta – 

criativa – ao mundo e ao trabalho que se está fazendo. 

 Sobre a subjetividade que demarca essa prática, podemos dizer, ainda, que os 

jornalistas que dela se ocupam são mais bem resolvidos quanto ao seu desempenho. Ignoram 

o mito da objetividade, porque estão cientes de seu agir num ambiente configurado pela 

cultura. Não se preocupam em esconder sentimentos, em revelar suas escolhas, suas 

preferências e, mesmo, em identificar, nos próprios textos, as ocasiões em que abandonam seu 

lugar de observadores e interferem no alvo da narrativa. Não veem mal nisso. O importante é 

o compromisso com o que se apurou e com a checagem, a precisão. O resto não prejudica a 

qualidade da matéria. Ou, ao contrário, contribui para fazê-la melhor. 

 

 

6.3. Lutas nas redações 

 

 Como concluímos previamente, as “lutas” dentro das redações também direcionam a 

prática do jornalismo diversional. Elas se dão em, pelo menos, três frentes. A primeira é pela 

anuência do veículo, ou seja, para que aceite e/ou permita essa prática, considerando as 

múltiplas questões nela envolvidas, como o investimento necessário, por exemplo. A segunda 

é por fazer valer a ideia do repórter, no que diz respeito tanto à pauta, quanto ao seu estilo, ao 

seu modo de narrar os acontecimentos (batalha-se muito por essa conquista). A terceira 

corresponde às negociações que visam manter o texto tal como o repórter o idealizou (raro é o 

profissional que não se importa que mexam em seu texto). 
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 Os embates, diferentemente do que se pode supor, numa leitura primária, não são ruins 

nem se apresentam como obstáculos. São saudáveis, na verdade. A conquista pelo espaço, por 

parte do repórter, impulsiona-o a ter boas ideias e a se esforçar por fazer um trabalho cada vez 

melhor, de modo que se destaque. A insistência por desenvolver certa pauta obriga-o a ser 

criativo (se não dá de um jeito, tenta-se de outro; o importante é contar a história, não 

abandoná-la). Por fim, a busca por uma escrita que não seja substancialmente alterada, isto é, 

não seja modificada pelo editor (ou por revisor, redator ou copidesque, conforme o 

organograma de cada empresa), contribui para um aperfeiçoamento da atividade de redigir.  

 Importante é ter “jogo de cintura”, especialmente para identificar a melhor maneira de 

apresentar uma ideia ou, mais à frente, o desenrolar de uma apuração. Essas ações não são tão 

simples quanto podem parecer. Por mais que se tenha um respeito imposto pela trajetória do 

repórter – pelos trabalhos previamente realizados –, sempre é necessário articular as sugestões 

de modo a “vendê-las” como algo que vale a pena. Às vezes, é preciso insistir. Em outras, 

reformular a proposta, com outro enfoque, outro direcionamento. Não se faz isso sem 

perspicácia. 

 A figura do editor, enfim, aparece como o grande desafio a ser superado pelos 

repórteres. Por tudo o que se colocou. Em muitos casos, há uma luta de egos, de níveis 

hierárquicos ou, mesmo, em razão dos cargos ocupados. O atrito – o “bater de frente” –, 

nessas circunstâncias, nem sempre resolve. E, mesmo nas vezes em que essas disputas não se 

manifestam, por conta de uma maior cumplicidade ou liberdade, o diálogo ainda se faz 

necessário. Como observamos, essas tensões – sejam em tom de confronto ou de colóquio – 

contribuem para um trabalho mais aprimorado, de mais qualidade – inclusive estética – 

propício para que certas formas jornalísticas consigam, de fato – para além de informar –, 

divertir o público que as irá consumir.  

 

 

6.4. Definindo a pauta  

 

 A definição da pauta é momento singular nessa prática. É quando se identifica, no 

amplo cenário social, algo apto a sustentar uma história em razão do interesse humano que 

desperta. Há duas possibilidades aí. Uma delas consiste em levantar assuntos pouco usuais no 

noticiário cotidiano, os de atualidade permanente, que podem ser tratados em qualquer época 

ou num largo espaço temporal. Nesses casos, ainda, é possível anteceder-se à agenda 

midiática, isto é, tratar de temas que ainda não foram desenvolvidos pela imprensa, mas que 
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certamente serão, muitas vezes até mesmo em razão do que se publicou, primeiro, como 

notícia leve. A outra chance é a de retrabalhar assuntos do momento – da semana, do mês –, 

ou que foram alvo de interesse em tempos pretéritos, puxando-os por outros ganchos, mais 

propícios à função de divertir (pelos pormenores, pelos aspectos curiosos ou pelas emoções 

que podem suscitar). 

 Essa escolha carrega algo da disputa vista no tópico anterior, mas, principalmente, está 

imbuída de um compromisso com o significado dos fatos na sociedade, e não apenas com o 

fato em si, com a sua superfície. Devemos reforçar, nesse sentido, que os assuntos dos quais o 

gênero se ocupa não são irrelevantes ou desimportantes. Pode até haver uma ou outra 

experiência em torno de frivolidades. Mas, no geral, consistem em questões sociais, políticas 

e culturais significativas, vistas por outro ângulo, através do caleidoscópio constituído pela 

sensibilidade e pela argúcia do jornalista.  

 De onde essas pautas são extraídas? Do olhar. Do ouvir. Da atenção. Uma vivência, 

uma conversa, uma observação, uma “pulga atrás da orelha” – como diz a expressão popular –, 

uma dúvida, um texto lido, enfim, uma lista extensa de situações do dia a dia. Em qualquer 

momento ou lugar, uma boa matéria, nesses moldes, pode surgir. E isso se dá, em grande 

parte, porque não necessariamente depende do agendamento. Tem mais liberdade. Tem mais 

chances de deixar a criatividade fluir. Exige, por outro lado, uma disposição para 

compreender que há boas histórias em todo canto. Os jornalistas que cultivam o jornalismo 

diversional se destacam porque sabem reconhecê-las.  

 

 

6.5. As fontes: descoberta e abordagem  

 

 As fontes que emprestam suas vidas aos relatos desenvolvidos no domínio do gênero 

que estudamos – e que comumente são chamadas de “personagens”, ainda que nem todos os 

jornalistas que entrevistamos utilizem esse termo – são elemento-chave para a elaboração de 

matérias que são capazes de divertir. Excetuadas as abordagens relacionadas a lugares, 

objetos ou animais – e ainda nesses casos se faz possível e é até comum ouvir muita gente, 

para incrementar o relato –, as pessoas é que sustentam as narrativas, com seus dramas, suas 

sensações, suas lembranças. 

 Não há regras para sua identificação, assim como não há para o levantamento das 

pautas. É claro que, em muitos casos, elas despontam sozinhas, sem que seja preciso cavá-las, 

principalmente nas matérias baseadas em ocorrências factuais – as quais giram em torno 
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desse(s) homem(ns), daquela(s) mulher(es) – ou nas que se voltam a figuras públicas, a 

famosos e congêneres. Fora esses casos, qualquer pessoa – “comum”, “anônima” – pode ser 

uma boa fonte e ter algo interessante para contar. Basta olhar para alguém e estar disposto a 

ouvi-lo. E se esse alguém não quiser dizer nada, o jeito é prestar atenção nos seus 

movimentos, nos seus passos, nos seus gestos. Ou, o mais comum, pode-se somar essas duas 

estratégias numa mesma investida. 

 Uma relação sentimental – não sentimentalista, que se registre – se estabelece nesse 

encontro entre repórter e fonte. Primeiro, há um forte apelo das emoções experimentadas 

pelos outros, as quais o jornalista deve captar e descrever. Depois, a compaixão – ou 

sentimento correlato – do jornalista para com seus entrevistados. Essa alteridade é que 

possibilita entrar no universo alheio e compreendê-lo (afinal, não há como relatar algo, com 

propriedade, sem que se o tenha entendido). Consequentemente, o texto gerado a partir desse 

tipo de abordagem, que se apega ao quesito emocional, será bem mais interessante, porque 

conseguirá tocar no âmago das experiências tratadas (sem pieguices, sem clichês, mas 

coerente ao que foi revelado e, mais, ao que se percebeu). 

 As fontes pessoais também são definidoras do tom que se dará à peça jornalística. Se 

bem humorado ou se dramático, quem orienta é a história do sujeito focalizado. Não é uma 

escolha livre. É diferente de um ficcionista, que pode idealizar um personagem e direcioná-lo 

da maneira como bem entender183. O jornalista não tem essa possibilidade. Ele não poderá 

narrar um drama em tom de deboche, e tampouco um evento hilariante com carga dramática. 

Ao jornalista, não cabe brigar com os acontecimentos. Cabe reconhecê-los e ser fiel a eles. No 

máximo, dosar a emoção. Porque tão melhor será o seu trabalho quanto mais puder se 

aproximar da realidade.  

 Por isso mesmo, um dos acordos que há entre os nossos entrevistados é o da 

necessidade de ir ao encontro do outro despido, ao máximo, de preconceitos, de olhares 

enviesados, de rótulos preestabelecidos. Mais do que isso, é preciso buscar uma empatia para 

entender as razões de certas atitudes e o sentido das histórias. E essa estratégia não tem nada a 

ver com objetividade, mesmo porque lida com sentimentos, e não há nada mais subjetivo do 

que isso. É, acima de tudo, um mecanismo para alcançar o apelo do divertimento, 

ultrapassando os limites da informação. 

 
                                                 
183 Há quem diga que, mesmo na ficção, os personagens têm vida própria e que não é possível dar a eles o 
destino que o autor bem entender. Mas desconsideremos essa dinâmica porque não corresponde ao que aqui 
queremos abordar. A comparação apenas serve de baliza para entender as possibilidades de uma e de outra 
esfera. 
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6.6. Apuração  

 

Definitivamente, a apuração, no jornalismo que qualificamos como diversional, é 

sensorial e desprendido de fórmula pronta. Há costumes que se repetem, mas a coleta de 

dados não apenas é muito pessoal como também varia de um trabalho para outro. Deixa-se 

levar pelo ritmo da apuração. Vivencia-se o acontecimento, para mais bem compreender os 

seus meandros. É um ofício que se exerce in loco, dentro o mais próximo possível do assunto. 

Para tanto, necessita de tempo – como já se viu e como se repetirá –, possibilitando conversar 

o quanto for necessário, com quantas pessoas for preciso, e se fazer quantas perguntas se 

mostrarem oportunas. O método é o diálogo. 

O ideal é que se respeite o tempo da apuração, isto é, o que for imperativo em cada 

caso. Desenvolve-se até que atinja o grau de maturidade ideal. E isso se faz, a par das 

entrevistas, com observações sobre o mundo, sobre as pessoas. Deve-se fazê-lo com 

sensibilidade, com certa dose de malícia para perceber até que ponto as pessoas estão sendo 

honestas ou estão mentindo. Fazem-se escolhas, evidentemente. Selecionam-se as fontes, 

como dito há pouco, e o que será destacado, dentre tudo o que dela se extraiu. Os critérios 

dessas escolhas são subjetivos. A medida é o olhar. 

 Apura-se tudo nesse jornalismo: o ambiente, os gestos, os odores e os sabores, as 

texturas, as sensações, o calor, o frio, a chuva, o vento, o sol forte, a nuvem carregada, o chão, 

o teto, o barulho, o silêncio. A lista é grande. Há quem sai à rua sem pauta. Há quem complica 

o que se projetou, para bagunçar as ideias e levantar algo mais interessante. Há quem grava e 

anota. Há quem só anota. Há quem anota às escondidas, para não interferir nas situações 

presenciadas (com a caneta em riste ou o gravador ligado, o entrevistado pode mudar o 

discurso). Tudo isso é possível. 

 Particulares, esses procedimentos vão sendo aprimorados com o tempo. Alguns são 

assumidamente resgatados de outras áreas, como a antropologia, ou de outras técnicas, como 

as do documentário. O mais importante não é usá-los, mas saber como e quando usá-los. Nem 

tudo o que dá certo num dia dará certo no outro, ou com outras pessoas, em outros ambientes, 

e assim por diante. A percepção aparece como caminho seguro para adequar-se a variadas 

situações, assim como a insistência – ou a “cabeça dura”, no jargão do senso comum – 

permite ver abaixo do nível que qualquer um alcança. 

 O diferencial dessa prática é chegar aonde a maioria não se atreveu a ir ou não teve 

oportunidade de fazê-lo. A notícia, pura e simples, todo mundo dá. Hoje, não é preciso sequer 

da imprensa para que saibamos o que ocorre no dia a dia (as redes sociais cumprem – muitas 
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vezes até com eficiência e fidedignidade – essa função). Mas as narrativas das quais estamos 

tratando não se constroem com informações trocadas virtualmente. E por quê? Porque só se 

faz, insistimos, em campo, gastando sapato. Mais: só se faz com a compreensão do contexto. 

Para isso, vale-se de muita de pesquisa, de muita leitura. 

 A fim de tornar o relato atraente, valorizam-se, nessa apuração completa, as coisas 

mínimas, os momentos de descontração, nos quais a fonte se “desarma” de discursos e 

atitudes pensadas previamente para impressionar ou para transparecer uma boa imagem. Não 

é, contudo, apenas uma estratégia para deixar o texto bonito. Esses pormenores revelam traços 

de personalidade, estabelecem elos com o que se está apresentando e até revelam dados 

inovadores a respeito de uma questão ou de uma pessoa. O pitoresco é, também, significativo. 

  

  

6.7. Redação  

 

No elenco de atributos que configuram a redação do jornalismo diversional, o tempo 

aparece, novamente, como requisito. Como se pôs antes, trata-se de exercício vagaroso, que 

não se faz – ou não se pode fazer – de qualquer jeito. Escrever bem requer pensar sobre 

aquilo. Exige ordenar, encadear, organizar as informações apuradas – em geral, um volume 

muito grande delas –, além de uma busca por como contar a história, por palavras ideais, por 

frases que, de fato, expressem o que foi observado e escutado.  

Justamente por não ter fórmula para o seu desempenho – ou, quando há, é muito 

subjetiva e adotada pelo jornalista como um ritual só seu –, a escrita dessa natureza é 

demorada e penosa. A maioria dos profissionais que a ela se dedica assume que a arte de 

redigir não é prazerosa. A satisfação só vem ao término, quando o ponto final é colocado na 

última frase, e não mais se mexe. Até aí, uma angústia – provavelmente, ingrediente do 

processo criativo – toma conta dos repórteres. Por mais habilidade que tenham com as 

palavras, e por melhor que sejam seus textos, essa aflição se manifesta. Há um zelo por 

construir algo com estilo, que atraia quem se puser a contemplá-lo, que lhe ofereça uma 

leitura agradável, esteticamente prazerosa. É aí que a literatura “entra em cena”. 

Evidentemente, uma narrativa sedutora não se erige apenas com informações dispostas 

de forma seca, sem graça. Se assim o fosse, as notícias, com o lead e com a pirâmide 

invertida, também seriam consideradas peças literárias (e ninguém, independentemente da 

classificação ou da denominação que adota, afirma isso). Por essa razão, os recursos 

expressivos próprios da literatura são assimilados pelos jornalistas como maneira de 
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“prender” o leitor do começo ao fim. Busca-se fugir de padrões, encontrar enfoques 

diferenciados – inovadores, até –, gerar um suspense, conduzir pelos sentimentos, preparar o 

terreno até alcançar o clímax. Ambiciona-se, em outras palavras, o mesmo vigor da ficção 

(não por menos, há quem os confunda). 

Outra característica desse jornalismo é não ser fragmentado, como aqueles que pingam 

informações, a conta-gotas. Pretende-se completo. Narra as histórias com começo, meio e fim, 

tal como o fazem seus concorrentes indiretos, os produtos ficcionais e de entretenimento 

(novelas, filmes, romances, etc.). Mas o faz de maneiras variadas. Cada narrativa é única. É 

preciso, como se viu antes, respeitar sua dinâmica, seu ritmo. Por isso, a necessidade da 

“vivência” do acontecimento, e não apenas do testemunho. Além de dar mais segurança na 

hora de colocar os dados colhidos no papel, essa imersão no ambiente tomado como pano de 

fundo – a qual inclui contato direto e duradouro com as pessoas que nele transitam – 

possibilita discernir o seu movimento. Estratégia adotada comumente, inclusive, é a de ir 

construindo esquemas, relacionando temas, entrevistados, ações, cenários, etc., ainda durante 

o trabalho de apuração, para que o fio condutor não se perca até que a redação seja, de fato, 

efetivada. Esse diagrama conduz o agir, no momento seguinte. 

Além de tempo, o cultivo do gênero demanda espaço para os textos (grande ou 

relativamente grande). Até pode surgir em pequenas composições, mas quase nunca com a 

mesma intensidade do que se arranjado em dimensões maiores. A redação invariavelmente 

está atrelada às condições de sua feitura, o que inclui o número de toques (ou caracteres) 

disponível para cada matéria. Trata-se, mais uma vez, duma necessidade de investimento. 

 

 

6.8. Edição  

 

O processo de edição é momento tenso, pelas razões expostas no item 6.3, neste 

capítulo. É quando repórter e editor se colocam a dialogar a respeito do que se produziu. Com 

cordialidade ou arbitrariedade – a depender dos atores envolvidos em cada circunstância –, 

com cuidado em não alterar as escolhas lexicais e estruturais já feitas ou sem inibição para 

modificá-las, fato é que o fechamento das matérias consiste, especialmente nos casos aos 

quais nos referimos, sempre numa relação dúbia e subjetiva. Dúbia porque o editor lida com 

dois fluxos de interesses: de um lado, sua incumbência é rubricar materiais que estejam 

alinhados à política editorial da publicação na qual trabalha – no que concerne tanto ao 

conteúdo quanto à forma – e, de outro, sua performance não está voltada a uma peça 
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jornalística qualquer, mas a um trabalho autoral, que se abre ao estilo de quem o realizou. É 

subjetiva, também, por lidar com preferências nem sempre pautadas em critérios técnicos: 

altera-se uma frase ou uma palavra, às vezes, por uma questão de gosto, por um achar que 

ficará melhor assim, em vez do jeito anterior. 

Por mais que um jornalista aceite alterações em seus textos, e em alguns casos até 

considere necessária a leitura de alguém que está fora do processo – isto é, não imerso 

naquele emaranhado de informações, que a certa altura parece claro para quem o coletou, mas 

não para quem desconhece o assunto –, há sempre uma consciência de que a forma dada não é 

fruto do acaso. A demora no escrever é, em boa parte, decorrente desse preciosismo com o 

vocabulário utilizado, o encadeamento das ações descritas, dos diálogos, das declarações. 

Mexer no que foi feito, por vezes, incomoda, já que inevitavelmente altera essa ordem. 

 De qualquer modo, há de se reconhecer que esse estágio varia não só de jornalista para 

jornalista como de empresa para empresa. Porém, as experiências mais frutíferas, pelo que se 

observou, são sempre as que dão maior crédito ao repórter, ou seja, aceitam o que se 

desenvolveu, sugerindo melhorias, mas sem imposições. Caso contrário, corre-se mesmo o 

risco de as alterações feitas modificarem o sentido da realidade que se observou, além de 

tender a piorar a matéria.  

 

 

6.9. Autoria  

 

 Pelo exposto no item precedente, não é difícil entender que a autoria não corresponde 

apenas a um aspecto observável na forma do jornalismo diversional, como também se trata de 

algo requerido pelos jornalistas que o praticam. Eles reivindicam, cada um à sua maneira, um 

respeito pelas marcas deixadas em seus textos. Afinal de contas, essas produções, guiadas 

pelo olhar, revelam muito da percepção que cada profissional tem sobre o mundo. Baseando-

nos na teoria construcionista, discutida no Capítulo 4, podemos afirmar, sem temores, que o 

“real” traduzido em matérias desse gênero é, essencialmente, uma leitura realizada através de 

lentes muito particulares que se colocam entre o repórter e o mundo. Logo, uma construção da 

realidade. Isso não significa que seja espaço para opiniões acerca do assunto tratado e 

tampouco que as informações ali contidas sejam inválidas ou deturpadas. O que se quer dizer 

é que esse exercício permite transparecer os ângulos pelos quais os acontecimentos são 

narrados. Não há pretensões de neutralidade – que, embora falaciosa, ainda persiste no meio 

jornalístico. Se uma mesma pauta for executada por vários jornalistas, resultando em vários 
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textos, cada um terá um enfoque, um direcionamento, uma abordagem, uma intensidade. No 

gênero informativo, isso também pode ocorrer, mas, na classe que estudamos, se intensifica: 

por lidar com aspectos subjetivos, as nuances são destacadas como decorrência dos sentidos 

que o repórter é capaz de acionar, os quais lhe permitem observar este ou aquele detalhe.   

Ainda que acatem mudanças e sugestões de editores ou, mesmo, ouçam o que colegas 

e outras pessoas próximas têm a dizer sobre dada redação, antes de finalizá-la, os jornalistas 

entendem os textos como sendo suas obras (e, de fato, são). Inclusive, eles se reconhecem nos 

textos que elaboram, mesmo quando não desenvolvem uma narrativa em primeira pessoa. 

Mais: procuram, em diferentes circunstâncias, reunir suas matérias em antologias ou, então, 

partem para a produção de livros com as mesmas características (ou recebendo convites para 

qualquer uma dessas duas opções). Descartadas as diferenças processuais – relacionadas à 

própria mídia –, o livro, como objeto simbólico que é, denota perenidade e enfatiza a elevação 

desses profissionais à categoria de autor.  

Também corresponde à autoria o talento para a boa escrita. Isso é algo que vimos 

discutindo há muito e que recuperamos em alguns momentos desta tese: unir a informação de 

caráter jornalístico – isto é, a que realmente importa/interessa a potenciais leitores – ao estilo 

é uma habilidade para poucos. Porque o desafio é justamente imbricar essas duas vertentes. 

Jornalismo não tem apenas função estética. E quando se fala de um gênero específico, como o 

diversional, também não pode ter somente informações, organizadas de qualquer jeito. A 

figura do autor, nesse jornalismo, se sobressai por sua competência em ir adiante do que as 

técnicas engessadas orientam.  

 

 

6.10. Público  

 

 A relação jornalista-público é ambígua nessa prática. Ao mesmo tempo em que há 

uma expectativa por ser lido – ainda que nem sempre assumida –, um compromisso anterior 

se mostra mais forte: escrever para si mesmo. O jornalista constrói o texto que provavelmente 

sentiria prazer em ler, caso fosse feito por outros. Entretanto, não escreve para agradar. Até 

quer que outros gostem do texto elaborado, e, para tanto, usa estratégias para prender a 

atenção, desde o começo até o final, mas isso não modifica substancialmente seu modo de 

escrever ou seu estilo para conquistar este ou aquele leitor. Não é como ocorre com as 

produções ficcionais ou de entretenimento, que se organizam e/ou se adequam para atender ao 

interesse da audiência (modificando o que for preciso, a fim de aumentar seu impacto). 
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 Há algumas explicações. Para um repórter, em geral, aqueles que o leem – no caso da 

mídia impressa – compõem um grupo abstrato e, por isso mesmo, difícil de ser definido ou 

idealizado. Faz projeções pautadas pelas próprias experiências na apreciação de materiais 

jornalísticos (transformando a autoimagem na imagem do público potencial). Outra opção é 

tomar alguns sujeitos, a quem se admira, como parâmetro para imaginar a totalidade dos 

leitores. Nesse caso, escreve-se pensando como aquelas pessoas-chave avaliarão o resultado. 

 Mais do que uma preocupação em redigir algo para ser bem aceito, do ponto de vista 

estético (ou seja, de atrair atenções ao estilo ali empregado), há um intento em se fazer 

entender e em não deixar nenhum trecho do texto obscuro, nenhuma informação confusa ou 

algo descontextualizado. É claro que apreciações mais aprofundadas a respeito do que o leitor 

procura e do que lhe agrada demandam um estudo de recepção, que foge da alçada deste 

trabalho. Contudo, podemos inferir que a relação sobre a qual estamos tratando aqui parte 

mais na direção do público em busca do jornalista, e não o contrário. Dito de outra maneira, 

esse profissional atrai interessados em seu trabalho pela forma que dá a ele, não sentindo 

necessidade de adaptar-se para ser aceito. 

 

 

6.11. Cumprindo a função  

 

 O aspecto gerador de mais entraves nas discussões sobre o gênero diversional não está 

relacionado à sua estrutura ou às suas características, mas, sim, ao próprio termo, que se 

remete transversalmente à diversão. E isso se dá por duas divergências aparentes. A primeira, 

especialmente levantada no âmbito acadêmico, é uma dificuldade em compreender que 

diversão não necessariamente corresponde a algo engraçado, àquilo que promove o riso, ao 

jocoso ou ao deboche. O ato de divertir-se pode ou não ser estimulado pelo que é hilário. 

Além do mais, também nem sempre pressupõe a alienação que os frankfurtianos atribuíram à 

indústria cultural e aos seus feitos. Também se estabelece por meio de gratificação estética. 

Uma pessoa pode muito bem ter diversão em contato com histórias dramáticas, de sofrimento 

ou de superação. O teor não precisa ser espirituoso para tanto. Os filmes (ficcionais ou não) 

exploram essas particularidades. As telenovelas também. Os livros, igualmente. Sempre com 

a mesma finalidade, ou seja, a de divertir. Com o jornalismo seria diferente? É certo, em 

nosso modo de ver, que não. Inserida no ambiente midiático, essa atividade busca, como se 

observou com a teoria até aqui esboçada, encontrar meios para disputar espaço, ainda que 

indiretamente, com outras ofertas feitas pelos meios de comunicação. E isso parece se 
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acentuar ainda mais em nosso tempo, marcado pelo signo do espetáculo e pela sedução do 

hedonismo.  

 A segunda divergência, surgida principalmente no mercado – pudemos notá-la com o 

estudo empírico –, diz respeito à diversão como caractere do jornalismo. Há um desconforto, 

entre os profissionais, em associar o que fazem ao entretenimento. Eles notadamente se 

preocupam que outros interpretem equivocadamente essa aproximação, seja pensando que a 

função capital do jornalismo, a de informar, está sendo sufocada por essas práticas afeitas a 

pormenores, seja taxando suas produções como literatura ou algo nesse sentido. Nossos 

entrevistados reforçaram, cada qual de uma maneira, que a feição por eles dada às matérias – 

a que denominamos “jornalismo diversional” – não se exime do compromisso com a 

informação, com a checagem, com a precisão e, principalmente, com a realidade. O que se 

busca não é ignorar as perguntas do lead, mas, sim, trabalhá-las de uma maneira mais 

atraente, com outros elementos capazes de respondê-las e, de quebra, transformar o que se 

está contando em uma peça jornalística interessante, atraente, com estilo. 

 Se, por um lado, poucos foram o que verbalizaram haver proximidade entre 

informação de atualidade e diversão naquilo que fazem, todos eles, por outro, reconheceram 

que suas matérias intentam, além da essência informativa, oferecer algo agradável aos 

leitores, para ser lido não na pressa com que se costuma acompanhar o noticiário, mas em 

momentos à parte da correria diária. Quando questionados sobre suas percepções a respeito do 

que possivelmente levaria as pessoas a terem apreço por essas matérias, não incomum 

surgiam respostas que sinalizavam, como motivos, o apreço pela forma, a procura por algo 

que fuja do padrão-comum – haja vista que os veículos (impressos, eletrônicos ou digitais) 

estão cada vez mais iguais uns aos outros – e o interesse por conhecer histórias interessantes, 

contadas de um jeito especial, humanizado.  

Complementarmente, sobressai-se uma busca do repórter por transformar o jornalismo 

em um produto com qualidade similar a uma boa obra ficcional. Vimos, ao tratarmos das 

práticas dos jornalistas uma a uma, comparações de seus trabalhos com elementos da 

teleficção, do mercado editorial, do cinema. O exercício de lidar com essas particularidades, 

sem sair do território da imprensa, é desafiador, confirmam os sujeitos desta pesquisa. E eles 

não estão sozinhos nessa percepção. A constatação é universal, acreditamos. Gabriel García 

Márquez, citado logo no início deste capítulo, afirmou certa vez que captar a realidade é mais 

difícil do que inventá-la. “Quem o nega?”, interroga, de modo provocativo, o pesquisador 

português Luís Humberto Marcos (2002, p. 60). Por isso mesmo, os jornalistas que se 

propõem a tal fazer – e o realizam, com visível talento – acabam se destacando entre os 
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demais. Seu mérito é o de capturar elementos do mundo real capazes de sustentar narrativas 

que não só informem como também ofereçam uma gratificação a mais: uma estética que, 

tradicionalmente, é da literatura, mas que o jornalismo toma emprestado. 

A função de divertir – motivadora da classificação que adotamos – se confirma, enfim, 

na voz dos jornalistas, seja na dos que assumem haver uma busca por composições que 

informem e entretenham, seja na dos que dão indícios a permitir essa dedução. Fique claro, 

porém: o que eles fazem não é entretenimento. Tampouco é literatura. E muito menos ficção. 

É jornalismo, acima de tudo. Tem apuração, tem precisão. Mas a isso se somam temperos que 

possibilitam textos aprazíeis.  

  

 

6.12. Confronto teoria versus prática 

 

 Os impasses relacionados ao gênero que estudamos ultrapassam as contradições acerca 

do complemento “diversional”. O termo, independentemente das incompreensões a seu 

respeito, e provavelmente por ser nome dado a uma taxionomia – cujo espaço de circulação 

consiste, basicamente, no acadêmico –, não é usual no mercado, como alguns autores já 

observaram, inclusive nós mesmos. Uma dúvida, contudo, surge em meio a essa assertiva: 

haveria uma nomenclatura adequada, que pudesse substituir a que utilizamos? A expressão 

“jornalismo literário”, usada mais comumente, como diagnosticamos no Capítulo 3, seria 

mais correta?  Esses questionamentos foram trazidos à tona durante as entrevistas. Queríamos 

saber como os jornalistas classificam/adjetivam o gênero por eles cultivado, a fim de 

estabelecermos comparações entre eles e, naturalmente, com o referencial teórico do qual nos 

valemos. Chegamos a algumas verificações. 

 Em primeiro lugar, como previmos, o conceito de jornalismo diversional, de fato, não 

ecoa nas vozes desses profissionais, permanecendo circunscrito ao plano da classificação 

científica. As poucas vezes em que se referiram a ele foram com menções à proposta 

classificatória de José Marques de Melo, da qual tomaram conhecimento quando solicitamos 

um encontro para entrevistá-los (ocasião em que, como se viu no capítulo dedicado às 

estratégicas metodológicas, enviamos um resumo de nosso projeto de pesquisa, de modo a 

situá-los quanto aos nossos objetivos). Mas, fundamentalmente, demonstraram não aproveitá-

lo em seu dia a dia, assim como também não esboçaram grande adesão ao termo “jornalismo 

literário” (poucos o mencionaram, aliás). Muitos sequer gostam da tônica recaída no 

“literário” por: a) considerarem que não são escritores – ao menos, não quando se põem a 
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fazer o exercício aqui destacado184; b) compreenderem que o jornalismo não é literatura, por 

sua função informativa ser superior à estética (e, consequentemente, não poder – e nem ter 

condições de – ser exercido apenas como fruição artística); c) perceberem que essa 

classificação – como todo intento de mesma natureza – não dá conta de todas as variáveis do 

objeto. E eles têm toda razão. Temos consciência de que os agrupamentos que identificamos, 

nomeamos e tomamos como alvo de nossas reflexões são taxados conforme suas propriedades 

mais evidentes e que são capazes de estabelecer diferenciações, mas sem que isso represente a 

totalidade de seus componentes. 

 Não há, no entanto, consenso a respeito do nome que melhor defina a prática aqui 

estudada. Ao contrário, uma diversidade de nomenclaturas se nos apresentou, de modo a 

ampliar o desafio de sinalizar um marco conceitual alinhado aos jargões do mercado. Nos 

quadros apresentados no Capítulo 5, constam nove termos diferentes, reveladores das 

percepções dos jornalistas (logo, diferentes umas das outras): 1) “reportagem que busca a 

essência do tema”; 2) “esforço de grande reportagem”; 3) “crônica”; 4) “reportagem”; 5) 

“histórias interessantes”; 6) “jornalismo sério, jornalismo de verdade”; 7) “bom jornalismo”; 

8) “jornalismo mesmo, escrito com vagar, com espaço”; e 9) “jornalismo narrativo”. Seria 

difícil, em meio a essa variedade de rótulos, dizer qual é o correto, até porque, numa atividade 

tão diversificada como o jornalismo, os fazeres se desdobram em múltiplas vertentes, mesmo 

quando localizadas num mesmo bojo. Por outro lado, se observarmos cuidadosamente essas 

palavras-chave, elas nos indicarão um norte a guiar a reorganização da taxionomia sugerida 

por Marques de Melo, a que nos colocaremos a fazer no tópico subsequente. 

 Vejamos que a palavra “reportagem” é a que mais se repete, depois de “jornalismo”. 

Além disso, muito embora nem todos a tenham destacado quando se puseram a definir o 

próprio trabalho, essa forma foi mencionada ao longo das nove conversas registradas – como 

se pode ver no Anexo 1 –, justamente porque é compreendida como o exercício, por 

excelência, da categoria a que os sujeitos de nossa pesquisa pertencem: a de repórter. Além 

do mais, especialmente para os jornalistas que ingressaram na área entre as décadas de 1950 e 

1970, ela consiste em formato dinâmico, que abre espaço para a criatividade e, 

consequentemente, para o uso de métodos variados de apuração e de redação.  

Outra advertência a ser feita é que nossos entrevistados buscam adjetivar o próprio 

trabalho com qualidades do processo ou das técnicas utilizadas para seu desenvolvimento: 
                                                 
184 Há de se destacar que alguns desses jornalistas passaram, com o tempo, a escrever obras ficcionais. Não 
todos. Alguns, inclusive, destacaram não ter aptidão para criar histórias e personagens (tentaram, mas não 
gostaram da experiência ou perceberam que não era “sua praia”). Outros, então, sequer se atreveram por estarem 
cientes de que seu raio de atuação é única e exclusivamente o território jornalístico. 
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“sério”, “escrito com vagar”, “interessante”, “bom”, “crônica”, “narrativo”. Esse último é o 

que mais se aproxima de uma conceituação, porque se relaciona com a forma que prioriza a 

narração das histórias, em detrimento da hierarquização das informações iniciada pelo mais 

importante (pirâmide invertida). Com relação à crônica, ainda que desconsideremos que as 

matérias do jornalismo diversional o sejam, essencialmente, por não terem a mesma liberdade 

que o cronista tem à disposição – dependem da realização de entrevistas e do levantamento de 

dados para contextualizar o relato, não podendo apenas ser feita pela observação (esta é 

apenas um dos muitos recursos utilizados) –, algumas de suas características acabam sendo 

incorporadas ao trabalho dos repórteres, quando se colocam a desenvolver matérias com algo 

além da informação.   

Destaque-se, ainda, que os jornalistas, em geral, demonstraram desconforto em ter que 

escolher uma expressão ou um termo para definir suas práticas. Alguns chegaram até a 

declarar que não gostam de se classificar. Preferem que outros os classifiquem. Nesse ponto, 

se aproximam da literatura, cuja prerrogativa é a da arte – já se disse –, a qual dispensa 

categorizações para seu cumprimento, sendo que qualquer esforço nesse sentido é feito a 

posteriori e não pelo próprio autor da obra, mas por outros (críticos, teóricos, intelectuais). 

Pode até aparentar ser um paradoxo insistir no uso do termo “jornalismo diversional”, 

mesmo constatando que ele não se reproduz no mercado jornalístico. Não temos dúvida da 

necessidade de as reflexões teóricas se ancorarem no habitat do objeto – em nosso caso, no 

universo das redações –, mas o estabelecimento de uma taxionomia exige ir além do senso 

comum, confrontando teoria e prática, a fim de definir padrões reflexivos, em retrimento de 

apenas registros técnicos e pouco analíticos. 

 

 

6.13. Reorganizando a taxionomia  

 

 Diante do que discutimos ao longo desta tese, acreditamos ser necessário 

posicionarmo-nos em relação à taxionomia desenhada por José Marques de Melo, que nos 

inspirou e nos guiou no percurso que agora se finda. Por não termos feito análise de conteúdo, 

propositalmente, iremos nos dedicar a rediscutir essa classificação, bem como a propor novo 

arranjo a ela, com base na tensão estabelecida entre o resultado de seus esforços teóricos e os 

vestígios da prática que conseguimos identificar. Seguimos, assim, um direcionamento que 

ele próprio costuma sugerir e valorizar: o da reflexão estribada na práxis, atenta ao mundo 

real e subsidiada pelo dado empírico. Nessa tarefa, dois pontos se mostram muito evidentes. 
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 O primeiro deles é a fragilidade das linhas que separam as formas em “história de 

interesse humano” e “história colorida”, como situamos previamente. De um lado, apenas 

para rememorar, teríamos um formato que se destina a humanizar as narrativas – como seu 

próprio nome sugere –, revelando aspectos dos personagens focalizados, sejam famosos ou 

anônimos. De outro, o esforço corresponderia a descrever ambientes em que os 

acontecimentos se desdobram, com detalhes que muitas vezes passam despercebidos pelas 

pessoas; logo, a capacidade “dar colorido” a diferentes cenários possibilitaria transportar o 

leitor para os lugares que o repórter observou. 

 Ainda que, como alternativa didática, possa parecer eficiente dividir o jornalismo 

diversional nessas duas composições, os relatos que nos foram direcionados pelos jornalistas, 

a respeito de seus fazeres e de seus olhares em torno disso, bem como a leitura de seus 

trabalhos – cujos trechos foram reproduzidos no capítulo anterior –, revelam-nos uma união 

dessas particularidades. É claro que se nos detivermos à morfologia das matérias, com táticas 

variadas, mas especialmente de análise do discurso, poderemos afirmar que um texto exibe 

mais feições de humanização – porque evidencia a ação dos sujeitos –, ao passo que, em 

outro, se destaca a descrição de cenas e atmosferas, estando mais próximo da ideia de cor 

pressuposta pelo conceito. Mas, no fazer, essas dimensões se misturam, mesmo que se opte, 

conscientemente, por uma ou por outra ênfase. 

 Fora isso, como expusemos no item 3.5.2 do Capítulo 3, “história colorida” não é 

termo usual na bibliografia de língua portuguesa (e tampouco nas redações), sendo encontrado 

primordialmente – com suas devidas variações idiomáticas – em registros oriundos das 

tradições espanhola e anglo-saxônica. Isso não quer dizer, contudo, que as particularidades a 

que se referem sejam descartadas na prática do jornalismo em nosso país. Pelo contrário. É 

forte o interesse em registrar os pormenores de cada contexto tomado como pauta, sob a 

consciência de que eles tornam a narrativa mais atraente. Porém, tal ação não é isolada, o que 

dificulta aceitarmos que se configure como formato autônomo, tendo mais aspecto de técnica 

narrativa (de apuração e de redação), unida às características do “interesse humano”. 

 A ideia do interesse humano, por sua vez, vacila entre o status de recurso expressivo – 

que faz palpitar sensações nos leitores, acompanhando o ritmo das narrativas – e o de critério 

noticioso, como exploramos no Capítulo 1 (item 1.4.1) e no Capítulo 3 (3.5.1). Muito embora 

também não dê conta da totalidade do que o jornalismo diversional se propõe, podemos 

compreender que consiste em rótulo mais adequado. Primeiro porque é usual no Brasil, ainda 

que não unanimemente. E quando não se utiliza a expressão “interesse humano”, literalmente, 

ao menos se costuma falar em “humanização” das peças jornalísticas (PEREIRA JUNIOR, 
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2006, p. 95-96), por meio de um tratamento diferenciado das fontes, o que, de imediato, 

remete a relatos aprofundados e que chegam ao interior dos acontecimentos e não apenas o 

tratam de modo estandardizado e descontextualizado. Portanto, parece-nos – ao menos por ora 

– caminho seguro para definir a forma dada ao jornalismo diversional. 

 Devemos, todavia, considerar o segundo ponto que se destacou no curso deste 

trabalho: a percepção de que a reportagem é termo caro aos jornalistas, aparentando sintetizar 

bem o fruto de seu ofício. Lailton Costa (2008, p. 169), como vimos no Capítulo 3, chega a 

cogitar que as propriedades do jornalismo diversional seriam, na verdade, variações da 

reportagem e que, assim sendo, estariam situadas no terreno do jornalismo informativo. Em 

nosso modo de ver, a equação é inversa.  

 A reportagem representa um passo à frente, dado pelo jornalismo, em relação à 

notícia. Ao longo do tempo, foi se aperfeiçoando e sendo identificada como o crème de la 

crème dessa atividade profissional. Possibilita ampliar os relatos (ainda que, quando praticada 

diariamente, continue arraigada em seu propósito informativo). Permite explicar conjunturas, 

incorporar elementos os mais diversos, a fim de aprofundar o assunto abordado 

(aproximando-se, com esse sentido “educativo”, por assim dizer, do gênero interpretativo). 

Mas tem a chance de fazer ainda mais: humaniza as fontes – como dissemos –, descreve 

cenários, emoções, sabores, odores, cores, enfim, tudo o que for necessário para transportar 

leitores ao ambiente dos acontecimentos (achegando-se ao gênero diversional).  

 Marli dos Santos (2012, p. 10), nesse mesmo sentido, questiona se a reportagem 

poderia incorporar as características de vários gêneros, afirmando que a história de interesse 

humano e a história colorida, constantes na classificação de Marques de Melo, “como os 

próprios nomes identificam, dão pistas à criatividade que pode ser revelada em textos que 

abrangem agentes e cenários noticiosos nas reportagens”. Bem antes dela, Luiz Beltrão (1969; 

1976) também já havia dado indícios de que a reportagem se submete tanto ao jornalismo 

informativo quanto ao interpretativo, variando conforme o direcionamento dado e, 

principalmente, a circunstância em que é processada.  

 Defendemos, por tudo isso, que a reportagem aparenta, dentre todas as formas de 

expressão jornalística, ser a mais versátil, podendo se adequar a outras classes de matérias, 

que não necessariamente a do jornalismo informativo. O formato, portanto, adquire certos 

atributos, em conformidade com a função a ser cumprida e, claro, em razão da maneira como 

é conduzido. Logo, podemos dizer que o “interesse humano” seria o elemento nivelador do 

trabalho de reportagem no terreno correspondente ao jornalismo diversional, porque incita à 

criatividade e resulta em produto capaz de, num só tempo, informar e entreter. 
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 Assim sendo, nossa proposta de reorganização da taxionomia originalmente instituída 

por José Marques de Melo reconhece o jornalismo diversional como gênero autônomo, 

categorizado pela finalidade de divertir – não dissociada, evidentemente, da informação –, e 

que se manifesta essencialmente no formato reportagem de interesse humano, o qual abarca – 

por meio do uso de recursos específicos de apuração e de narrativa (advindos da antropologia 

e da literatura) – tanto as ações dos protagonistas da cena noticiosa quanto elementos que 

configuram o ambiente onde suas histórias se passam.   

Também não há mal em chamar o formato de história de interesse humano, uma vez 

que isso não altera substancialmente o conceito. Além do mais, os próprios jornalistas se 

autodenominam “contadores de histórias”. Mas deve-se pensar que não se trata de uma 

contação qualquer. É um desempenho que requer perpassar todo o ritual aqui descrito e 

analisado. Em seu cumprimento, a reportagem se desloca – sai da gleba informativa para 

outro espaço – e se permite construir de outros modos e com outros propósitos, diferenciados 

das práticas comuns, aquelas do dia a dia. E, assim, vai se caracterizando, com a possibilidade 

de ter certas ênfases em conformidade com a intenção de cada abordagem.  

Essas variações correspondem ao que podemos compreender como “tipos”185. Um 

exemplo, repetido várias vezes nas experiências apreciadas, é o “perfil”, dedicado a tratar de 

um personagem central. Compreendemos uma matéria com essa característica, dentro dos 

limites do jornalismo diversional, como sendo uma reportagem de interesse humano, do tipo 

perfil. Afinal, o fato de se dedicar a uma só pessoa não alterna a natureza do formato. Apenas 

desdobra-o, em conformidade com a expectativa de certo momento.  

A definição assim esboçada pode parecer ampla ou aberta demais. Talvez o seja. É que 

a prática do jornalismo diversional não tem muitas amarras. Apesar de cumprir os ritos 

característicos de sua atividade de repórter, os jornalistas não se sentem aprisionados a 

modelos preestabelecidos ou a fórmulas prontas. Vale mais ser criativo. Vale mais buscar na 

subjetividade do olhar e da escuta os componentes necessários para produzir matérias bem 

elaboradas e interessantes. Vale mais esforçar-se por ocupar um espaço que poucos 

conseguem alcançar.  

 
                                                 
185 No esquema adotado por José Marques de Melo para situar os gêneros jornalísticos no universo da 
comunicação social, há, como já dissemos, o desdobramento desses grupos em formatos, os quais, por sua vez, 
se subdividem em tipos. Em texto que, com ele, produzimos a quatro mãos, assim registramos: “tipo jornalístico 
é o modelo assumido pela mensagem da atualidade com a finalidade de melhor preencher a função social que lhe 
corresponde na engrenagem midiática. [...] A espécie – ou seja, o tipo – varia de acordo com a necessidade de 
trabalhar um acontecimento de determinada maneira, mas também pode implicar numa decisão autoral ou 
institucional e, mesmo, seguir uma padronização exigida pelo suporte que a veicula” (MARQUES DE MELO & 
ASSIS, 2013, p. 30). 
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CONCLUSÃO 

FIM DE UM CAMINHO, COMEÇO DE OUTROS 
 
 

   ―Não te contentes nunca com o que és,  
se queres chegar a ser o que ainda não és.  

Porque no lugar onde te consideraste satisfeito, aí paraste. 
 Se disseres ‗Basta!‘, pereceste.  

Cresce sempre, progride sempre, avança sempre.‖ 
 

(Santo Agostinho) 
 

 

Todo fim de trabalhos exaustivos, como os que uma tese pressupõe, incita a uma 

reflexão. Meio nostálgica, feita sob um cansaço que nos parece natural, mas com uma 

sensação de dever cumprido. É momento de pensar sobre o que se viu e sobre o que foi 

aprendido. Queremos, portanto, mais do que fazer uma conclusão sobre o jornalismo 

diversional – a qual acreditamos já ter sido sintetizada no Capítulo 6 –, utilizar este último 

espaço para um exame do que nos propusemos e dos resultados que impetramos.  

Iniciemos pela escolha do objeto. Incompreendido, surgido numa arena de 

turbulências que é a própria atividade jornalística, rechaçado por visões céticas, as quais ainda 

acreditam que o entretenimento não pode adentrar em espaços destinados à informação de 

atualidade. Assim encontramos o gênero do qual nos ocupamos nos últimos anos. Deixamo-

nos seduzir pela possibilidade de pesquisar um recorte que poucos, até então, haviam se dado 

ao trabalho de observar. Parece-nos que há certo temor, na comunidade acadêmica, em 

levantar questões dúbias, controvertidas, subjetivas, que podem gerar afirmações contestáveis. 

Demonstra-se ser mais fácil – ou mais confortável, talvez – discutir o que certamente 

conquistará adeptos, seja pela natureza do tema, seja pelas conclusões alcançadas. Buscamos, 

então, seguir na contramão dessa aparente hegemonia. Optamos pelo caminho mais difícil. 

Mas sentimo-nos satisfeitos porque conseguimos, mesmo em meio a olhares e falas de 

reprovações, direcionadas a nós por terceiros, não só transformar uma questão pouco tratada 

em essência de um trabalho de doutoramento, como também sair da opção metodológica mais 

comum na abordagem dos gêneros jornalísticos. 

Da nomenclatura definida por José Marques de Melo, para rotular um gênero 

jornalístico, à experiência dos jornalistas, em campo – especialmente os aqui abordados –, 

encontramos conflitos de toda ordem. Acreditamos, porém, que solucionamos as dúvidas a 

seu respeito, especialmente no concernente aos termos e aos conceitos utilizados, no geral, 

sem distinções. Ao longo de nossa exposição, situamos a diversão como traço marcante do 
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nosso tempo, discutimos o fazer jornalístico e o universo dos gêneros, organizamos um 

quadro com os desdobramentos teóricos acerca do nosso foco até, finalmente, lançar mão da 

empiria. Discutimos, também, a diferença entre forma e conteúdo, os hiatos entre o fenômeno 

e a taxionomia, a necessidade de olhar atentamente para a práxis, sem que isso represente 

conformismo ou exercício acrítico. Tudo isso contribuiu para mais bem pensarmos as nuances 

do trabalho da imprensa. 

Ao relacionar a teoria exposta nos primeiros capítulos com as práticas dos nove 

jornalistas que colaboraram com nossa pesquisa – fugindo, assim, do empirismo ingênuo a 

que aludimos no trecho correspondente ao desenho metodológico –, comprovamos que o 

gênero diversional se sustenta por conta dos fazeres específicos, que subvertem a ordem do 

jornalismo aprisionado a moldes tradicionais – compreendido como informativo – e que 

utilizam recursos de outras esferas, especialmente da antropologia e da literatura, para 

transformar histórias cotidianas em obras agradáveis de se consumir, seja por meio da leitura 

– caso do impresso –, seja por meio da recepção das mídias eletrônicas e digitais. Reforce-se, 

aliás, que muito embora tenhamos nos pautado pelo estudo de profissionais atuantes, 

primordialmente, em jornal e revista – obedecendo às prescrições metodológicas –, o 

jornalismo diversional pode ser desenvolvido em qualquer plataforma (respeitando, 

evidentemente, as exigências de cada uma). 

Lição maior que pudemos extrair desse esforço foi confirmar que a construção do 

gênero – ou, mais especificamente, do formato que denominamos reportagem de interesse 

humano – não requer só método de apuração e domínio da escrita. Depende de habilidades 

outras, de colocar os sentidos e os sentimentos a serviço do jornalismo. Os jornalistas que a 

isso se prestam são, invariavelmente, sensíveis e/ou sagazes. Nunca indiferentes. Por isso 

mesmo, conseguem dosar a tríade ética-técnica-estética com subjetivismos inerentes à sua 

condição humana e ao contexto em que se movimentam. Não negam essas interferências. 

Valem-se delas. Aprimoram suas estratégias, em razão do que aprenderam com o jornalismo 

tradicional, e incorporam, em seus fazeres, os elementos necessários para transformar a 

realidade em narrativas interessantes, reveladoras de histórias que estão “aos olhos da 

multidão” – como diria Gay Talese186 –, mas que poucos são capazes de notar. Entre esses 

poucos, alguns jornalistas. 

Arriscamo-nos, ainda, a concluir que os repórteres dedicados ao jornalismo discutido 

neste trabalho são mais honestos em relação a seu agir profissional, uma vez que não se 

                                                 
186 Cabe lembrar que a primeira edição do livro Fama e anonimato (TALESE, 2004) tinha como título Aos olhos 
da multidão. No Brasil, foi publicada em 1973, pela Editora Expressão e Cultura. 
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preocupam com rótulos vazios, como o que trata da objetividade como sinônimo de 

neutralidade ou de imparcialidade, e assumem que eles próprios são resultado da cultura na 

qual estão inseridos – não podendo, por isso, ser isentos, já que qualquer olhar lançado ao 

meio social é mediado por esse ambiente cultural. Aliviados da “carga pesada” que a imagem 

mítica de “jornalista blindado” parece significar, direcionam seus esforços a uma prática que 

deseja, sim, ser fiel à realidade, por meio de apurações bem feitas, mas com a finalidade de 

levar seus leitores aos lugares onde estiveram e de colocá-los em contato com os sujeitos com 

quem estabeleceram diálogos. Preocupações em parecerem neutros, não há. O que se 

manifesta é um contínuo comprometimento em não julgar as situações com que se deparam – 

deixando isso para outros – e em não deturpar informações e discursos capturados durante o 

processo de elaboração das narrativas.  

Quanto ao nosso empenho em relação à pesquisa, em si, vale dizer que cumprimos 

todos os objetivos delineados no projeto que se antecedeu a esta tese, os quais estão 

sinalizados no texto introdutório. Confirmamos as hipóteses e acrescentamos, ainda, outras 

observações aos tópicos inicialmente previstos, como, por exemplo, a constatação de que o 

vínculo da prática estudada com a literatura (técnica redacional) e com a antropologia (técnica 

de apuração) é intuitivo ou baseado nas próprias experiências. Ainda que haja consciência 

quanto a essa aproximação, os jornalistas – ao menos os que entrevistamos – não optam pelos 

estilos redacionais ou de coleta de dados simplesmente porque é desse ou daquele modo que 

se faz em ficção ou nas ciências sociais. Não é apenas uma questão de querer usar recursos de 

outras esferas, assim como também não é permissão para fazer jornalismo de qualquer jeito. 

Os conhecimentos oriundos de outros campos são internalizados pelas circunstâncias que 

demonstram ser necessário ir além do habitual.  

Outro aspecto que gostaríamos de ressaltar tange à organização que fizemos das 

experiências dos profissionais, dispondo-as década a década, tal como visto no Capítulo 5. 

Não houve nenhum interesse a priori em localizar representantes de cada decênio: como se 

explicou, o corpus da investigação foi construído mediante o cruzamento de critérios de outra 

ordem, que não implicaram em datações. Ocorre, todavia, que o próprio levantamento sobre a 

trajetória profissional dos entrevistados revelou essa distribuição, que, embora sem qualquer 

indício de ser equilibrada, demarca um período de seis décadas. Efetivamente, se não encerra 

grande análise, ao menos faz ver que o jornalismo diversional não se altera, em essência, com 

a passagem do tempo. As mudanças são muito pontuais e relacionadas aos métodos adotados 

para sua manutenção. Além disso, o fato de poder figurar em outras mídias também não altera 

sua lógica. Trata-se, apenas, de uma adaptação do que se iniciou em publicações impressas, 
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permanecendo inalterada a sua essência: agrupar textos que lidam com a informação de 

atualidade, mas que também se prestam a divertir. 

Sobre esse particular, aliás, esperamos ter contribuído para a formação de uma 

percepção menos preconceituosa e mais profícua. Fechar os olhos ao óbvio – ao fato de que o 

entretenimento se insere no âmbito do jornalismo –, por questões ideológicas e/ou filosóficas, 

não parece muito vantajoso e tampouco alinhado à realidade. Mas, de fato, a lógica desse 

entretenimento varia quando vista sob a ótica da empresa jornalística e quando analisada na 

perspectiva do jornalista. Se o veículo quer entreter seu potencial público a fim de atraí-lo, o 

repórter quer produzir matérias com feições literárias e aptas a divertir porque é tendência 

nata ou direcionada pelos rumos que sua carreira tomou.  

Devemos enfatizar, ainda, que, diferentemente do que afirmam outras vozes – 

pesquisadores ou profissionais da área –, o cumprimento da função relacionada a isso não 

consiste apenas em definição acadêmica, sem vínculo com o mundo exterior. Argumentamos, 

baseados nas evidências, que não se trata somente de um olhar de fora. Os próprios jornalistas 

reconhecem seus trabalhos como tendo significado superior ao da informação, esbarrando na 

noção de entreter, mesmo tendo alguns reafirmado a ideia de que jornalismo e entretenimento 

não podem ser confundidos. Nós também pensamos que não deve haver essa confusão, mas 

isso não quer dizer que não haja influências, aproximações. Em outras palavras, o trabalho da 

imprensa incorpora, sem dúvida alguma, aspectos da outra esfera referida, de modo a 

acompanhar a movimentação cultural do tempo em que vivemos e a encontrar saídas para que 

os frutos de suas performances não se tornem maçantes. Essa constatação nos ficou muito 

clara em certos indícios, oferecidos pelas falas de nossos entrevistados, como a assertiva de 

que esperam despertar sensações (fazer rir e chorar) com o que escrevem, a menção de que 

suas produções são como um “microlivro”, a compreensão de que atraem seus leitores 

justamente pela forma – e não necessariamente (ou nem sempre) pelo conteúdo que abordam 

– e, principalmente, a manifestação do desejo de serem lidos e de produzir algo que agrade 

aos outros e, antes disso, a eles mesmos. 

Reforce-se que, em hipótese alguma, é demérito propiciar diversão por meio da 

atividade jornalística. É, ao contrário, uma espécie de resistência à simplificação que os 

formatos informativos tendem a fazer com as questões a que se reportam. É um retorno – 

reforço, talvez – à prática do jornalismo por paixão, por idealismo. Por conta disso, o 

jornalismo diversional aparenta ser um dos últimos redutos – se não o último – do 

romantismo que durante muito tempo demarcou a atividade. Encontrando meios para não ser 

engolido pela máquina burocrática que acabou se tornando a rotina de produção noticiosa, e 
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se valendo das possibilidades que, de algum modo, se colocam à sua frente, esse grupo – 

seleto, evidentemente – impede que tal face seja apagada ou extinta. 

Podemos ir além: o cultivo desse gênero amplia os horizontes de atuação dos 

jornalistas e, consequentemente, da própria sociedade, que, por meio de narrativas com a 

natureza aqui discutida, pode tomar contato com outras dimensões dos acontecimentos e dos 

sujeitos sociais, sendo estimulada a refletir sobre esses aspectos. Se nesse jornalismo não há 

lugar para a indiferença por parte de quem o faz, como já dissemos, também não há brechas 

para apatias por parte dos receptores. Toca em emoções, afinal. É erro, portanto – e fazemos 

questão de repetir isso –, acreditar ou afirmar que se trata de trabalho superficial ou que está 

fadado apenas a versar sobre questões sem importância, frívolas. No geral, seu dinamismo 

está mais relacionado – e os exemplos vistos comprovam nossa defesa – a fatos e pessoas que 

se constituem como significativos no meio social. E isso não denota que sejam sempre 

vultosos ou famosos; sua representatividade reside no fato de se relacionarem, 

invariavelmente, com questões sociais, culturais, econômicas ou políticas, retratando a 

dinâmica da cena contemporânea. Daí o estímulo à feitura de narrativas densas e complexas. 

Não é, logo, gênero menor ou inferior. Tanto é que se faz com muita pesquisa, muita sola de 

sapato gasta, muito empenho.  

Também é válido retomar uma particularidade aludida há pouco: as “possibilidades” 

com as quais jornalistas se deparam para esse exercício podem ser traduzidas pela palavra 

“investimento”. Na revisão bibliográfica, exposta primordialmente no Capítulo 2 – dedicado 

ao fazer jornalístico –, e no relato dos entrevistados, deparamo-nos com situações que mais 

parecem modelos “ideais” de produção do que “reais”. Há uma explicação para isso. Para ser 

desenvolvido, o jornalismo precisa de condições – financeiras e de outras ordens, como 

tempo, por exemplo –, as quais cada vez menos se oferecem aos profissionais da área, 

atuantes, no geral, em veículos que dispõem de poucos recursos e que os obrigam a produzir 

um número elevado de matérias, num curto período. Situações como essas – que, obviamente, 

afetam negativamente a qualidade do produto – são a antítese do jornalismo diversional. Sem 

entrar no mérito da questão econômica – uma vez que é possível, em muitos casos, descobrir, 

apurar e narrar histórias interessantes gastando pouco –, entendemos que é improvável 

desempenhar tal prática, com êxito, correndo contra o relógio, na sofreguidão para dar conta 

de uma fila de pautas à espera. Por tudo isso, tanto quanto as capacidades próprias e 

particulares dos emissores – leia-se: o talento, a disposição, o olhar atento –, os recursos 

oferecidos pela empresa jornalística também influem no processo, na configuração e, mesmo, 

no cultivo do gênero. E isso ajuda a explicar, também, a constatação – já feita – de que se 
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trata de experiência residual, pouco encontrada, se comparada ao grande fluxo noticioso que 

caracteriza a imprensa nos dias de hoje. É, de fato, para poucos.  

Importa, ainda, fazer uma observação de caráter teórico, a servir de alerta para outros 

pesquisadores. Temos percebido, como foi sinalizado em alguns momentos do trabalho, uma 

aproximação muito rudimentar – ou, talvez, um afastamento – entre a problemática dos 

gêneros jornalísticos e os referenciais que buscam pensar a área, em suas vertentes mais 

diversas. De certa maneira, isso incorre em fragilidade desse eixo de estudos. Ainda que 

apresente sinais de certa autonomia – haja vista a própria formação de núcleos de 

pesquisadores dedicados exclusiva ou prioritariamente à questão, também mencionada nos 

capítulos iniciais –, as investigações não devem ser dissociadas do arsenal reflexivo que se 

construiu nesse campo, assim como deve haver muita cautela no uso de instrumentais de 

outras áreas para a análise de um objeto enraizado na arena do jornalismo e, 

consequentemente, inserido no âmbito da cultura profissional.  

Para finalizar, queremos apenas reafirmar que as observações tecidas à margem do 

jornalismo diversional, aqui apresentadas, só foram possíveis porque não nos prendemos 

exclusivamente ao objeto, optando por dedicarmo-nos ao sujeito. Pelos diálogos com Audálio 

Dantas, Carlos Wagner, Consuelo Dieguez, Daniela Pinheiro, Eliane Brum, João Moreira 

Salles, José Hamilton Ribeiro, Ricardo Kotscho e Zuenir Ventura, fortalecemos a ideia de 

que, no centro do exercício do jornalismo diversional, está o jornalista – no seu posto de 

repórter –, que compreende o trabalho como parte de sua própria existência. Logo, tudo o que 

faz está impregnado pela maneira como percebe o mundo e tudo que nele há. Se se dispõe a 

esvaziar-se de si mesmo para ir ao encontro do outro – desconhecido ou não –, é porque algo, 

em sua própria vida, o motiva a proceder assim. Não acreditamos, assim, ser possível ignorar 

a figura do profissional nesse tipo de trabalho, mesmo porque o resultado – o texto, a 

reportagem – também carrega suas marcas autorais, seu estilo. Isso não significa dizer, por 

outro lado, que seja mais importante do que o próprio acontecimento. Os fatos são supremos, 

sem sombra de dúvidas. Mas anular ou desconsiderar quem os maneja incide não só em erro 

como em desatenção ao processo. 

Mesmo tendo alcançando as conclusões esboçadas neste trecho e em partes anteriores 

de nossa tese, acreditamos que outros desdobramentos ainda podem ser dados a essas 

discussões. Percurso findo, mas não esgotado. A partir do que se viu aqui, outros caminhos 

podem se abrir – a nós e a outros –, de modo a sempre avançarmos na formulação de 

pensamentos sobre o jornalismo, atividade social das mais importantes. Se muito aprendemos, 

certamente há muito mais para descobrir. Que assim seja. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1 – Entrevistas 
 

 

 

Entrevista concedida por AUDÁLIO DANTAS  
São Paulo, 16 de outubro de 2013. 
 
Audálio, eu gostaria de começar a entrevista pedindo para você me contar um pouco 
sobre como foi o seu ingresso no jornalismo e como que se deu o início dos seus 
trabalhos com essas características que eu estudo, ou seja, essas matérias com feições de 
literatura. 
Eu acho que eu tive a sorte de começar na imprensa quando se dava um processo de 
renovação importante, principalmente no sentido da busca da reportagem. Saía-se daquela 
coisa do dia a dia da notícia e do texto rebuscado quando se fazia uma reportagem – era uma 
coisa horrível. E a Folha, naquela fase, em meados dos anos 50, estava buscando essa 
renovação, inclusive as mudanças no sentido físico: tinha mudado do centro da cidade para a 
Barão de Limeira, onde está até hoje... Não, primeiro foi pra Alameda Cleveland, depois pra 
Barão de Limeira. E, no meu caso, a minha tendência sempre foi buscar a coisa mais 
elaborada, não ficar no dia a dia da notícia. Tanto é que eu trabalhei muito pouco no 
noticiário, fiquei pouquíssimo tempo, mesmo porque eu comecei a propor reportagens, pautas, 
que foram aceitas, na maioria dos casos. E eu tive relativa liberdade de atuação. Claro que, 
nos primeiros casos, eu tive as minhas falhas, e aí contei com a experiência de velhos 
jornalistas e alguns que estavam também participando daquele movimento. E foi exatamente 
aí que começaram a chegar os egressos da faculdade de jornalismo, que era a Cásper Líbero. 
Um deles era o Zé Hamilton Ribeiro: chegou nessa fase, um pouquinho depois que eu estava 
lá. E mais vários outros jovens que começaram a influenciar, principalmente na linguagem, no 
texto. O texto era aquela coisa esquemática: “Ontem, às tantas horas, etc.”. Aquela coisa que a 
gente conhece e, também, um certo jargão típico do jornalismo da época, que a gente não 
aceitava, e começou a fazer diferente. Ou, então, no meu caso, rapidamente eu tive 
oportunidade não só de me exercitar – porque eu sou autodidata, eu não tinha feito a 
faculdade –, não só de me exercitar na reportagem, na prática, como também buscar o texto 
que é aquilo que estava na minha concepção. E eu tive a sorte de encontrar algumas figuras 
importantes à época, que me ajudaram muito, como foi o caso do Mario Mazzei Guimarães, 
que era o secretário da redação da Folha da Manhã, que me chamou e disse: “Você topa ir 
fazer uma viagem...” – eu tinha começado na fotografia – “Você topa fazer uma viagem pro 
Nordeste, pra ver os efeitos da energia elétrica?”... Que estava chegando via Paulo Afonso, 
via Usina de Paulo Afonso. Era um tema muito interessante. Do ponto de vista dele, que era 
de economia, isso tinha um lado. Mas do meu ponto de vista – aí é que eu me descobri 
repórter, nesse sentido –, aquilo era muito mais os efeitos sobre as pessoas comuns e não 
sobre as fábricas que viessem, coisa desse tipo. E fui, e fiz as matérias técnicas, vamos dizer. 
Até me descobri um perguntador com certa eficiência, porque eu não conhecia nada do 
assunto: energia elétrica, usina hidrelétrica, aquela coisa toda. Mas aí fiz as matérias, fiz as 
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entrevistas, conversei, quando tinha dúvida eu insistia... É o que deve fazer o repórter. Tinha 
dúvida sobre uma resposta, uma questão qualquer, eu voltava a perguntar, explicava. E fiz as 
matérias técnicas. Quando eu terminei de fazer isso, eu... “Agora é comigo”. Aí, comecei a 
fazer pelo entorno de Paulo Afonso, a usina recém-inaugurada. Então, todo o entorno estava 
afetado, inclusive tinha nascido uma grande favela, que se chamava Paulo Afonso – hoje, é 
uma das principais cidades da Bahia. E ali eu fui ver todo o pessoal que veio, até a ideia que 
me veio à cabeça, naquela ocasião, é: uma coisa nova estava acontecendo. Porque dentro da 
usina, dos muros da usina, não era o Brasil, eram ruas asfaltadas, ajardinadas, escolas, cinema, 
clube, casas para os funcionários, e fora era aquilo que é o Brasil. Então, isso é uma das 
primeiras reportagens. Aí, pulei o rio pro outro lado, e fiz a reportagem sobre a primeira 
hidrelétrica de Paulo Afonso, que era uma coisinha pequenininha, feita por Delmiro Gouveia, 
no início do século, 1907, 1908. E construiu uma fábrica no sertão, a vinte e cinco 
quilômetros dali, uma fábrica de tecidos, e, depois, de linhas de costura, que era um sucesso, e 
construiu uma cidade em volta. Essa foi a outra matéria. Depois, não fiquei só por ali, fui 
fazer a cana de açúcar em Alagoas, do ponto de vista dos trabalhadores da cana de açúcar. E, 
assim, voltei com um monte de matérias. Foi o meu exercício. E pode-se dizer que o início da 
minha atividade na reportagem foi esse. 
 
E um exercício que partiu do seu próprio interesse. 
Ah, sim, sim... 
 
Ninguém lhe pediu. 
Era uma tendência. Visivelmente, era uma tendência. Era muito uma preocupação social, que 
eu sempre tive. E aí até uma coisa que eu posso me aprofundar um pouco nisso, dizendo que 
era uma preocupação com o outro, com o semelhante. Então, tinha esse sentido, sim, meio, sei 
lá, atávico. (risos) 
 
Natural da sua própria percepção... 
E a minha origem, também, Alagoas... Então, tudo isso influiu. De forma que, a partir daí, eu 
pouco trabalhei no dia a dia, no noticiário. Eu sempre fui pra reportagens. 
 
Tem uma pergunta que iria fazer mais à frente, mas eu acho que ela cabe bem aqui, pra 
gente pegar esse gancho de você chegar à redação, com todo esse material – porque, na 
verdade, você viajou para fazer uma matéria técnica sobre a hidrelétrica, e acabou 
buscando muitas outras... 
Fiz mais de dez reportagens... 
 
Todas relacionadas a questões... 
Problemas locais, os problemas sociais... 
 
Então, eu queria saber como foi a sua relação com a empresa jornalística. Porque me 
interessa entender um pouco dessa lógica. Como foi, nesse caso e em outros, chegar à 
redação com esse filtro de matérias? Como era a aceitação do veículo em relação a isso? 
Primeiro, precisa ver qual era o esquema de uma redação. Era diferente do que é hoje. A 
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redação de um jornal tinha o secretário, que era o que fechava a edição, o editor; o chefe de 
reportagem, que era o sujeito que cobria o dia a dia e discutia, dava pautas, até de reportagens 
mesmo; e tinha a figura que se chamava preparador, que é o copidesque, hoje. O preparador 
de matérias geralmente era uma pessoa com bom texto, preocupado com a qualidade do texto 
e tecnicamente preparado para dar a estrutura de um texto. E aí eu contei com a contribuição 
muito importante não só, no caso, do secretário de redação, o Mario Mazzei Guimarães – 
morreu este ano, recentemente –, como do chefe de reportagem, que é o Moacir Correia, que 
foi... o Hideo Onaga [?], que foi um dos chefes de reportagem. Eles perceberam o meu 
interesse, a minha capacidade de redigir, e me ajudaram muito na questão da técnica 
jornalística. Um preparador de texto, que mora aqui na Monte Alegre, o Cícero Vieira, me 
chamava e dizia: “Olha aqui, olha. Você começou aqui...”. Aí, ainda havia uma certa 
preocupação com os processos tradicionais: “Você começa pelo nariz de cera, você corta aqui, 
etc. e tal”. E determinados recursos linguísticos, coisa desse tipo: “Isso aqui não funciona 
bem...”. Quer dizer, eu fui muito bem orientado, a minha escola foi essa, na redação – que, 
aliás, eu vejo como muito importante essa escola. E ao mesmo tempo que acontecia isso, no 
sentido da orientação, eu fui tendo uma preocupação, que é uma preocupação meio 
psicologicamente complicada, de não ter o texto mexido. (risos) Pra mim, era uma desfeita 
que desmanchasse um parágrafo, um texto. Mais em função da busca, da procura. Tanto é 
que, hoje, ao escrever qualquer coisa, seja um artigo, seja uma matéria, seja um livro, eu 
nunca escrevo como a maioria das pessoas faz: o textão, pra depois voltar pra corrigir. Eu 
tenho que fazer o texto, vou construindo. Quando eu terminar o texto, pra mim deve estar 
pronto. Claro que uma coisa ou outra você vê. E, com isso, eu comecei a caprichar muito no 
texto. É claro que isso tinha influência... E isso é um aspecto importante, hoje, quando se lê 
muito pouco. Eu tinha lido muito, que é essencial para a qualidade do texto. Eu tinha lido 
muito e, principalmente, os contistas americanos, os modernos, e tinha lido os nacionais, o 
Graciliano Ramos, o Jorge Amado, principalmente o Graciliano Ramos. Depois, fui leitor, 
logo de início, do Guimarães Rosa. Tudo isso foi me construindo a maneira de escrever. Aí, 
então, aconteceu que cada vez mais eles elogiavam muito os meus textos. 
 
E não mexiam mais? 
Cada vez menos. Chegou um tempo em que não se mexia mais. E isso me levou a ir pra 
reportagem de uma vez. E cada vez eu propunha mais textos e mais textos. Fiz alguns 
exercícios de reportagem, na época, que poderiam ser considerados subversivos, porque 
fugiam dos padrões. E fiz, em 1957, 58, não me lembro, no lançamento do Grande Sertão – 
Veredas, a minha primeira reportagem premiada. Era um concurso interno da Folha. Me 
mandaram fazer uma entrevista com o Guimarães Rosa, no lançamento do livro. Ele não quis 
dar entrevista. E eu resolvi, assim – uma coisa que eu ainda até hoje não me lembro como é 
que eu resolvi fazer isso –, ficar “peruando” em torno do lançamento, e fiz a matéria em cima 
disso. Sobre conversas dele com os leitores, autógrafos que ele dava... Enfim, o clima em 
volta, e fiz. Então, foi assim. A escola foi essa.   
 
Então, retomando, o período de sua atuação no noticiário, antes desse outro momento, 
você sabe dizer quanto tempo durou? 
É, noticiário era uma coisa... Foi por pouco...  
 
Muito pouco tempo? 
Por exemplo, tinha a Folha, essa edição vespertina, a Folha da Tarde, e A Folha da Noite. E 
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eu fazia muito A Folha da Noite. Eu entrava cedo. E eu detestava, porque tinha que sair 
correndo, trazer a notícia, e a minha preocupação com o texto... Entendeu? 
 
Impedia de fazer isso muito rapidamente... 
O tempo... Às vezes, eu tinha inveja do cara que descia e ficava “rrrrrrrrrrrr”. Mas, aí, eu vi o 
chefe – o secretário de redação, no caso; era uma figura maravilhosa, que se revelou depois, 
chamava Carlos Laino Junior, da Folha da Noite – dava cada esporro, era o estilo de redação: 
“P..., que m... de texto! P... que p...!”. (risos) E eu ficava angustiado. Isso, pra mim, era uma 
angústia, porque o texto de reportagem, quando não é pro dia, às vezes acontece de ser pro dia 
seguinte, pode ter, mas ele é mais elaborado, e dá mais tempo. Então, eu comprei uma 
máquina de escrever portátil, pra escrever em casa. Uma coisa importante aí é que alguns 
desses novos repórteres se juntaram, às vezes, em cobertura e reportagem mais demorada. Em 
58, junto com Zé Hamilton Ribeiro e outro, Vitor Antônio Gouveia – esse morreu cedo –, fiz 
um – isso me ajudou muito na carreira – giro pelo Brasil inteiro, de jipe, DKV. Um jipinho... 
chama DKV mesmo, acho que tinha um apelidinho. E fomos daqui até o Maranhão. E não se 
chegava ao Pará, não tinha ligação rodoviária. Voltamos pelo centro. Depois, fomos até o sul, 
e voltamos. E, então, o Zé Hamilton fez um trecho, eu fiz outro trecho, e foi... Isso rendeu 
dezenas de reportagens, descobertas, coisas que ninguém imaginava. Foi muito bom. 
 
E, nessas matérias e em outras, você saía sem uma pauta pré-definida ou uma pauta 
engessada? Você ia para olhar? 
Exato. Esse é outro aspecto. O olhar é fundamental para a reportagem. Principalmente nessa 
reportagem mais aprofundada. É fundamental que você tenha condições de ver as coisas. Eu 
acho que essa condição de ver eu tive intuitivamente em Paulo Afonso. Perceber aquela 
mudança que estava havendo, aquele fenômeno social que estava ocorrendo. A maioria dos 
jornalistas chega e vai direto para aquilo que está estabelecido, ou seja, a pauta. Mesmo que 
não haja uma pauta engessada, mas o cara vai direto ao assunto. Direto ao assunto. E eu acho 
que ele tem que olhar, ao máximo, o campo em que ele vai atuar. O Zé Hamilton Ribeiro é 
um mestre nisso. E, principalmente, a maneira de abordar as pessoas, conversar com as 
pessoas. Entender a outra pessoa, isso é muito importante... E nunca ficar de cima, porque isso 
é um vezo, na maioria dos jornalistas... Ficar de cima: ele é um sujeito importante, é o 
intermediário da informação. Então, ele age assim, como um sujeito que é uma espécie de 
arauto das coisas. E não é! Então, ele deve perguntar, perguntar, e entender o outro, 
principalmente com pessoas mais simples. Não chegar de cima. Ficar no mesmo plano, deixar 
a pessoa à vontade. É isso. Isso é uma das coisas que levam a bons resultados na reportagem.  
 
Então, suas técnicas de apuração se concentram nessa capacidade do olhar e do 
conversar com as pessoas. 
E, muitas vezes, de compaixão pelo outro, dependendo da situação, claro. De compaixão ou 
de raiva. (risos) Depende. Se for uma pessoa simples, que vive um problema, um drama, 
então você tem que se compadecer daquela coisa, entender o que ele está sentindo. 
 
E quando se trata de um político, por exemplo? Pode ser que o sentimento seja outro... 
É aquela questão do perguntar. Você pergunta e você percebe que o cara está mentindo, que o 
cara tem interesses a defender. Aí, você tem que ir a fundo, até conseguir... Porque, numa 
reportagem, você não pode fazer comentário. Você pode fazer, mas não comentário de 
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julgamento, assim: “Olha, esse sujeito é ladrão e tal”, coisa desse tipo. Mas você tem que, no 
texto, demonstrar que aquele cara lá não é verdadeiro. 
 
E por falar em texto, quais são as técnicas de redação que você procurava e procura 
adotar? Há uma técnica definida ou isso vem, realmente, de uma verve, que foi 
construída pelas suas leituras, pelo seu gosto por certos estilos literários? Como é isso na 
hora de produzir? 
Você observou que não há uma técnica estabelecida. Há técnicas, claro... 
 
Não há um padrão. 
É... E, aí, então, é a busca pela maneira de contar. É isso. Em cada texto. Dentro do tema que 
você está tratando, você encontrar a maneira de contar. É a angústia do primeiro parágrafo e a 
alegria do ponto final. (risos) É isso. Então, o primeiro parágrafo, que geralmente era, e hoje 
continua de certa forma, aquela coisa padronizada, o chamado lead... Mas é curioso: uma das 
coisas que eu sempre gostei foi de fugir dessa coisa padronizada, porque essa coisa 
padronizada, se você começa um texto dentro desse padrão, você vai seguir padronizado. Por 
exemplo, eu estou escrevendo, agora, um livro de arte sobre o Luiz Gonzaga. E a maioria das 
pessoas se repete, ao falar de um personagem que é... 
 
Conhecido... 
Conhecidíssimo, mais do que explorado. Então, esse foi o problema, isso continua 
acontecendo até hoje: como é que eu vou fazer essa abordagem? O Luiz Gonzaga... O que foi 
essa pessoa? Foi assim, assado... Como é que ele viveu, etc.? Aí, fui conhecer o ambiente. 
Claro que a maioria dos repórteres não tem essa oportunidade. Mas quem vai fazer uma 
grande reportagem tem que ter. Fui conhecer o ambiente e conhecer o tipo de gente que vive 
naquele lugar. Então, o que eu procurei? Eu comecei a fazer... “Luiz Gonzaga, ele nasceu em 
13 de dezembro de 1912, no lugar tal, etc.”. Tudo bem, correto. Mas não... Eu comecei com 
as dores do parto da mãe do Luiz Gonzaga. E aí situei dentro daquele contexto social da 
época. Entendeu?  
 
Sim. 
O que de certa forma continua hoje em muitos sentidos. É por aí... Deixa eu ver se há um 
exemplo... Ah, uma das minhas matérias que estão nesse livro [Tempo de reportagem] é 
“Povo caranguejo”. Foi assim: como é que eu vou contar uma história que deve ter sido mil 
vezes contada? De certa forma é o mesmo caso do meu livro sobre o Vlado Herzog: como é 
que eu vou contar essa história que já foi mil vezes contada? Então, a questão é contar com 
outras palavras. E, na medida do possível, buscar enfoques diferentes. 
 
E você acredita que a própria história te mostra esse ritmo? O ritmo que você vai dar 
vem do próprio cenário? 
Sem dúvida. Aliás, a redação do texto é assim também. No meu caso, é assim. Na medida em 
que eu vou desenvolvendo o texto, o próprio desenrolar das coisas vai me conduzindo. Claro 
que eu procuro fazer um plano de texto, de abordagem, e dividir e tal, mas eu não me prendo 
excessivamente por esse plano. Isso acontece no livro também. O livro é mais importante, 
porque tem outras exigências, mas na reportagem é um plano de “vamos botar isso aqui, 



 
310 

  

aquilo lá e tal” que muitas vezes não acontece. No caso do caranguejo, o que eu fiz? Eu 
comecei a me perguntar como é que eu vou contar essa história, que é tão dramática, de um 
grupo humano que vive da caça ao caranguejo. É isso que aconteceu. Como é que é isso, 
como é que se vive, como é que se trabalha, como é que se sofre, como é... Aí, eu resolvi 
fazer o que deu uma discussão interna na redação da revista Realidade: eu fiz um texto que 
era o diálogo, se assim pode se chamar, entre a caça e o caçador. Funcionou! Deu certo! Mas 
por que deu certo? Porque estávamos numa revista que você podia considerar como um 
fenômeno jornalístico de valorização do texto, da grande reportagem.  
 
Quando você vai abordar alguém, tem alguma prioridade?  
Você diz por onde começar a abordagem? 
 
Isso... O que não pode faltar na sua abordagem a essa fontes? 
Há muitos casos. Eu costumo citar, a propósito de abordagem, uma entrevista que o Zé 
Hamilton Ribeiro foi fazer. Nós temos muita coisa em comum. Ele foi fazer, na revista 
Realidade, uma matéria sobre como anda a boca do brasileiro, a saúde bucal, do dente, essas 
coisas. E ele foi fazer uma entrevista com um catedrático de odontologia, aqueles caras bem 
formais, atrás da mesa, aquela coisa toda... É o estilo caipira do Zé, é diferente, o meu não é 
bem assim, mas eu acho que isso é... [?] Ele chega, e diz: “Doutor, o que é dente?”. (risos) 
Você conhece essa história? 
 
Conheço... 
Então, é mais ou menos isso. Você tentar, no seu entrevistado, na pessoa que vai ser 
personagem do seu texto, descobrir aquilo que ele pode te oferecer. Uma vez, eu fui fazer uma 
matéria, que também está aí [no livro Tempo de reportagem], sobre mortalidade infantil em 
Pernambuco, na Zona da Mata, e uma das pessoas que entraram na matéria é um curandeiro 
local. Zé de Sena, se não me engano, ele chama. Aí, eu fui ver esse cara, porque as pessoas 
falavam. Médico não vinha, aquela coisa que de certa forma continua até hoje. E as pessoas 
falavam desse curandeiro, que resolvia problemas de crianças doentes. E eu fui ver o cara. 
Então, a primeira coisa que me veio, para contar a história dele e colocá-lo no contexto, foi a 
maneira como ele vivia. Ele vivia numa palhoça, isolada no meio do mato, miseravelmente, 
com uma ferida na perna. Eu digo: “Como é que as pessoas podem acreditar que essa pessoa 
possa ajudar?”. Então, você começa a fazer uma análise do que seja aquele conjunto de 
coisas. Se não há condições normais de atendimento, a pessoa busca aquilo que é possível. E 
eu perguntei a ele: “Como é que o senhor sabe por que dá essas doenças nas crianças?”. E ele 
tinha a explicação dele. Se não me engano, disse: “É quando vem a estrela mareante...”. Era 
um delirante. Então, isso aqui teve uma grande importância. Porque se o sujeito chegar: “P..., 
esse cara aqui, ele não sabe nada, etc. e tal”... Mas, no contexto, ele tinha importância e ele 
teve importância na matéria. É isso. 
 
É entender o contexto... 
Isso... 
 
As correlações, que são naturais da própria vida, não? 
Exatamente, exatamente... 
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É um tipo de exercício que, de fato, precisa de tempo. 
Precisa tempo. E a reportagem, pra ser importante e correta, ela exige esse tempo. Você até 
pode fazer uma matéria em tempo menor, mas se você quiser buscar um texto – porque o 
texto é fundamental, é o que define –, você tem que ter tempo pra acompanhar. 
 
Tempo de apuração e tempo de escrita. 
Isso. Exatamente. Outro exemplo que está aí nesse livro [Tempo de reportagem] é “O circo do 
desespero”, aquela matéria da maratona de dança. Como é que um jornal diário na época, ou 
até hoje, faria aquele troço? As matérias sobre Carnaval... Então, tem uma maratona de dança. 
Pô, aí o cara vai lá e diz: “Ah, começou a maratona, vai até a quarta-feira de cinzas, terça-
feira de Carnaval, não sei quando, tem tantos concorrentes, etc. e tal”. Isso é uma maneira de 
fazer. Agora, a outra maneira de fazer foi acompanhar aquilo passo a passo, desde a sexta-
feira de Carnaval até a terça-feira. E o contexto daquilo lá, os personagens daquele negócio... 
Os juízes do concurso, os participantes, o público. Quais os papéis que essas pessoas 
representavam. Os participantes, na maioria dos casos, buscavam prêmio em dinheiro, e, na 
maioria, eram pessoas necessitadas. Segundo: sofriam um verdadeiro massacre. Não basta 
você dizer que ela sofreu um verdadeiro massacre. Você tem que mostrar como é que ela 
sofre esse massacre. E foi o que aconteceu naquela matéria. 
 
Há uma preferência sua por tema ou por situação? Ou havia, na época de O Cruzeiro, 
Folha da Manhã, Realidade?  
Havia uma preferência, uma tendência minha, que era a matéria de fundo social. Isso sempre 
foi predominante na minha carreira. Mas eu não deixava de fazer matérias com interesse em 
temas diferentes, como é o caso da matéria que eu fiz no Chile, que era essencialmente 
política a questão – isso no golpe, na eleição do Salvador Allende. Mas, mesmo nessa matéria, 
a minha tendência aparece, porque, ao mesmo tempo em que eu entrevisto figurões, 
sociólogos, professores, eu resolvo a minha matéria lá embaixo, com o povo. Comecei a ouvir 
o povão, de norte a sul do país. E eu acho que eu consegui fazer a matéria bem assim, porque 
eu mostrava exatamente o que era o país e o que é que estava para acontecer.  
 
Quando você escreve essas histórias, você pensa no seu público? Você pensa em fazer 
algo para agradar a um público potencial ou você escreve algo que te agrade?  
A primeira coisa é alguma coisa que me agrade, que eu termine o texto e eu me dê por 
satisfeito, feliz com o resultado do texto. E segundo é que ela chegue ao público que eu acho 
importante que chegue. Isso aí, pra mim, é fundamental. Que as pessoas consigam entender 
aquele texto e aquela história. Eu acho que é isso... Mas o primeiro compromisso é comigo. 
 
Uma satisfação pessoal? 
Pessoal, é... Exatamente.  
 
Mas essa preocupação com o público é mais no sentido de que eles conheçam a história, 
que eles entendam o contexto tratado? Ou que gostem da matéria porque é um texto 
interessante, gostoso de ler? 
As duas coisas. Acho que um dos aspectos importantes da reportagem é que o texto seja de 
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boa qualidade e gostoso de ler. Você tem que pegar o leitor pela palavra. Pela maneira de 
transmitir aquilo que você viu. Sem ser uma coisa seca. Você tem que buscar sem fazer, em 
nenhum momento, nenhuma concessão ao que muita gente mistura, que é a “literatice”. Você 
não pode... Tem que fugir... Eu acho que eu sempre consegui fugir, como se foge do diabo, da 
“literatice”, o textinho bonitinho. O texto tem que ser atraente pela sua própria qualidade, pela 
sua própria construção. Agora, uma coisa que eu busco, em geral, é construir a frase o mais 
elegante possível. O texto que atraia pela qualidade... Buscar uma...  
 
Um qualidade estética? 
Exatamente. É a questão estética. Pra você não cair no fraseado puro e simples. Tem que ter 
significado. 
 
Como você percebe a relação do público com seu texto? Ou com textos dessa natureza? 
Por que você considera que as pessoas procuram esses textos?  
É, muitas vezes, pelo assunto. E, em segundo, ou ao mesmo tempo, pela qualidade. Aí, nesse 
caso, muita gente não se liga disso. Mas a revista Realidade fez uma coisa que é fundamental 
nessa questão: ela buscou textos de autores, os repórteres eram autores. E, muitas vezes, esses 
autores têm público. Eu tinha um público. Quando fui pra revista Realidade, eu já tinha um 
público que me seguia na revista O Cruzeiro, principalmente esse público preocupado com 
problemas sociais. Então, no caso da matéria sobre o Hospital Psiquiátrico do Juquiri, pelo 
número de cartas que eu recebia, eu percebia que havia um público ligado naquele assunto. 
 
Para finalizar: como você classifica o seu trabalho? Que dá nome a esse texto que você 
faz? Como você classifica? 
Dentro dos gêneros jornalísticos? 
 
Isso. 
Eu acho que é, essencialmente, a reportagem. É essa reportagem que busca a essência do 
tema. Reportagem, nessa busca, é não desprezar detalhes ou passar por cima de assuntos que 
são considerados menos importantes. Eu acho que, numa matéria, dentro de um tema, todas as 
questões que se envolvem são importantes. E, no meu caso, então, a busca pelo humano, pelo 
ser humano. Por exemplo: quando eu fui – eu acho que é sempre bom dar exemplos –, quando 
eu estava fazendo a reportagem de turismo pra Quatro Rodas e entrei na Guerra do Futebol, 
entre El Salvador e Honduras. E eu fui cobrir a guerra – eu ia fazer o quê? Ia ficar parado? – 
pra revista Veja. Aí, me comuniquei... Eu estava lá, no dia que começou, e terminei indo para 
duas frentes de luta, uma na fronteira perto da Guatemala e outra na fronteira sul de 
Honduras. E me preocupei, dizendo: “A tropa é isso”. Acho que o segredo está aí... O 
batalhão tal, do General Fulano de Tal, foi por ali, com tantos homens, enfrentou e tal. Mesmo 
porque era tão caótico... (risos) Nem percebia essa coisa do caótico, porque as primeiras 
notícias diziam que El Salvador bombardeou Honduras sem declaração de guerra. Era um 
crime de guerra. E como é que eles bombardearam Honduras? Com avião C-47, que vinha lá 
da Guerra da Coreia, sei lá de onde, e jogando bombas praticamente manualmente... (risos) 
Então, era aquela coisa. E a reação, em terra, era de indignação do povo, que saía armado de 
facão, pelas ruas, como se fosse possível fazer a guerra daquele jeito. Então, fui pra essa 
frente, lá perto da Guatemala. Eu atravessei zonas em que havia franco atiradores. Os sujeitos 
que achavam os locais achavam que os salvadorenhos estavam chegando... E, ao pé de um 
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morro, havia um hospital chamado de Hospital de Sangue, hospital para atendimento imediato 
de feridos, coisa de soro, às vezes na grama... Então, um monte de soldado ali, misturado. 
Soldado hondurenho, soldado salvadorenho... Aí, você olha aquilo lá, aqueles caras, a maioria 
meninos, cara de menino, 17, 18 anos, recrutas. Então, esse aspecto eu acho que era 
importante. Esses caras morrendo, ali, na grama, de qualquer jeito, no meio da poeira, etc. 
Esse aspecto que eu acho que era mais importante do que contar toda a movimentação. É isso. 
 
Um olhar para além do fato em si. 
É, é... 
 
O fato que move a reportagem talvez seja o menos importante, dentro dessa concepção... 
Sem dúvida isso. E ao mesmo tempo em que você via passar caminhões com mortos, 
empilhados em carroceria de caminhão, então você via que aquilo lá era uma guerra de 
miseráveis, não era uma guerra... Era uma guerra entre duas – se fosse pra resumir – pessoas 
miseráveis, dois pobres, dois países miseráveis. E, então, nisso aí, você via que a síntese da 
guerra estava lá. 
 
Às vezes, então, é mais fácil entender o fato pelo exterior do que pelo próprio interior... 
Mas é claro, é claro... 
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Entrevista concedida por RICARDO KOTSCHO 
São Paulo, 23 de outubro de 2013. 
 
Eu gostaria, inicialmente, que você me explicasse se na sua carreira houve algum 
momento de transição entre a produção noticiosa – lead, notícias quentes do dia a dia – e 
as matérias mais aprofundadas e que se aproximam da literatura, do ponto de vista 
redacional. Como isso se deu? 
Houve uma coincidência. Eu comecei a trabalhar na grande imprensa em 67. Eu tinha 
trabalhado, antes, em jornais de bairro, desde 64. Vou fazer cinquenta anos de jornalismo, 
agora. E nesse final dos anos 60 tem duas publicações que me marcaram muito, e que, ao meu 
ver, foram as melhores já feitas no Brasil, que foi a revista Realidade e a primeira fase do 
Jornal da Tarde, que faziam essas matérias contando histórias, porque eu acho que o 
jornalista é um contador de histórias. Cada um tem a sua maneira de contar, tem as diferentes 
plataformas, formatos, mas basicamente é você ter uma história pra contar. E, na revista 
Realidade e no Jornal da Tarde, eles tinham espaço e liberdade pra isso. Eu, no fundo, 
sempre quis trabalhar na Realidade e no Jornal da Tarde, e nunca consegui – os dois já 
acabaram, mas eu continuei... E, por coincidência, eu fui trabalhar, na grande imprensa, no 
Estadão, em 67, que era o oposto dessas publicações, do Jornal da Tarde e da Realidade. Era 
exatamente o oposto. O Estadão era, e é até hoje, o mais quadrado, mais conservador, mais 
tradicionalista que tem. E era esse negócio que você falou, do lead, sublead... Então, eu era 
um cara muito indisciplinado no Estadão, porque eu trabalhava no Estadão, mas procurava 
escrever como os caras do Jornal da Tarde, que tinha grandes nomes lá, e o pessoal da 
Realidade, de quem eu era amigo, de quem eu fiquei amigo. Isso criou uma certa celeuma 
dentro do jornal, porque eu contrariava as normas. Isso, mais tarde, se repetiria na Folha 
também. Quando a Folha fez o manual de redação, em 84, também aconteceu a mesma coisa. 
Aí, eu procurava fazer aquilo que os outros repórteres não faziam. Não é que isso fosse um 
estilo, nada disso, é que, como tinha muito repórter, eu procurei um nicho de mercado, como 
se fala hoje. 
 
Um diferencial. 
Um diferencial. E em vários eventos – por exemplo, visita da rainha Elizabeth, da Inglaterra, 
ao Brasil, que eu acompanhei desde Recife até São Paulo, ou uma final de campeonato de 
futebol, ou sei lá, algum evento grande –, então, eles mandavam o repórter pra fazer a parte 
séria. Pegando um jogo de futebol, por exemplo, ia lá o comentarista esportivo, o jornalista 
esportivo. Eu era da “geral”. E eles me mandavam pra fazer o outro lado do jogo, que era 
vestiário, procurar ficar no banco de reservas pra ouvir o técnico, a torcida, assistir ao jogo no 
meio da torcida, e foi indo por aí. Na época, não se falava em jornalismo literário. Essa 
expressão é recente. Até eu não gosto muito, acho que jornalismo é jornalismo. Agora, tem 
jornalismo investigativo, como se existisse algum jornalismo que não fosse investigativo, 
tudo você tem que investigar. No teu trabalho, você está investigando... E era comum, naquela 
época, as reportagens mais longas acabarem virando livros. Não que fossem escritas, 
especificamente, para ser um livro. Ele pegava as reportagens, que eram séries de reportagens 
de oito, dez páginas de jornal, e acabava virando livro. É o caso desse que você tem aí, de 
Serra Pelada, e vários outros, da campanha das Diretas... 
 
Sim, o Explode um novo Brasil também está aqui. 
Que não houve nenhuma modificação em relação ao texto original do jornal. Por isso que eu 
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acho que essa discussão de novas e velhas tecnologias, internet, esse negócio todo, pra mim, 
não alterou absolutamente nada, embora eu, hoje, seja multimídia: trabalho na televisão, no 
blog, na internet, na revista. Não fez diferença. Eu vou te dar um exemplo concreto: esses 
livros aí foram originalmente publicados em jornais ou em revistas. Os dois últimos que eu fiz 
foram originalmente publicados na internet, no meu blog. Aí, dois editores se interessaram 
pelos textos, e acabaram compilando e fazendo livros. Exatamente a mesma coisa que saiu no 
blog. Então, eu sou um cara muito prático. Eu nem terminei a ECA, fui da primeira turma da 
ECA, de 67, mas não terminei. Fiz três faculdades, mas não acabei nenhuma... Então, eu sou 
muito prático... Outro dia, num debate com o Mino Carta – o Mino sempre esculhamba com 
os jornalistas brasileiros, em geral, todos, menos ele –, e ele falando que jornalista brasileiro 
não lê, lê muito pouco, é ignorante, aquele negócio todo – ele fala várias línguas e tal –, e, aí – 
eu trabalhei com ele, sou amigo dele –, falei: “Olha, eu não sou um bom exemplo”. Porque eu 
só li bastante até entrar na faculdade. Quando entrei na faculdade, eu já trabalhava, e tive que 
escolher entre escrever ou ler. E eu trabalhava muito, viajava muito, e não sou um bom 
exemplo de leitura. Mas escrevi bastante... E também não sei inglês, que é outra coisa que 
acham um absurdo. Como é que um jornalista não sabe inglês? Então, eu queria provar pros 
jovens que você não precisa nem necessariamente... [?] Claro que é bom você falar vinte 
línguas. É ótimo. Eu falo alemão, por exemplo, ninguém fala... Não tem essa regra: pra ser 
jornalista tem que ler dez livros por mês, tem que saber uma porrada de coisas. Eu acho que o 
importante é você ter uma boa história pra contar, em qualquer lugar. Vou te dar um exemplo: 
fui correspondente internacional muito cedo, do Jornal do Brasil, na Alemanha. Eu não tinha 
o menor preparo pra ser um correspondente internacional com menos de 30 anos. 
 
Isso foi em que ano? 
Em 67 que eu fui pra lá. Eu não tinha 30 anos, e normalmente os correspondentes eram 
pessoas mais velhas, com mais experiência, e que conheciam política internacional, 
geopolítica. E eu não conhecia p... nenhuma. Aí, eu comecei a fazer matérias, na Alemanha, 
como se eu estivesse no Brasil, e assuntos gerais, desde Feira do Livro de Frankfurt a 
Carnaval alemão, enfim, e contar histórias, que às vezes aconteciam sem querer. Eu viajava 
muito de trem, e, como eu falava alemão, eu conversava com as pessoas. Então, surgiam 
personagens no trem, aleatoriamente, e eu fazia matéria com eles. Mostrava como era a vida 
do alemão. E isso, a vida inteira eu fiz. Chamavam, na época – que eles gostam muito de falar 
isso, os mestres, termos ingleses –, side story, história paralela. Então, por exemplo, o 
presidente Costa e Silva veio a São Paulo, ficou doente, foi pro Horto Florestal, e ficou lá, 
internado. E tinha um repórter de política acompanhando os bastidores políticos. Naquela 
época, o Estadão não saía às segundas-feiras, e isso foi num final de semana. Falei: “Que 
matéria vou fazer pra sair na terça? Ele já deve ter ido embora”. Aí, tinha um movimento em 
volta de um pipoqueiro, no Horto Florestal, onde ele estava hospedado. As pessoas estavam 
lá, conversando coisas da vida. Era o único lugar que tinha movimento. E, aí, eu perguntei se 
eles sabiam quem estava lá, por que tinha aquele monte de carro... A maioria não tinha a 
menor ideia. Aliás, alguns nem sabiam quem era o presidente da República, e falavam dos 
seus problemas. Então, eu fiz uma matéria em cima disso. E, pra me sacanear, os mais velhos 
– eu era o mais novo, me chamavam de Ricardinho, no Estadão, eu sempre fui o mais novo 
lá... – começaram a me chamar de “repórter pipoqueiro”. Eu fiquei com essa marca, que era 
jocosa, mas que eu acabei assumindo, e até hoje eu procuro isso: eu procuro sempre ver o 
outro lado das coisas. Então, nesse livro da campanha das Diretas, tem um prefácio do Ulisses 
Guimarães, que foi o líder da campanha, que define isso muito bem: ele fala que, enquanto 
todos os repórteres ficavam em cima do palanque, em volta dos políticos, pra ouvirem os 
discursos, as fofocas, não sei o que e tal, eu estava sempre lá em baixo, no meio do povo. E 
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por que isso? Porque, como eu cobri todos os comícios, do começo ao fim, os discursos eram 
sempre os mesmos, político sempre repete o mesmo discurso. 
 
Já não tinha mais nada de diferente pra dizer... 
Eu já sei o que eles vão falar... O que varia, de um comício pro outro, é o público, de onde 
vieram aquelas pessoas, o que elas conversam, como é a vida delas, qual é a esperança delas. 
Então, eu acho que esse negócio que o Ulisses escreveu no prefácio define bem qual é o meu 
tipo de trabalho, em relação aos colegas. E uma coisa que eu comecei a fazer com o tempo e 
desenvolvi muito, agora mais recentemente, na revista Brasileiros, que é uma revista de 
reportagem – sem os recursos, mas inspirada no espírito da revista Realidade –, é contar uma 
história com começo, meio e fim. E contar como é que a matéria foi feita, uma espécie de 
making-off dentro da matéria. Porque, senão, você, de repente, aparece com um personagem – 
eu faço muito personagem anônimo, não gosto dessas chamadas celebridades, embora 
também, de vez em quando, eu faça... –, mas como é que você chegou naquela pessoa, por 
que você foi atrás daquela pessoa? Levar o leitor junto... Isso foi uma definição da minha 
filha, que falou isso. No livro que eu fiz, Do golpe ao planalto, eu conto quarenta anos de 
jornalismo, e a minha filha, que também é jornalista, e tem vinte anos de profissão, disse: 
“Sabe o que parece? Que você leva o leitor junto”. Eu não tinha pensado nisso. Não era uma 
coisa pensada, mas é isso. É você colocar o leitor no local dos fatos, e apresentá-lo pros 
personagens. Eu acho isso legal, eu gosto de ler matérias assim. Lá no fundo, o que a gente 
faz, o que a gente escreve, é aquilo que a gente gosta de ler. Então, as pessoas que eu gosto de 
ler pra c... são todos mais velhos: o José Hamilton Ribeiro, o Audálio Dantas, o Joel Silveira – 
que é o mestre de todos –, que faziam isso, que contavam uma história. Nós somos contadores 
de histórias. Uma vez, perguntaram, não lembro mais se foi pro Zé Hamilton ou pro Audálio: 
o que é um repórter? Como você define um repórter? Há uma controvérsia de qual dos dois 
respondeu isso, o Audálio disse que foi um outro cara. Mas a resposta foi a seguinte: repórter 
é um ser que pergunta. É aquele cara que pergunta. Eu acho que essa é a grande diferença do 
jornalismo de quando eu comecei, há cinquenta anos, e do jornalismo de hoje. Eu tenho a 
impressão de que os jornalistas de hoje fazem poucas perguntas. 
 
Fazem poucas perguntas e recebem mais discursos prontos, já formatados... 
Isso, é... É o jornalismo de tese, que ou é a pauta que ele recebe já toda detalhada do jornal, 
que o jornal quer aquilo, que já tem aquela manchete pensada, ou ele já tem coisas pré-
concebidas a respeito do assunto. Um outro exemplo que aconteceu comigo na época de 
assessor de imprensa, acho que foi na campanha de 94: um repórter da IstoÉ, jovem, pediu 
uma entrevista com o Lula. E eu sempre perguntava, antes, qual é o assunto, até pra conversar 
com o assessorado, trocar uma ideia. Esse cara me enrolou, não explicou direito o que ele 
queria, tanto me encheu o saco que eu disse: “Tá bom, vem aí”. Ele começou a falar e não 
parava mais. E o Lula olhava pra mim, e eu olhava pro Lula, olhava pro cara... Aí, o Lula 
perguntou pra ele: “Escuta, meu filho, qual é a pergunta?”. “Eu queria saber se o senhor 
concorda com a minha tese”. E o Lula ficou puto: “P..., meu filho, você vem aqui com a sua 
tese perguntar se eu concordo? Aí, não dá...”. Aí, eu falei pro cara: “Não dá, isso não é uma 
entrevista”. Teve um outro caso com um repórter da Veja, da campanha Caravana da 
Cidadania, que a gente rodava o Brasil de ônibus. Também encheu o saco que queria uma 
conversa com o Lula. E eu falei: “Conversa sobre o quê?”. “Uma conversa mais psicológica”. 
Aí, ficou lá, uma hora conversando com o Lula, e eu do lado – sempre acompanhava –, não 
entendia qual era a do cara... Ele tinha uma tese de que o Lula era o novo “Padim Ciço”, que 
aparecia no Nordeste como milagreiro, salvador da pátria. Já estava na cabeça dele esse 
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negócio, independentemente dos fatos. Eu acho que esse é o grande problema quando você 
fala em jornalismo literário, pro jornalismo geral: nós somos, todos, contadores de história, os 
escritores, jornalistas e tal. Eu não gosto quando me chamam de escritor, porque eu não sou 
escritor. Eu sou jornalista. Mas a maioria dos escritores brasileiros, de cinquenta anos pra cá, 
começou no jornal: romancistas, poetas... 
 
Aliás, isso desde o século 19 é uma tradição, não é? 
E o sonho de todo jornalista é virar escritor. Qual é a diferença? O jornalista é não-ficção. 
Tem que se basear nos fatos. Aí, ele conta como ele viu, a versão dele. E o escritor-romancista 
é ficção. Eu, por exemplo, não consigo escrever ficção, já tentei, já fiz... 
 
Não gostou? 
Não é a minha praia. Agora, eu estou fazendo um livro infantil, junto com a neta de 10 anos, e 
ela que está bolando a história de ficção, porque eu não... (pausa) Mas há um segundo 
momento. Eu estou falando de uma coisa mais antiga, de reportagens que viraram livros. Por 
coincidência, hoje está sendo lançado um livro-reportagem, escrevi sobre ele no blog: é a 
história de vida do Dom Paulo, que, no fundo, é uma grande reportagem, o perfil dele. Qual é 
esse segundo momento? É quando as editoras encomendam livros pra jornalistas. Se você 
pegar, hoje, na lista dos mais vendidos, já de algum tempo pra cá, uma grande parte é de 
jornalistas, livros de jornalistas... Tem muitas biografias, que estão nesse rolo todo aí... E isso 
desmente uma outra verdade absoluta, que é a de que a internet vai acabar com a imprensa de 
papel. O livro é o meio de comunicação mais antigo que existe... Gutenberg, quinhentos anos 
atrás... E a internet é o modelo mais novo, revolucionário. Um não vai acabar com o outro, 
desde que cada um respeite a sua própria natureza. Então, nunca se vendeu tanto livro no 
Brasil como hoje. Nunca tantos jornalistas ganharam a vida escrevendo livros. De outro lado, 
há uma queda na circulação de jornais e revistas. Por quê? Porque estão se suicidando, porque 
são ruins. Eles se tornaram desnecessários, irrelevantes. 
 
Porque reproduzem o modelo que vigora na internet? 
Esse é um dos motivos. O outro é que não fazem mais reportagens, fazem editoriais, as teses, 
é o jornalismo de tese, que é muito chato. É aquele negócio de “você concorda ou não 
concorda com a minha tese?”. Então, a partir do momento em que as grandes reportagens, 
como essa do Dom Paulo, passaram a ser publicadas em livro, os jornalistas conseguiram um 
novo mercado de trabalho. Ou trabalham na internet, no modelo mais revolucionário, ou 
fazem livros. Agora, os jornais e revistas vão ter que, num determinado momento, se 
reencontrar, se recriar. O seu Frias dizia isso, dono da Folha, que pra mim foi o maior 
publisher, como se fala hoje em dia, que eu conheci. Ele falou isso há vinte anos: “Em cada 
grande capital vai restar um jornal, um jornal de prestígio, importante”. E é o que está 
acontecendo. É um fenômeno mundial, e ele até brincou: “Espero que seja o nosso”. E vai 
acabar sendo. 
 
O modelo para o jornalismo impresso, então, seria esse da reportagem? 
É o diferencial. Como você, hoje, tem muitas mídias, ou plataformas, como queira, você tem 
que ter um diferencial. O blog é uma coisa, a internet, o portal... O jornal diário é outra coisa, 
a revista semanal é outra, a mensal é outra, o livro é outro. Então, não é que um acaba com o 
outro. É aquela velha história: quando surgiu o cinema, ia acabar com o teatro; quando surgiu 
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a televisão, ia acabar com o teatro e com o cinema; e quando surgiu a internet, vai acabar com 
a imprensa escrita. Ninguém acaba com ninguém, tem pessoas que se suicidam. Tinha um 
grande jornalista no Estadão antigo, chamado Frederico Branco, que era meio filósofo, editor 
de internacional. Ele tem uma frase definitiva pra mim que mostra muito isso: “Não tem cara 
que se f..., tem cara que se deixa f...”.  
 
(risos) Porque ele tem noção do que está acontecendo... 
Outra frase dele, definitiva também (risos): “Tem coisa que pode, e tem coisa que não pode”. 
Então, não pode, como eu vi, hoje, na Folha, quatro ou cinco matérias grandes, exatamente 
iguais às que eu li ontem no UOL, no portal da Folha. Isso não pode. Um dos dois está errado. 
A mesma empresa publicar, em diferentes plataformas, exatamente a mesma coisa, isso é a 
morte. 
 
E isso sem contar a qualidade das matérias dos portais... 
Pois é. Mas ela não melhora no dia seguinte. O que você pensa é que ali escreve rápido, e, aí, 
depois, um cara vai pegar e fazer uma coisa mais elaborada. É exatamente a mesma coisa, é o 
mesmo texto. 
 
E erros de todas as naturezas: de informação, de apuração, de ortografia. 
Esse foi um mal que a internet, eu acho, é responsável: de piorar a qualidade do texto. Nunca 
se escreveu tão mal no país como hoje, nunca, porque levou a imprensa escrita, que era mais 
cuidadosa, pro descuido... A rapidez, a ligeireza e, às vezes, até a leviandade da internet, esse 
que é o problema. 
 
Na ânsia de concorrer com a internet, todo mundo acaba fazendo mal feito... 
E pra economizar, também. As redações estão menores. Então, o mesmo cara faz matéria pra 
rádio, no caso d‟O Globo, CBN, muitas vezes pra Globo News Televisão, pro portal, pro 
jornal, e, aí, sim, você acaba prejudicando a qualidade de todos esses produtos. 
 
Você mencionou que começou a fazer essas matérias como um nicho identificado, que 
não era coberto pelos seus outros colegas... 
Só pra completar essa ideia... Porque os jornais eram estanques, em editorias. Todos eram 
iguais: editoria de política, internacional, economia, cultura, esporte. Basicamente, eram essas 
as principais. Agora, surgiu, nos anos 70 e 80, no Brasil, uma área nova, e que era descoberta, 
que é a área social, que não é a coluna social. No Brasil, sempre teve muita coluna social. 
Você vai para outros estados, tem mais coluna social do que a Grécia antiga (risos), mais 
coluna do que a Grécia antiga. A área social que eu digo é sem-terra, sem-teto, garimpeiros... 
 
Problemas ambientais, problemas de organização social... 
Sindicatos, meio ambiente, índios... Isso ficava fora, e eu comecei a fazer matéria nessa área. 
Primeiro, porque era um jeito de contornar a censura – a censura não ligava para essas coisas, 
ficava em cima da editoria de política. Segundo: me davam mais espaço pra fazer reportagem, 
e pra mostrar a vida real, que sempre foi o que eu quis, sempre quis fazer isso, mostrar a vida 
real, não a vida dos gabinetes. A tal ponto que, um dia, o Júlio de Mesquita Neto, já falecido, 
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dono do Estadão e diretor responsável, me chamou e falou: “Olha, Ricardo, eu gosto muito do 
teu trabalho, teu jeito de escrever é diferente, mas por que você só escreve sobre pessoas que 
não compram o nosso jornal?”. “Mas como assim, doutor Júlio?”. “Você só escreve sobre 
índio, garimpeiro, sem-terra, sem-teto, isso é tudo pobre, essas pessoas não leem o nosso 
jornal”. Ele não percebeu o seguinte: isso é que nem novela... O pobre quer assistir o núcleo 
dos ricos, pra saber como eles vivem, e vice-versa. Quer dizer, o rico, classe média, o 
aristocrata, que comprava o Estadão, queria saber dos problemas sociais que poderiam afetar 
a vida dele em algum momento, em alguma situação. 
 
Ou, no mínimo, queria uma visão social sobre o assunto. 
Mas essa era a visão dos donos de jornal. Quer dizer, era uma classe média alta, que escrevia 
para uma classe média alta, sobre assuntos de classe média alta. E isso se cristalizou de tal 
maneira que, hoje, os jornais são todos muito iguais. Por exemplo, eu assino, há muitos anos, 
a Folha. É um hábito, que nem o cigarro. Aí, de um mês pra cá, resolveram me mandar o 
Estadão de graça. Como eu falei pra minha mulher, ontem: eu não vou assinar – eles querem 
que você assine, te mandam um mês de graça, que é pra você assinar –, porque é tudo 
exatamente igual. Eu estou perdendo o meu tempo. Estou lendo dois jornais que, na verdade, 
são um. É o mesmo editor, o mesmo repórter... 
 
O mesmo enfoque, as mesmas fontes... 
O mesmo enfoque... Tudo. É um pensamento único. Então, o jornal deixou de me 
surpreender, e as revistas também, porque, tirando as denúncias de fim de semana, que é uma 
característica do jornalismo, hoje em dia, da denúncia, do escândalo, raramente você encontra 
uma história do Brasil real. E tem histórias pra caramba pra onde você vai. Na revista 
Brasileiros, que tem poucos recursos, eu faço o seguinte: eu vou fazer palestras pelo Brasil 
inteiro, aproveito a passagem e o hotel que os caras me dão, e faço a matéria num lugar. Eu 
saio daqui sem nenhuma ideia, mas eu pergunto pros caras: “O que está rolando? O que está 
acontecendo? O que daria matéria aqui?”. E sempre tem. 
 
E esse sempre foi o seu método? Sem pauta ou com pauta, perguntar para as pessoas o 
que elas têm, como que é a vida delas? 
É, vai conversando com todo mundo. E, muitas vezes, aconteceu – outra coisa boa – de sair 
com uma pauta com determinado assunto que você vai fazer, e voltar com três matérias, que 
você vai pegando pelo caminho, olhando e conversando, perguntando. Um exemplo que eu 
sempre cito, no Jornal do Brasil – onde eu fiz muita reportagem, eles adoravam reportagem, é 
uma pena que acabou, porque era um puta jornal, um puta jornal –, eu fui fazer um negócio 
sobre crise econômica do governo Collor, em Ribeirão Preto. Como é que estava repercutindo 
no lugar mais rico do Brasil. E não tinha muitos dados, a crise não tinha chegado lá, enfim, 
furou a matéria, não dava uma matéria boa. E, na hora que a gente ia embora, tinha um ônibus 
parado no posto de gasolina, um ônibus todo velho, f..., e estava assim: “Sensacional! Hoje, 
mulher montanha”. Aí, eu fui lá ver que p... era aquilo. Era uma mulher enorme de gorda, 
com o marido magro, que era o empresário dela (risos), e a filha adolescente, que viajavam 
nesse ônibus, iam pras cidades, com alto-falante, e desafiavam os homens a enfrentar a 
mulher, no circo. Iam pros circos e tal. E, pra eles, tinha caído o movimento. Menos gente 
estava indo ao circo. Então, uma maneira de mostrar a crise econômica, uma das crises, por 
um outro ângulo, que não é ouvir associação comercial, empresários, sindicato. E, assim, tem 
“n” histórias. Uma vez, agora, recentemente, eu e o dono da revista Brasileiros, Hélio 
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Campos Mello, fomos fazer uma matéria em São João del-Rei. Era a suíte de uma matéria que 
a gente tinha feito pro Globo – uma série de reportagem pro Globo – e que não rendeu. E, no 
caminho, a gente viu um cara, na ida e na volta, que estava picando fumo e vendendo fumo 
picado. Mas uma figuraça: um velho de chapéu, sempre olhando pro mesmo lado. Aí, fomos 
falar com o cara, saber quem era, e, em resumo, a história da vida dele é de um personagem 
do Graciliano Ramos. Até a linguagem dele, a maneira de falar, de se expressar. E em que ele 
era diferente dos outros? Ele era um cara feliz. Na hora que eu perguntei pra ele: “Como é que 
está a tua vida? O que falta? O que o senhor gostaria?”. Ele falou: “Não falta nada. Até na 
hora do almoço vem alguém da família aqui trazer comida pra mim, eu me dou muito bem 
com a minha mulher...”. Então, era a matéria: um cidadão comum, que picava fumo, vivia 
disso e estava feliz. 
 
Com todo o resto acontecendo...  
E a vida passando na estrada. 
 
Eu tenho outra pergunta, mas parte dela você já me respondeu. É a seguinte: quais são 
as técnicas que você usa para fazer as suas matérias? Eu gostaria que você me contasse 
tanto sobre as técnicas de apuração, quanto sobre as técnicas de redação. A de 
apuração, pelo que eu entendi, é focada em perguntar... 
Desde a hora que você sair de casa. Muitas vezes, eu começo a tomar nota – eu ainda uso 
caderno, eventualmente o gravador, mas mais o caderno – na viagem, indo pro lugar. Eu já 
percebo coisas que vão me interessar naquela história, naquela matéria. 
 
E sempre anotando: comentários, observações... 
Vou anotando tudo. E, aí, é uma outra coisa também, que não é só o que o cara fala pra você: 
é como ele fala, onde ele fala, quem está em volta. Você, olhando pro cara, sabe se ele está 
mentindo ou se não está, se ele está querendo te enganar... Então, por exemplo, poucas 
semanas atrás eu fui fazer uma matéria sobre os dez anos do Bolsa Família, numa cidadezinha 
do Vale do Ribeira, chamada Barra do Chapéu, que é, proporcionalmente, a cidade que mais 
recebe Bolsa Família. Acho que 90% da população ou coisa assim. O que mudou na vida 
dessas pessoas em dez anos? Por coincidência, o fotógrafo que foi comigo, tinha ido pela 
Veja. Foi ele que me deu a dica desse lugar. Só que ele não foi com o repórter. O repórter fez 
a matéria por telefone, ligou pra prefeitura, pediu lá os dados, não sei o que e tal, e a Veja fez 
matéria dessa maneira, em várias cidades diferentes. O fotógrafo foi fazer a foto... 
 
O fotógrafo foi fazer a foto, e o repórter ficou na redação... 
E o repórter na redação, por e-mail, por telefone. Isso é a morte pra reportagem. Impossível 
você fazer. Até porque tem situações... Por exemplo: uma coisa que eu perguntava... As 
pessoas, agora, têm televisão, têm geladeira, têm fogão, aquelas coisas básicas, e numa casa 
tinha um carro parado na porta. E eu falei pra mulher: “Mas a senhora tem tudo, já tem até 
carro, o que falta? Qual é o teu sonho agora?”. Ela falou: “O que falta, meu filho? Meu 
sonho? É fazer esse carro andar, porque faz seis meses que o meu marido comprou essa m..., e 
o carro não anda”. (risos) Se eu não vou lá e não vejo, como é que eu vou saber dessa 
história? Não é a assessora de imprensa da prefeitura que vai me contar essa história. 
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E seria necessário, também, saber o que perguntar? Porque um repórter, mesmo em 
campo, poderia não perguntar sobre o sonho, e não chegaria a isso.  
Você vai conversando. Na verdade, o que eu sinto é que os repórteres, hoje em dia, quando 
perguntam, fazem interrogatórios. Vai com uma lista de pergunta e pá, pá, pá. Nem presta 
atenção no que o cara responde... Já passa pra pergunta seguinte, grava... Então, é o 
jornalismo declaratório, sem vida, sem graça, você não sabe onde a pessoa falou aquilo, o que 
tinha em volta... 
 
Aquilo dentro de uma cena maior, não? 
Se fala muito, hoje, que a imagem é mais importante do que o texto e as palavras... Tudo tem 
que vir junto. Eu sempre trabalhei com fotógrafos – ou cinegrafistas, na televisão –, fazendo 
um trabalho junto. Uma coisa tem que casar com a outra. Eu acho que não adianta uma boa 
imagem sem a história, e nem adianta você ter história sem ter uma boa imagem. Tem que 
andar junto e, se possível, o texto tem que traduzir essa imagem. O leitor tem que ver o que 
você está escrevendo. Porque, senão, você entrega o gravador pra ele, e pronto. Põe, na 
internet, o áudio, e acabou. 
 
E, na hora de escrever, tem algo que você procura valorizar, ou tem uma regra, uma 
métrica? 
Tem dois caminhos básicos. Um, que antes era mais comum pra mim, agora tem sido menos, 
que eu estou mais velho (risos): durante a matéria – minhas matérias sempre demoravam 
algum tempo para eu fazer; uma reportagem, que você fazia em menos de três dias, eu podia 
levar três meses; isso também já acabou, hoje você tem que fazer três matérias por dia –, 
então, às vezes, uma cena ou uma frase, ao longo do processo da apuração da matéria, já me 
dava a abertura. Eu anotava aquilo com destaque, enquadrava no caderno, marcava, e, aí, ao 
longo da viagem, eu ia acrescentando algumas coisas que eram importantes pra abertura da 
matéria. Então, quando eu chegava da viagem, já tinha mais ou menos o esqueleto do que eu 
pretendia fazer. De uns tempos pra cá, isso não tem se repetido mais, e aí acontece uma coisa 
engraçada: geralmente, quando eu vou escrever, vou começar a escrever, eu não tenho ideia 
do que é mais importante e não sei o quê. E eu descobri uma outra coisa: você não tem que 
abrir com o mais importante. Às vezes, o mais importante você está deixando lá pro meio, 
porque você vai prendendo a atenção do leitor até chegar naquele momento... 
 
Crucial? 
É um pouco como novela, também: o cara não pode chegar no primeiro capítulo e entregar 
tudo, quem casa, quem morre. Então, às vezes, eu começo com uma coisa, com um detalhe, 
uma coisa pequena, uma imagem, um cenário, e aos poucos eu vou contando a história, sem 
me preocupar... Claro, pode acontecer, eventualmente, do cara começar a ler e falar: “Pô, isso 
aqui está muito chato, não me interessa”. Mas eu acho que o importante é você manter o 
interesse do leitor até a última linha. O final da matéria é tão importante quanto o começo. E 
sempre, que possível, você abrir com uma coisa, vai desenvolvendo a história, e volta pro 
início. Nem sempre, claro. Cada matéria é uma história diferente, é um formato diferente, 
mas, ao contrário do que você me perguntou, é não ter uma fórmula. O mais legal é 
surpreender o leitor. 
 
É ser criativo... 
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É... Pra surpreender, tanto com o assunto, como com o personagem, como com o lugar que 
você vai, ou com a maneira que você escreve. Porque se você tem uma fórmula, você fica 
repetitivo, o cara sabe o que vai encontrar. 
 
Outra questão que me parece importante de tratar é a empresa jornalística. Você passou 
por diferentes veículos, cada um com sua característica... 
Todos, com exceção da Veja. O meu currículo é bem assim: quando me pedem o meu 
currículo, eu falo que trabalhei em todos os principais veículos da imprensa brasileira, com 
exceção da revista Veja. 
 
E cada empresa tem a sua linha editorial, os seus interesses e tudo mais, mas em todas 
elas você encontrou espaço pra fazer esse jornalismo. Existe um fio condutor que 
explique o interesse dessas empresas por essas matérias? Ou um motivo que as levou a 
abrir espaço para que você produzisse essas matérias? 
Eu só tive dificuldades no primeiro emprego, no Estadão, porque realmente era uma coisa que 
ia contra o estilo do jornal, a tradição do jornal. Então, no começo, eu tive dificuldades, recebi 
críticas. A partir daí, eu só trabalhei em lugares que me convidaram pra ir. Eu nunca fui 
demitido de nenhum emprego, isso é um orgulho que eu tenho, nunca ninguém me mandou 
embora. Eu sempre saí de um lugar para outro porque me faziam uma oferta pra ganhar mais, 
ou pra ir pra Alemanha ser correspondente, enfim... Então, quando me contratavam, já sabiam 
que tipo de trabalho eu fazia, independentemente de qual era a linha do jornal. Tem uma coisa 
que você não pode fazer: é falar mal da empresa onde você trabalha, isso é básico. Hoje, eu 
trabalho na Record, e muitos colegas têm restrições com a Record, pelas ligações que ela tem 
com a Igreja. Eu falo: eu nunca trabalhei em uma empresa que me desse tanta liberdade e 
interferisse tão pouco no meu trabalho. Mas nem palpite, nem insinuações, nem sugestões, 
nem nada. Então, por exemplo, essa matéria que eu mostrei hoje... 
 
Do livro sobre a história Dom Paulo? 
Tem gente que acha que você não pode falar da Igreja Católica porque lá é uma igreja 
evangélica. Não tem isso. Você tem que se fazer respeitar. Eu nunca perguntei pro editor se eu 
podia escrever alguma coisa ou não, como eu deveria escrever. Às vezes, eu tinha uma dúvida 
quanto ao lead. Ou mostrava e falava: “O que você achou disso aqui?”. Mas é outra coisa. Eu 
vou te dar outro exemplo concreto: em 84, quando saiu o manual da redação da Folha. Foi o 
ano da campanha das Diretas, foi o grande momento do jornal, que a Folha se tornou o grande 
jornal brasileiro, foi naquele ano, naquela campanha. Logo em seguida, saiu o manual da 
redação, e aquilo que era jornalismo de autor, quer dizer, cada um escrevia como queria, e 
assinava e era responsável por aquilo, passou a ser tudo padronizado. De um dia pro outro, o 
jornal tirou todas as assinaturas, nenhuma matéria mais era assinada, a não ser as colunas. As 
matérias, reportagens, nada mais era assinado. Mas eu sou muito teimoso, e eu não gosto de 
ler, eu não li o manual de redação, até pra não me influenciar (risos), e apelidei aquilo de 
“Mané da Redação”. E continuei fazendo o meu trabalho. Aí, um dia, no terceiro ou quarto 
dia, uma menina nova chegou pra mim e falou: “Kotscho, me diz uma coisa: essa matéria aqui 
foi você que fez, não foi?”. Eu falei: “Foi, mas como é que você sabe? Não está assinada”. Aí, 
ela disse: “Só pode ter sido você. Se eu tivesse feito essa matéria, já tinham me mandado 
embora. Você contraria todas as normas do manual”. Aí que eu fiquei sabendo o que era o 
manual... 
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Ficou sabendo quais eram as normas... (risos)  
Não é que eu fazia isso de propósito. Eu não sabia fazer de outro jeito, já tinha, sei lá, trinta 
anos de profissão, não ia mudar mais. Hoje, não vou mudar mais. Não tem jeito. 
 
É o seu estilo, o seu jeito de fazer. 
Você tem que impor isso em todo lugar. Hoje em dia, o pessoal é muito covarde, é muito b..., 
é muito prato feito, muito sem tesão, aceita tudo. Por exemplo, na televisão, tem uma norma 
básica: você tem que falar olhando pra câmera. O que eu acho esquisito, porque você tem um 
cara sentado ao teu lado, o âncora, que está te fazendo perguntas, você está conversando com 
uma pessoa... Como é que eu vou conversar olhando pra lá? Bom, isso é uma coisa. A 
segunda é que eu não sei falar de improviso, e aí são as deficiências pessoais que acabam 
impondo um jeito de fazer. Eu tenho que ter um texto na mão, senão não falo nem “boa 
noite”. Escrevo um texto... Não é que eu leio direto, mas se eu não tiver esse troço aqui na 
mão, não vai. Isso aí, do jeito que está aí, pode sair no jornal, na internet, em qualquer 
plataforma. Mas é um texto de televisão. Então, eu olho mais pro papel do que pra câmera, 
olho mais pro interlocutor do que pra câmera. No começo, as pessoas falavam: “P..., Kotscho, 
por que você não faz assim?... Você não quer fazer fono?”. “Eu não quero fazer, não”. E estou 
há três anos fazendo assim, e não me mandaram embora, renovaram o meu contrato. Então, é 
isso. Você não pode forçar a natureza, não pode querer fazer igual aos outros. Não é que você 
queira ser diferente, você tem que ser você. 
 
Então, isso faz parte da sua natureza? Isso é uma afirmação? O seu jeito de produzir é 
da sua natureza profissional. 
É isso. E eu não sou dono da verdade. Nunca fiz palestra, em faculdade, dizendo que é assim, 
assim, assim. O Zé Hamilton Ribeiro, que é uma figuraça, tem uma fórmula de reportagem, 
uma fórmula matemática, A + B + C + 4, não sei o que e tal. Ele faz um desenho, que é mais 
uma brincadeira, mas ele tem essa fórmula. Eu não tenho. 
 
Tem gente que tem um jeito, tal como do conto, tal como do documentário, mas isso é 
muito particular de cada um, não é? 
Você tem que respeitar a tua natureza. Assim como eu acho que cada veículo tem que 
respeitar a sua natureza. O Estadão não pode ser igual à Folha, a Folha não pode ser igual ao 
Globo, os jornais não podem ser iguais aos seus portais, das mesmas empresas. Você tem três 
grupos que controlam 90% da informação: O Estado, O Globo e Folha. O que eu escrevo na 
internet, é depois de ler os portais dos grandes jornais, ler os grandes jornais. Eu não tenho 
uma equipe de reportagem minha, não tenho sucursal em Brasília. 
 
Você falou da questão da autoria, e esse tipo de matéria é autoral, tem as impressões do 
jornalista. E o seu jeito de escrever é autoral, mesmo sem assinar, como já me relatou. 
Então, eu pergunto: como era, e é, a sua relação com os editores de texto? Porque eu sei 
que tem jornalista que não gosta que mexa no texto dele... 
É, nenhum repórter gosta. Aí, há uma outra diferença também: antigamente, nesse jornalismo 
de autor, que foi a maior parte da minha carreira, não se mexia em texto, a não ser pra corrigir 
erro de português que a gente comete, ou repetição de palavras. Assim, de mexer no texto, 
não... Tinha o copidesque, para aqueles que não sabiam escrever, porque tinha isso também: 
tinha jornalista, repórter bom, que não sabia escrever, fazia relatórios. Essa coisa que, hoje, 
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você não pode imaginar, porque aquilo que o cara escreve, sai no jornal. Não tem revisão, não 
tem editor... 
 
Na internet, sai na hora... 
Ninguém lê as coisas que eu escrevo... Às vezes, a minha mulher percebe os erros, e me avisa. 
Mas a relação com os editores sempre foi boa. Vou dar outro exemplo que aconteceu: eu 
sempre tive o hábito de escrever muito, e tem esse negócio que dizem que o povo não lê, não 
tem tempo pra ler matérias grandes, mas, um dia, eu exagerei, e onze horas da noite, me ligou 
o Octavinho Frias, que já era diretor de redação: “Ô, Kotscho, vou ter que cortar um terço da 
tua matéria, que não cabe na página. Vê se você concorda”. P..., eu acho do c... Isso não existe 
mais. Hoje, o cara corta a sua matéria, muda e f... É o negócio do respeito, direito autoral não 
é a palavra... Você não pode mudar o que o cara escreveu. Aconteceu muito, quando eu era 
assessor de imprensa do Lula, de eu ir falar com um repórter que escreveu um negócio: “Isso 
aqui não aconteceu, isso aqui está errado”... “Ah, mas não fui eu que escrevi isso, foi lá na 
redação”. Aí, eu respondia: “P..., está o teu nome aí”. “É, mas você sabe como é que é...”. Isso 
eu nunca admiti: alterar coisas de uma matéria assinada. Mas nem f... 
 
E, na questão do estilo, também pouco se mexia? Eram só mais essas questões pontuais? 
Os caras falavam: “Isso é coisa do Kotscho, então deixa ele”. Mas isso não é que é uma coisa 
do Kotscho. Eu acho que todo jornalista deve ter respeito por si próprio, por aquilo que 
acredita. E outra coisa: nunca brigar com os fatos. As pessoas podiam não gostar de alguma 
coisa que eu escrevi, da maneira que eu escrevi, ou do personagem que eu entrevistei. Agora, 
uma coisa que deve ter acontecido, nem lembro direito, mas é não contestar fatos, não importa 
qual é a tua preferência política, futebol, religião, o c... Você tem que ser fiel aos fatos. Por 
isso que o jornalismo literário, às vezes, é mal compreendido. As pessoas acham que é meio 
ficção, meio realidade. Não tem meio! Ou é fato, ou não é fato. 
 
Ou é jornalismo, ou não é. 
É... É isso, é isso.  
 
Ainda com relação a essas produções, você escreve pensando no seu público? Ou você 
faz algo que te agrade? O que pesa mais na hora de compor um texto? 
Se você não gostar do que você fez, ninguém vai gostar. Eu acho que isso é básico. Você tem 
que gostar do que faz, e escrever e reescrever até chegar a um ponto em que você fala: “Isso 
aqui está legal”. Com o tempo, você vai criando o teu público, no jornal, na internet, porque 
as pessoas se acostumam com aquele jeito, e até te cobram. Um dia que eu não escrevo na 
internet, alguém me fala: “Pô, você abandonou o blog? Se aposentou?”. Então, você vira meio 
que escravo disso, também. Claro: você não pode escrever uma coisa hoje, e outra 
completamente diferente amanhã. Você não pode desmentir, a não ser que você corrija um 
erro, isso pode acontecer. Você fez uma previsão errada, não foi isso que aconteceu, a 
informação que você tinha não bateu, é diferente. Mas é claro que todo mundo que escreve 
quer ser lido. Não adianta você fazer um negócio que você gostou, uma maravilha e tal, e 
ninguém ler. E você vê isso pela reação dos comentários. Hoje, você tem como aferir. No 
jornal, não tinha, eram cartas, eventualmente um telefonema, mas era mais nós com nós, quer 
dizer, a corporação é que avaliava o trabalho de cada um, se estava indo bem, se não estava. 
Hoje, com a internet, não. Hoje, você escreve, e dois minutos depois tem gente... E é bom 
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isso. Porque, às vezes, corrige uma informação tua, acrescenta alguma informação, critica, 
elogia, enfim. Quer dizer, é uma coisa muito mais viva do que era antes. 
 
E você tem ideia do motivo pelo qual o público tem apreço por essas matérias, a ponto 
de se tornarem leitores fiéis? 
Eu acho que tem leitor pra todo gosto. O jornalismo é meio supermercado. Tem uma coisa 
comum, que é a novidade: você tem que contar uma novidade. Agora, você tem temperos 
diferentes, produtos diferentes, é um supermercado, e o leitor, o telespectador, cria o hábito 
com determinados produtos, assim como com determinados jornalistas. Eu já notei que têm 
vários tipos de público, não é todo mundo que gosta da mesma coisa, não. Então, por 
exemplo, no portal R7, que é um portal de variedades, tem de tudo, todo tipo de assunto e de 
autor. A maioria dos leitores que me acompanha na internet quer matérias polêmicas e 
políticas. Tem o cara do futebol, tem o cara das celebridades, das fofocas, da economia, da 
saúde... Então, a minha área é política, que é uma área que eu não gosto, por incrível que 
pareça, prefiro escrever de outras coisas, mas já notei que, quando eu falo sobre uma viagem, 
alguma coisa que aconteceu na rua, uma crônica urbana, cai o número de comentários, cai o 
interesse do leitor, mas os que leem gostam. “Orra, escreve mais sobre isso e tal”. Então, você 
vai mais ou menos medindo também, porque você não pode ir contra o gosto da maioria. 
Eventualmente, eu escrevo sobre futebol, e só apanho, porque futebol, pra mim, é diversão. 
Sou sãopaulino, e, aí, eu assumo mesmo: “Eu sou sãopaulino”. E dou palpite, e o c..., e sai 
discussão, sai polêmica, mas tem cara que escreve: “P..., para de escrever de futebol, você não 
entende p... nenhuma disso aí”. Então, é um jogo... É um jogo. 
 
E você, percebe nessas matérias, nessas histórias que você gosta de contar, algum 
componente social ou político?  
Tudo é política. Tirando a futrica, as aberrações, que na internet tem muito, bundas, mulheres-
fruta, tirando isso, quer dizer, falando de reportagem, de noticiário, tudo é política. Por 
exemplo, eu faço muita matéria no Norte, no Nordeste – hoje, menos do que eu gostaria, 
porque a saúde já não ajuda –, pra procurar mostrar mudanças. Então, numa das últimas vezes 
que eu fui, fiz uma reportagem grande pra revista Brasileiros, mostrando que menos 
nordestinos estavam vindo pro sul. Não tinha mais aquele êxodo, pau de arara, e, ao contrário, 
muitos estavam voltando. Mas isso eu só descobri lá, e aí fui atrás das histórias dos 
nordestinos que tinham vindo pra cá de pau de arara há trinta anos, juntaram dinheiro como 
pedreiro, taxista, enfim, e voltaram pra lá, numa outra situação: ou pra terra dos pais, com 
alguma tecnologia, com algum dinheiro, com algum equipamento, ou pra abrir um comércio 
que não tinha na cidade deles. Então, começaram a aparecer pizzarias, lanchonetes, 
hambúrguer, coisas que no sertão não conheciam. Então, o cara mudou de patamar social, ele 
passou a ser pequeno empresário. Esse foi um fenômeno que estava acontecendo três ou 
quatro anos atrás, e depois muita gente fez matéria, televisão fez e tal. Mas eu gosto de 
descobrir essas coisas. Uma outra, de muitos anos atrás, anos 80, no Jornal do Brasil – 
porque, às vezes, os chefes também ajudam, nem sempre atrapalham –, a matéria das 
mordomias, que foi a série de reportagens que teve mais repercussão que eu fiz. Foi uma ideia 
do Fernando Pedreira, diretor do Estadão nos anos 60, 70, que convivia com a alta roda de 
Brasília, sabia o que estava acontecendo. Aí, ele me deu as dicas e pediu pra fazer a matéria. 
Lá nos anos 80, o Augusto Nunes, diretor do Jornal do Brasil, que é do interior, começou a 
notar um enriquecimento daquela região de Ribeirão Preto – que era uma coisa que chamava a 
atenção –, me deu várias fontes, dicas. Eu fui lá, fazer uma matéria sobre a “Califórnia 
brasileira” – primeira vez que se usou essa expressão; depois, foi incorporada, como foi o 
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negócio das mordomias. Então, é você descobrir uma novidade, alguma coisa que está 
mudando, é isso que move o jornalismo, e é isso que eu acho que interessa ao leitor. Você 
mostrar riqueza num lugar do interior de São Paulo. E tanto vale a pobreza quanto a riqueza. 
 
Na sua visão, o que leva os leitores a essas matérias?  
O cara assiste telejornal à noite, qualquer um, se prestar atenção em tudo aquilo, então é um 
tiro na cabeça. Se ele pega o jornal no dia seguinte, que é mais ou menos a mesma coisa, ele 
dá outro tiro na cabeça. Quer dizer, ele pode se matar várias vezes ao dia lendo a internet... 
Agora, a vida não é só isso. Não que você vá fugir da realidade, não é dar uma de Pollyanna, 
não é isso. Mas, como na vida de todos nós, também na vida de um país tem coisas boas e 
coisas ruins, e você tem que estar atento pra isso, aberto pra isso, independentemente de 
governo. Aliás, uma coisa que me chama a atenção, aqui no Brasil, é o destaque que se dá a 
governo. É impressionante o volume de noticiário gerado por Brasília, pelo governo, ou por 
órgãos governamentais, oficiais. 
 
Ou pelos próprios governantes... 
Entidades, governantes. É impressionante. Nos outros países, não é assim. É a sociedade que 
domina o noticiário. E eu sempre procurei fazer um trabalho mais junto à sociedade, numa 
época chamada “sociedade civil”, no final do regime militar – que aí que eu entrei no negócio 
da campanha das Diretas, me envolvi –, porque aí é que estão os fatos novos, aí é que está o 
diferencial. Eu, como leitor também, quando abro esse negócio aqui, eu vou procurar alguma 
novidade. Porque se repetem... Por exemplo, um portal põe um negócio às onze e cinco, você 
pode ir às onze e dez, está no outro a mesma coisa. São as commodities informativas, que 
estão f..., eu acho, principalmente, com os jornais. Você pode ter commodity na internet, tudo 
bem. Mas se você repetir no jornal do dia seguinte, ou, pior ainda, repetir na revista do fim de 
semana, aí, p... As revistas, hoje, ou são denúncias, que é um querendo f... o outro, que 
sempre tem um interesse por trás, ou são cozinhas de matérias que saíram, foram publicadas 
durante a semana, foram uma cozinha, um apanhado geral, em forma de editorial. 
 
Para finalizar, como você classifica o seu trabalho, as suas matérias? Que nomenclatura 
dá a essas formas? 
Reportagem. Eu sempre digo isso: eu sou repórter. Basicamente, repórter. Eu exerci todas as 
funções que existem numa redação, de estagiário a diretor de redação. Já fiz assessoria de 
imprensa, no tempo em que eu trabalhei com o Lula. Eu fiz um monte de coisa, mas sou, 
basicamente, um repórter, em busca de uma boa história. Estou sempre em busca de uma boa 
história. Onde eu for, eu estou buscando uma boa história pra contar. E, aí, você conta, 
dependendo do que é, ou na revista, ou na internet, ou na televisão. 
 
Você vai adequar ao meio... 
É. Mas o importante é a história. O resto é teoria. É história, a perseguição, ter uma boa 
história pra contar. Que tem duas coisas, só pra encerrar, que eu sempre falo: você tem que 
fazer o leitor ou rir, com uma história engraçada, ou chorar, com uma história triste, ou 
pensar, alguma coisa com o fato, pensar sobre aquilo. O ideal é que você consiga fazer as três 
coisas na mesma matéria. Até um velório pode ter coisa engraçada, e pode fazer você pensar 
na vida. Até um velório, cobrir um velório. 
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A matéria tem que mexer com o leitor, então. Ela só é boa se ele cutucar alguma coisa... 
A matéria se completa quando o leitor comenta com alguém, chega pra alguém e fala: 
“Escuta, você leu hoje tal coisa, em tal lugar?”. Coisa que, hoje em dia, é raro de acontecer. 
Antigamente, não era. Engraçado, que, hoje, com a internet, que é um puta negócio 
revolucionário, as pessoas comentam na internet, mas não conversam. 
 
Conversam com a própria matéria e só, não é? 
Ou mandam Twitter. Outra coisa que está avacalhando a língua portuguesa é essa linguagem 
do Twitter. Eu vejo pelos meus netos: eles não conseguem escrever mais de dez linhas. Isso 
eu acho que empobrece. A língua é uma coisa muito importante num país, o respeito à língua. 
Embora eu não seja um leitor-modelo, mas escrevo, eu cultivo a língua portuguesa, e isso está 
se perdendo. 
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Entrevista concedida por JOSÉ HAMILTON RIBEIRO  
São Paulo, 29 de outubro de 2013. 
 
Eu gostaria de iniciar a entrevista pedindo para o senhor me contar um pouco sobre 
como foi o seu ingresso no jornalismo e, depois, como foi o começo dessas produções com 
as características que eu havia mencionado: matérias que são mais elaboradas, que 
parecem ser, do aspecto redacional, mais próximas da literatura.  
O meu começo como jornalista foi na Folha de S.Paulo, como repórter de geral. E, 
evidentemente, num jornal, no ritmo de um jornal, é difícil você fazer... Não é impossível, 
tem gente, muita gente, que faz, e às vezes é possível fazer, mas não é rotineiro, não é regular 
que você tenha condições pra fazer um texto mais elaborado. Então, as condições, 
basicamente, são de tempo. O jornal pega um assunto e tem um prazo muito restrito, estrito, 
pra entregar o material. Esse tipo de jornalismo que eu chamo de grande reportagem, mas que 
não é por ser uma reportagem grande, às vezes nem precisa ser grande, mas grande 
reportagem no sentido de uma peça de jornalismo que tenha tido condições de você fazer uma 
boa pesquisa, tanto em livros como em outras formas de armazenamento de informação, 
quanto entrevista com pessoas, tempo de maturação, tempo de vivência do assunto. Isso 
começou a acontecer na minha carreira depois que eu fui pra Editora Abril, na área de revistas 
da Editora Abril. Começou com Quatro Rodas e depois foi ter uma consequência profissional 
maior na revista Realidade, que era uma revista de reportagens, uma revista mensal. Então, a 
gente tinha condições, essas preliminares, pra fazer um jornalismo de longo curso, como o 
Gabeira chama, que é esse jornalismo que te permite pesquisa, tempo de maturação, tempo de 
observação e, sobretudo, vivência no assunto, que me permitiria chegar à grande reportagem. 
Talvez você já tenha notado essa frase, mas é do García Márquez, que a grande reportagem 
não é apenas uma forma estelar de informação, mas, sim, um gênero literário comparável ao 
romance. Como ele entendia de romance, de literatura, e entendia de jornalismo, eu acho que 
é uma fonte que vale a pena dar crédito.  
 
Então, foi mais nessas revistas que o senhor começou a experimentar esse “jornalismo 
de longo curso”? No jornal, o senhor não tinha espaço... 
Assim, esporadicamente, tinha, dava tempo de fazer uma reportagem especial, com um pouco 
mais de prazo, mas o ritmo do jornal é bem diferente. E, naturalmente, eu já buscava leituras 
que me levavam, que me levariam depois a esse...  
 
Essas leituras que o senhor buscava eram quais, por exemplo? 
Olha, na minha época de principiante de jornalismo, o autor que estava mais buscado pela 
gente era o Hemingway. As correspondências que ele fez de guerra, os livros de guerra. E 
também aquela peça O velho e o mar. Então, é um autor de referência. E mais, também, são 
os americanos, que chegavam por aqui de maneira enviesada, mas eu me lembro mais do 
Norman Mailer e, um pouco mais pra frente, aquela turma do new journalism americano.  
 
Tom Wolfe? 
Tom Wolfe, Gay Talese, Truman Capote... 
 
Então é nessa fonte que o senhor foi se inspirar pra sua... 
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Mas não... 
 
Não como uma inspiração? 
Não foi... Não foi simultâneo, não. Eu acho que como inspiração mesmo foi o Hemingway. 
Hemingway, que, hoje, não é muito citado, mas, na época em que eu era um jovem 
jornalista, um principiante na profissão,  era, assim, o autor,  um dos autores que estavam 
mais em evidência. Além de John Steinbeck e de um outro que eu esqueci o nome dele.  Mas, 
basicamente, esses dois.  
 
O senhor saberia apontar um motivo pelo qual passou a fazer essas matérias com feições 
literárias? Haveria esse motivo? 
Uma coisa toda circunstanciada. Eu saí da Folha, que era um jornal diário, de ritmo muito 
veloz, e fui trabalhar na Editora Abril, no tempo que a Editora Abril ainda não tinha revistas 
feitas por jornalistas no Brasil. As revistas que havia ou eram de fotonovela ou de história em 
quadrinhos. Ou mesmo revistas femininas, revistas de cozinha, de moda e tal. E tudo baseado 
em publicações americanas ou europeias. Então, na verdade, não tinha uma redação, mas uma 
sala de tradutores, que traduziam essas revistas. E os próprios tradutores deviam fazer uma 
pequena adaptação delas, e eram publicadas em português, aqui, no Brasil. Mas a empresa 
que fazia isso, a Editora Abril, estava nascendo. Isso aí na década de 50 e 60, metade da 
década dos anos 50 pra frente. Quer dizer, de 55 em diante e, depois, década de 60. A Editora 
Abril estava nascendo como uma editora jornalística. E ela fez um laboratório de 
jornalismo, um laboratório de texto na revista Quatro Rodas, que foi criada e dirigida pelo 
Mino Carta. Então, o Mino chamou alguns repórteres, alguns redatores, compôs a redação da 
revista Quatro Rodas, que era uma revista de automóvel e turismo – porém, era um 
laboratório de reportagem que aquilo lá foi.  E ele discutia com a gente muito, discutia 
também com o Victor Civita, que tinha suas ideias sobre o que era um texto jornalístico, e a 
Quatro Rodas foi um laboratório. Tanto que dela nasceram a revista Realidade, a revista Veja 
e o Jornal da Tarde... O Jornal da Tarde foi muito importante quando surgiu. A Veja, muito 
importante até hoje, e a Realidade teve a sua fase.  
 
Quando o senhor produzia essas matérias, o que procurava levar em consideração?  
Isso tanto do ponto de vista da apuração quanto do ponto de vista da técnica da escrita.  
Uma reportagem, seja na imprensa escrita, seja na televisão, depende muito do clima da 
reportagem. Que era muito valorizado, especialmente na revista Realidade. O clima, o 
contexto da reportagem, o mundo onde a reportagem se funde, aquela história se passa. E a 
gente pegava, assim, a temperatura desse mundo, desse clima, através da vivência do repórter. 
Até se dizia lá que, na Realidade, ninguém escreveu uma linha sem que tivesse visto o local a 
que essa linha se referia. Então, não era assim um exercício de ficção, mas, enfim, era um tipo 
de jornalismo de vivência, presencial, vamos dizer assim, bem presencial, bem dentro do 
assunto mesmo. 
 
Nada que não fosse de fato testemunhado. 
Testemunhado, exato, testemunhado. Até um pouco mais do que testemunha, porque a 
testemunha pode estar no local do crime e ser uma testemunha importante de um fato e não 
conhecer o contexto daquele fato. 
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Sim, claro. 
Não é mesmo? Era uma vivência. A palavra vivência é melhor do que testemunha, nesse caso. 
Então, a coisa gerou até um certo folclore, que a gente tinha prazos muito longos pra escrever 
uma reportagem. Tinha que se embrenhar no meio onde ela ia se dar. 
 
De quanto tempo seria esse prazo muito longo? 
Então, o prazo de um mês era considerado pequeno. A revista era mensal, saía todo mês. 
Então, quando você tinha uma pauta pra entregar lá dentro daquele mês, você se sentia 
apertado. Não era incomum você ter dois meses pra fazer uma reportagem, ou três meses. É 
bem diferente de um pique de jornal, que você tem um deadline todo dia. 
 
É nessa vivência que o senhor procurava extrair tudo e qualquer informação que fosse 
necessária para compreender o fato? Seria isso? 
É, a vivência dava uma certa segurança na hora de escrever. De novo aquilo, que você não 
estava escrevendo nada que tivesse entreouvido, sabe? Ouvido mal, entendido mal, entendido 
mais ou menos. Você estava escrevendo sobre alguma coisa que você presenciou, você 
vivenciou. Isso dava uma consistência ao texto da revista e, de certa forma, também balizava 
as reportagens. O repórter, quando saía, já levava esse compromisso consigo.  
 
Isso era um algo geral pra toda a equipe? Ou era só do senhor como repórter? 
Era o espírito que saía do núcleo duro da revista, o pessoal da edição. E de chefia de 
reportagem, de direção de jornalismo. Então, essa preocupação era da revista mesmo.  
 
E, na hora de escrever, como o senhor pensava a matéria ou estruturava? Como o 
senhor se guiava na hora de pôr no papel toda essa apuração? 
Eu vim a elaborar, depois – mas, instintivamente, eu usava –, uma espécie duma 
fórmula. Opa, desculpa, uma fórmula que é mais ou menos assim... (pausa para anotar a 
fórmula) Não sei se você conhece isso aqui. Eu usava essa fórmula aqui (risos): GR = BC + 
BF (T x Tl x Tll)n.  
 
Uma fórmula matemática. O senhor pode traduzir para mim, por favor? 
(Risos) Então: GR é de grande reportagem. É igual a BC + BF. BC é o seguinte: BC é um 
bom começo. Uma revista de reportagem que trazia treze, quatorze, quinze reportagens... 
Você é uma entre quinze. Então, você tinha que ter um recurso pra conseguir que o leitor lesse 
a sua reportagem, e não lesse a dos outros. Ou que lesse a sua também. Então, pra que você 
ganhasse o leitor, conquistasse o leitor, a história tinha que ter um bom começo, tinha que ter 
um anzol pra fisgar o leitor. E tinha que ter um bom final, um BF. Porque a reportagem, 
quando não tem um bom final, ela morre de morte súbita. Ela vem vindo, e acaba. E o leitor 
fica com a brocha na mão: “Mas como? Isso aí acabou? Por que acabou? Qual é a moral da 
história? Que quer dizer isso?”. Então, a reportagem tinha que ter um bom final, para que, 
quando acabasse, o leitor dissesse: “Puxa, que pena que acabou. Olha, olha que história, que 
coisa”. Ficasse parado um pouco pensando: “Nossa, mas podia ter mais um pouco... A 
reportagem podia continuar mais um pouco, acabou tão bem, tão no alto”. Então, você tinha 
um bom começo e um bom final. E, no meio, o que você punha? Você punha T vezes T linha 



 
331 

  

vezes T duas linhas a N. T seria trabalho; T linha, talento; e T duas linhas, tesão. Essas três 
coisas elevadas à potência N. Qual é a potência N? Eu não sei muito de matemática, mas... 
 
Seria a potência máxima? 
A definição que eu gosto de usar é a seguinte: diz que a rainha Elizabeth tem um carro que, 
por ela ser rainha, foi feito por uma fábrica inglesa de tal maneira que é um carro que não 
atola. Ela não fica atolada, encravada em nenhum lugar, porque não ficaria bem a rainha está 
dirigindo o carro dela e, de repente, atolar no barro, ela descer, vai se sujar toda de barro. 
Então, o carro dela não tem lama que segura, não tem pedra que segura, não tem areia que 
segura. O carro dela atravessa. E existia uma curiosidade sobre qual a potência do carro da 
rainha. Perguntaram pra ela: “Qual é a potência do carro da senhora, que ele não para em 
lugar nenhum?”. E ela: “A potência necessária”. Sabe? Quantos cavalos? Sei lá quantos, é o 
necessário. Se tivesse a menos, ela encravava. Se tivesse a mais, estava desperdiçando, não é? 
Então você poria, no meio, ali, trabalho, talento e tesão. Porque trabalho é necessário: você 
não faz uma reportagem se não trabalhar muito. Talento também é necessário. Se você não 
tiver talento pra fazer reportagem, você vai ter talento pra outra coisa, mas não vai ser pra 
reportagem; se você não tiver o talento pra fazer reportagem, você não vai fazê-la bem. E 
tesão... É até uma coisa um pouco vulgar falar tesão, mas podia ser “ilusão”, porque o repórter 
tem que ter essa ilusão de que ele está fazendo alguma coisa que tem sentido, que tem sentido 
social, que está melhorando o homem, está melhorando o mundo, sabe? Se você não tiver 
isso, você desiste da profissão. Você está sem um traço psicológico importante da profissão 
que é de ser meio Dom Quixote, no sentido de denunciar o poder, o abuso do poder, a 
violência, a crueldade, o preconceito, a iniquidade. Você ficar do lado do mais fraco é 
psicológico, é um traço psicológico da profissão. Se não, se você não tiver isso, aí você tem 
um bom começo, um bom final, você trabalhou bastante, usou talento, mas se você não tiver 
esse lance, ainda fica faltando alguma coisa.  
 
De todos esses elementos, o tesão seria, talvez, o mais importante, ou o mais necessário 
pra que haja essa grande reportagem? 
Pois é... É que se você tirar um desses elementos, deságua... 
 
A relação não dá certo.  
Se você começa uma reportagem mal, você não segura o leitor, ainda mais nos tempos de 
hoje. Mesmo naquela época se dizia: “Puxa, as reportagens são muito longas, quem vai ler 
isso aí?”. Então, tinha que ter esse conjunto de coisas que transformava a reportagem numa 
leitura prazerosa. O escopo final era transformar a reportagem numa peça de leitura prazerosa 
ou uma peça, como diria – e faria – García Márquez, com qualidade literária. 
 
O senhor falou do talento. O senhor acha que qualquer repórter pode ter esse talento, 
desde que aperfeiçoe, ou isso é algo nato de alguns? 
Eu acho que é algo nato. Mas o teu talento, sozinho, não segura, não.  Talento sozinho é mais 
de carioca, que tira tudo na bossa, tira tudo na malandragem. Mas não chega a compor. Vai 
perder... Vai perder um corpo, perder o corpo. Talento é bom, mas tem que ter trabalho 
atrás, tem que ter trabalho junto. E tem que ter o outro T junto também, tem que ter, sabe... 
Porque o talento que não tiver esse T, esse segundo T aí, o T duas linhas, é um talento... Pode 
ir pro cinismo, ele pode ir pro cinismo. Fica uma pessoa cínica: tem talento, mas é cínica, 
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ela não tem uma ilusão de luta, ilusão de que está fazendo alguma coisa pra melhorar o 
homem. 
 
Talvez não acredite no próprio trabalho, nem no próprio talento... 
Talvez não acredite na própria profissão. E nem no próprio talento. Isso mesmo. 
 
O senhor falou sobre essas técnicas de apuração e de redação. Vamos falar um pouco 
sobre a escolha das pautas e das histórias.  Como o senhor geralmente era pautado ou, 
então, como descobria as histórias que costumava apurar e transformar em grandes 
reportagens? 
No caso da Realidade, tinha uma reunião de pauta de que participavam o diretor e o chefe e 
tal e a “reportaiada”. E ali cada um defendia uma ideia de uma ou mais de uma, mais de uma 
ideia de reportagem, nomeadamente pra ele próprio fazer. Às vezes, podia ser atribuída a 
outro aquela pauta, mas, normalmente, o repórter defendia uma pauta que ele mesmo faria. 
Esse era o caminho mais comum. E, normalmente, por que defender? Porque se a reportagem 
não fosse defendida, se ela não tivesse defesa, ela caía. O coletivo, ali, não aprovaria aquela 
pauta. Então, ele tinha que vender a pauta bem, dizer já o que ele faria, como ele estava vendo 
aquela pauta, como que ela iria render, pra convencer os demais de que aquela pauta resultaria 
numa boa reportagem. 
 
E em outras experiências profissionais, também prevalecia a defesa dessa boa pauta? 
Isso... Seja numa reunião de coletivo, seja numa conversa com o chefe da reportagem, com o 
chefe da redação, o processo que eu tenho vivenciado é sempre esse: você tenta vender a ideia 
de uma reportagem. E, aí, você, naturalmente, não sabe se ela vai ser de fato uma boa 
reportagem, mas você parte do princípio de que se isso aí é um assunto bom, o personagem é 
bom, o ecossistema é rico, então daí deve render uma boa reportagem. E os campos que 
abrangia a revista, os assuntos, era um leque muito aberto de assuntos. Eu fiz reportagem de 
polícia, fiz reportagem médica, fiz reportagem científica, fiz reportagem de futebol, fiz 
reportagem de economia. O leque era muito aberto. Só que, ao fazer a reportagem, você vai 
fechando esse leque. 
 
Há assuntos que são mais fáceis de serem pautados, porque – como a Guerra do Vietnã 
– o fato está ali, visível, datado, muitas vezes. Mas há outros assuntos que me parecem 
que dependem muito da criatividade do repórter em identificar que algo pode render 
uma boa matéria. Como foi sua experiência com esses assuntos que não são da pauta 
quente, da notícia? 
Havia duas situações diferentes. Uma situação, que eu vivi muitas vezes, é que eu levava à 
mesa um assunto que eu tinha visto, já tinha conhecimento. Pela minha vida social, pela 
minha vida como jovem, eu já tinha dado de cara com esse assunto. 
 
Em qualquer circunstância do seu cotidiano. 
Em qualquer circunstância do meu cotidiano. Às vezes, numa viagem, que você estava 
fazendo pra outra coisa, você esbarrava com isso. Então, uma situação é essa, que o repórter 
trazia praquela reunião uma situação que ele já tinha antevisto. Outra, não, que você tinha só 
uma ideia, então... Uma ideia, ainda teórica, ainda solta: “Olha, eu acho que é o momento de 
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fazer uma reportagem sobre transplantes de órgão no Brasil”. Que é um assunto que estava 
começando a aparecer naquela ocasião. Você não sabia direito o que ia encontrar, mas tinha 
um início de uma pesquisa. 
 
Então, vai muito do olhar do repórter sobre o mundo, não é? Seja no cotidiano, seja 
porque percebeu uma nova tendência que pode vir a evoluir... É esse olhar que 
direciona. 
É, sim. 
 
O senhor falou do personagem, do bom personagem. Como o senhor fazia, nas suas 
apurações, pra identificar os seus personagens, as pessoas que dariam vida para as suas 
matérias? 
Pois é, aí, no exercício da reportagem mesmo, você vai conhecendo as pessoas e, muito por 
empatia, por afinidade pessoal... Assim, num contexto duma reportagem, digamos, de uma 
colônia de pescadores, de um grupo de pescadores, você elege naturalmente, de maneira 
meio... Como eu diria?... 
 
Intuitiva? 
Intuitiva? Sim, mas... Você captava a personalidade que te atraia mais. Que tinha mais riqueza 
humana, uma riqueza de comportamento. Enfim, dentre os personagens da reportagem, você 
acabava encostando mais naquele que tinha dado mais empatia, tinha dado uma ligação 
espiritual, sei lá, psicológica, sei lá o quê.  E, de repente, você deixava de lado um 
personagem que, na mão de outro repórter, podia ser o personagem central. Aí, era muito 
coisa de escolha, na hora do jogo, ali.  
 
Então, essa escolha resulta dessa percepção de que aquele sujeito, aquele personagem, 
teria melhores condições, ou talvez mais interesse, ou mais boa vontade de falar a 
respeito, de contar suas experiências. Seria isso? 
Às vezes, nem tanto de falar e tal, mas de você observar, ficar do lado dele pra vê-lo atuando. 
Então, numa das reportagens da Realidade, sobre um coronel do Nordeste, coronel dos 
tempos antigos, ele praticamente não me explicava nada. Mas ele me permitiu que eu 
acompanhasse o dia a dia dele, visse como ele se relacionava com as pessoas, qual era a 
linguagem dele, qual era a postura, como é que as pessoas o viam, como é que ele tratava...  
 
O senhor teria alguma definição para um bom personagem? O que é um bom 
personagem? 
Puxa vida... Um bom personagem é aquele que você para pra observá-lo. Seja pra escutar o 
que ele diz, seja pra observar o seu gestual. Quando você descobre uma pessoa que te faz 
parar e observar, aquilo vai ser um bom personagem. Às vezes, ele não é bom no diálogo com 
você e, talvez, até, se você tentar um diálogo com ele, você não vai render bem, não vai dar 
resultado. Mas, se você ficar observando, o resultado pra reportagem vai ser bom.  
 
Um aspecto já mencionado, que eu gostaria de retomar e de aprofundar, é a questão da 
empresa jornalística. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco dessa relação das 
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empresas com o trabalho repórter. Qual é o peso da empresa na produção dessas 
matérias? Como o senhor percebe o espaço aberto para produções mais elaboradas e 
por que ele é concedido? 
Jornalismo é caro. Fazer jornalismo é caro. E fazer jornalismo de reportagem é mais caro. E 
fazer jornalismo de grande reportagem, reportagem de pesquisa e vivência, é o mais caro de 
todos. Então, a empresa jornalística só esporadicamente vê a necessidade de apostar, de 
investir no trabalho de uma grande reportagem. Então, aconteceu na Abril, naquele momento 
da revista Realidade, porque a Editora Abril estava crescendo, estava procurando um caminho 
no mercado brasileiro, e percebeu que o caminho, naquele momento, era o caminho do 
jornalismo investigativo de grande reportagem, e apostou naquilo, sabe? Deu condições pra 
que a redação permitisse que os repórteres levassem as suas pesquisas até o ponto de darem 
uma boa reportagem, uma boa grande reportagem. E a gente vê que, por ser a grande 
reportagem um produto caro, as empresas restringem. Os grandes jornais só esporadicamente 
é que permitem que um repórter saia pra uma pesquisa maior, às vezes pra uma viagem, uma 
cobertura às vezes fora do país, e aí ele vem, produz uma reportagem, uma série de 
reportagens especiais, mas é uma coisa esporádica. E como, no momento, a imprensa de 
papel, o jornalismo de papel está passando por um ajustamento, uma dificuldade de 
ajustamento diante das novas mídias, então não está sendo um bom momento na imprensa 
brasileira esse. Hoje, é raridade você ver uma grande reportagem na imprensa escrita. Na 
imprensa de televisão, tem alguns programas que permitem a grande reportagem de televisão. 
Pelo menos umas duas ou três emissoras têm programas de grande reportagem. Só que aí a 
televisão tem um outro... Não sei se esse trabalho seu está voltado mais pra imprensa de 
papel... 
 
É mais pra imprensa escrita, mas o senhor pode fazer as considerações sobre a televisão, 
que também são importantes. 
Então, porque a grande reportagem na televisão, às vezes, privilegia mais o cenário, a beleza, 
a beleza natural e tal, e não tanto a vivência do existencial, das pessoas. Enfim, jornalismo de 
televisão é... 
 
Ele sempre vai priorizar a imagem... 
Sempre vai priorizar a imagem e tem esse ponto de partida, ou melhor, ele é sempre 
dependente da imagem. Em função dessa dependência, dessa dependência, em função 
também, talvez, da natureza do veículo. Essa questão de grande reportagem na televisão, ela é 
ainda mais rara do que na imprensa escrita. Mas, sobretudo, seja na imprensa escrita, seja na 
televisão, a grande reportagem é uma reportagem de investimento e que, no momento, não 
está tendo muito por aí, não. Nem na escrita, nem na TV. 
 
De volta um pouco à sua experiência em veículos impressos, como era a sua relação com 
os editores após a entrega do texto? Havia grande interferência? 
No caso da revista Realidade, tinha uma figura central, que era o editor de texto. Ele pegava o 
material do repórter, lia, anotava a lápis, depois chamava à frente e dizia assim: “Olha, 
Hamilton, não está legal... Não está legal, esses personagens tão fracos, tão mal desenhados... 
É bom você escrever de novo. Reescreve, talvez valorize mais tal personagem, que talvez seja 
mais forte e tal. Faz uma nova arquitetura dessa reportagem aí”. Isso era uma hipótese. Na 
outra hipótese, ele: “Olha, esse texto não sobrevive. Esquece ele e escreva outro”. E não: 
“Reescreva o primeiro...” [?]. Já era uma outra situação: “Escreva outra”. 



 
335 

  

Mas sobre o mesmo assunto ainda... 
O mesmo assunto. “Esquece o que você fez, deixe passar alguns dias, escreve de novo, pense 
num outro jeito de contar essa história aí”. Uma possibilidade, também: ele chegava, olhava o 
teu... “Olha, o seu texto está bom, está de pé. Só vou dar umas mexidinhas em palavras”. Era 
muito cuidadoso na propriedade das palavras, sabe? Esse editor de texto da Realidade. Ele 
achava que a sentença tinha uma palavra certa, que era aquela palavra, e não outra. Tinha que 
buscar aquela palavra. E também uma preocupação de enriquecer o vocabulário, quando, 
numa redação, a tendência é o vocabulário ficar reduzido naquele mundinho da redação, ali. E 
ele buscava arejar, oxigenar o vocabulário, ampliar o vocabulário dos textos. Às vezes, ele 
pedia, então, pra pessoa reescrever, e a pessoa voltava com uma reportagem reescrita, e 
falava: “Ainda não está bom, reescreve de novo”. 
 
Até chegar ao ponto ideal... 
Até que chegasse num ponto que ele diria: “Olha, agora está de pé, agora está de pé, só falta 
uma sintonia fina aí e está bom”. Claro que era o maior... [?] Era uma luta. Não luta, não, não 
pode se dizer, mas era um manejo, que era mais fácil com alguns e mais duro com outros. Um 
dos repórteres, imagina, escrevia à mão, na Realidade. Escrevia à mão ainda. E ele, 
escrevendo à mão, a letra dele era muito solta, ele vivia com aquela pilha de folhas, não dava 
ideia de quantas laudas teria. Se você botasse no computador – que nem tinha naquela época 
ainda, era na... 
 
Na máquina de escrever... 
Então, imagina, ele tinha que... O editor de texto tinha que pegar uma pessoa que entendesse a 
letra pra passar a limpo aquilo, pra aí ver que tamanho que tinha, qual era o tamanho da 
encrenca. Então, a relação desse repórter com o editor de texto, fora a parte de amizade que 
tinha, que éramos muito amigos, a relação de trabalho era complicada, porque o cara trazia 
uma reportagem à mão, sem saber o tamanho que ela tinha. E em revista, qualquer publicação, 
o espaço é restrito, tem determinado espaço, ele tem que ter naquele espaço e ponto final. 
 
Por maior que seja, tem o seu limite. 
Tem, tem o teu limite. 
 
Então, havia liberdade para produzir, mas, ao mesmo tempo, havia essas exigências 
finais pra deixar o texto “impecável”, digamos assim? 
Não, então... Essa exigência do texto era uma delas. Outra exigência que tinha, outra restrição 
que tinha, era quanto à receita da revista. Às vezes, você estava com uma reportagem muito 
boa, mas tinha uma outra reportagem que era do mesmo tema, vamos dizer assim, da mesma 
área. 
 
Da mesma editoria? 
É. E num cabia. A revista publicava ou uma ou outra naquele número. Então, às vezes, a sua 
reportagem estava muito boa, mas ela caía porque tinha uma que estava na frente do mesmo 
tema. E a revista era uma revista com temas que se abriam: saúde, educação, comportamento, 
ciência. Ela tinha alguns compartimentos. E dentro desses compartimentos é que vinham as 
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reportagens. Às vezes, então, tinha conflito de duas reportagens da mesma área. E ia uma, a 
outra caía.  
 
Tinha algum critério pra escolha? 
O critério era mais de receita. A revista tinha que ter uma receita variada. Não podia ser uma 
sucessão de reportagens do mesmo assunto, do mesmo mundo, pra revista ficar mais rica. 
 
O senhor percebe essa preocupação, hoje, com essa variedade? Ou, atualmente, a 
tendência é o oposto? 
Olha... é que aquela receita é uma receita de revista mensal, e era uma revista mensal de 
reportagem. Que pode ser uma revista mensal de artigos, de ensaios, de outro tipo de texto. 
No caso, a receita era bem rígida, era uma receita, quase que por escrito, que a revista tinha 
que ter desses compartimentos ao longo das suas páginas. Hoje em dia, as revistas que 
existem, de texto, que são as mensais, ambas... As duas que estão hoje mais, assim, 
eminentes, são aquela revista Brasileiros e a revista Piauí. Cada uma delas tem o seu 
problema de afirmação, que eu num sei te dizer que qual seria, mas são boas revistas, mas que 
não têm o alcance que a gente esperava que pudessem ter. E eu não sei o que segura, o que 
restringe a repercussão de cada uma dessas revistas.  
 
Bom... o senhor falou sobre o leitor, quando se referiu à sua fórmula, e eu gostaria de 
perguntar o que é priorizado na produção dos seus textos: atender ao gosto do público 
ou atender seu ao gosto pessoal? 
Olha, eu levei um bom tempo pra aceitar que o grande público, o público da revista, o público 
da reportagem é a gente mesmo. É a gente mesmo. Porque se você faz uma reportagem e está 
vendo que ela é interessante, que está bem construída, tem um bom personagem, tem 
diálogos, tem novidade, tem brilho... Se você vê isso e se você julga com isenção, o que é um 
pouco difícil... Mas se você tem isso e percebe que a reportagem começa e vai criando um 
clima, e você vai entrando dentro desse clima, e ali vão acontecendo as coisas e, porém, fica 
alguma coisa pro final, você está vendo que vai ter alguma coisa no final, que convém ler 
porque você precisa entender o final. Então, o público é a gente mesmo, sabe? Se você faz 
uma reportagem que nem você gosta, quem que vai gostar? Agora, não é que você gosta 
porque ela é sua, você tem gostar porque ela é sua, mas é boa. Tem que ser boa. 
 
Boa em todos os sentidos: o assunto, a construção, os personagens, os diálogos... Nesse 
sentido geral... 
Morreu, esta semana, no Rio, uma pessoa chamada Maurício Azêdo. Sabe quem é?  Ele era o 
presidente da ABI. Ele foi um jornalista, ele morreu com 80 anos, ainda na ativa e fazendo 
jornal da ABI e tal. E é um jornalista carioca, muito carioca. Mas, num determinado 
momento, por circunstâncias da vida, ele veio pra São Paulo e foi trabalhar na revista 
Realidade.  E a função dele era... Ele era um dos editores. Um dia, caiu na mão dele uma 
reportagem minha.  E ele ficou lendo lá... De vez em quando, ele falava: “Nóóó...”. E fazia 
um gesto assim...  Quando terminou de ler a reportagem, ele falou: “Essa reportagem é uma 
porcaria! Essa reportagem não merece publicação! Isso vai direto pro lixo! Isso é um horror 
de reportagem!”. Ele era muito assim... Como dizer?... Muito expansivo, muito 
transparente, dizia tudo que ele pensava. Então, ele achou a reportagem um horror. E, de certa 
maneira, foi criando aquele constrangimento, pra mim, que estava lá na redação, naquela 
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hora. Aí, ele chegou pra mim e falou assim: “Zé Hamilton, essa reportagem está uma 
porcaria!  E eu acho que não devia ser publicada porque vai manchar o seu nome. Essa 
reportagem não é digna das outras criações que você fez na Realidade”. Não sei quanto ele 
estava certo, quanto não estava, mas a verdade é que a gente às vezes acerta, às vezes não 
acerta. Você faz – no caso da Realidade, se fazia – pelo menos doze reportagens por ano. Até 
mais – às vezes, fazia mais, na revista. Então, dessas doze, se você acertasse seis, bem na 
mosca, já estava bom. Com alto nível e tal. O nível de exigência da revista era alto. Então, se 
você acertasse três que todos valorizassem, todos gostassem, já estava muito bom.  
 
E essa reportagem, então, não foi publicada?  
Aí já não lembro mais, porque foi numa outra fase da revista. 
 
Entendo. 
A revista teve uma primeira fase, depois teve várias outras. Foi numa dessas outras, e eu não 
sei, não lembro mais se foi publicada ou não. Eu sei que ele achou que não devia publicar 
porque o leitor ia cotejar com outras reportagens minhas e ia dizer: “Olha, isso aqui não está à 
altura”. Estou dizendo isso pra dizer o seguinte: por melhor que seja o repórter, ele não acerta 
todas. Então, precisa ter uma edição, uma revista muito profissional e muito de bom senso, de 
equilíbrio,  pra saber evitar o mal produto.  
 
Na sua concepção, o que os leitores procuram nessas matérias sobre as quais estamos 
tratando? Qual seria o motivo que os faz buscar esse tipo de produção? 
Eu não sei da realidade de hoje, mas, naquela ocasião, as revistas brasileiras eram muito ruins. 
Eram primitivas, eram de um Brasil primitivo. Revistas de empresas que não eram sérias, não 
eram editorias de jornalismo. Não eram editoras jornalísticas. Eram empresas que tinham 
outros interesses. Então, as revistas que existiam não eram boas. De repente, aparece uma 
revista muito boa, muito bem feita, por gente qualificada, com fotógrafos muito bons – a 
maioria, estrangeiros. Não importaram repórteres, porque teria a dificuldade de língua, mas, 
se pudessem, talvez teriam importado repórteres também, americanos e europeus.  Mas 
fotógrafos vieram dos Estados Unidos e da Europa. Então, aí, era uma questão de evidência. 
Existia uma fome de leitura naquele momento, o Brasil estava mudando. O Brasil está sempre 
mudando, mas naquela ocasião estava mudando, de novo, e, de repente, sai uma revista bem 
feita, muito qualificada. Então, o leitor procurou a revista porque ela era interessante, era 
gostosa de ler, era prazerosa, dava prazer de ler – e era uma revista importante, mexia com 
assuntos importantes do país naquele momento. Então, a fórmula funcionou muito bem.  
 
O senhor compararia esse prazer de leitura da revista ao prazer que o leitor 
provavelmente sentiria ao ler um livro, ao assistir a um filme?  
Sem dúvida. 
 
O interesse seria desse mesmo nível? 
É, eu acho que a satisfação seria a mesma, de uma boa reportagem, uma boa revista, ler até o 
fim, a sensação de prazer que dá ver um bom filme ou ler um bom livro. Porque, se não for 
assim, pra que a pessoa vai ler? 
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Uma última pergunta, que eu acredito que o senhor já tenha respondido em meio a 
outras colocações, mas eu quero confirmar: como o senhor classifica os seus trabalhos? 
Que nomenclatura o senhor atribui seu trabalho?  
O meu trabalho é um esforço de grande reportagem, eu diria. Entendido como grande 
reportagem não a reportagem grande. A reportagem muito grande e ruim é duplamente 
danosa. É ou não é?  
 
Porque, além de tudo, ainda tem muito texto pra ler. (risos) 
Além de tudo, tem muito texto... Mas, então, eu preferiria assim: um esforço de fazer a grande 
reportagem. 
 
E de alcançar essa fórmula. 
De alcançar... 
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Entrevista concedida por CARLOS WAGNER  
Porto Alegre, 13 de novembro de 2013. 
 
Eu tenho pedido para os meus entrevistados iniciarem contando um pouco sobre como 
começaram a trabalhar no jornalismo e se houve uma transição do hard news para a 
produção dessas matérias com características literárias. Como foi isso na sua carreira? 
Meu nome é Carlos Wagner, eu sou repórter especial do jornal Zero Hora, tenho 63 anos, me 
formei em 1983, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na faculdade de 
Jornalismo. Tenho dezessete livros publicados. 
 
Dezessete livros? 
Se eu não me engano. Entre livros publicados e participação em livros como A arte da 
reportagem, Repórteres, e outras coisas mais. Vou te dizer uma coisa: em 1974, eu comecei. 
Eu trabalhava no Coojornal. Coojornal é cooperativa dos jornalistas de Porto Alegre. Na 
época, eu era estudante. E o que eu fazia na Coojornal? Eu não era repórter, eu não era 
jornalista. Eu amarrava jornal. Era uma cooperativa, todo mundo fazia tudo, eu amarrava o 
jornal, eu dirigia a Kombi pra entregar o jornal, eu fazia tudo. E ali eu despertei a minha 
paixão pela reportagem. 
 
Já nesse exercício... 
É... Por quê? Porque eu convivi na Coojornal com a nata dos repórteres, na época, no Rio 
Grande do Sul – 75, 74 –, como o André Pereira, o próprio Caco Barcellos, a nata dos 
repórteres. E eu sempre gostei de ler muito. E, aí, o que era a imprensa na ditadura militar? Na 
ditadura militar, tu veja bem: os repórteres que se destacavam eram os repórteres que tinham 
um toque literário no texto, porque tu tinha que esconder a notícia... Tu tinha que falar sem 
dizer. Tu tinha que entrar dentro de uma sala, descrever uma sala inteira, pra dizer o que 
interessava. O hard news praticamente era o quê? Era polícia, era trânsito... Mas o que 
interessava, a notícia mesmo, tu não podia escrever, tinha censura. Então, tu tinha que fazer 
uma baita duma caminhada... Por isso que tem a imprensa alternativa da época... O Pasquim, 
o Coojornal, o Versus, dezenas de jornais alternativos, com uns textos jornalísticos – a 
própria Realidade... – que é um texto jornalístico de arte. Porque mistura tudo. Aí, depois, em 
79, eu me tornei repórter, fui trabalhar num jornal no interior, em Carazinho. Em 79, ainda se 
conversava muito nas matérias, pra dizer o essencial, que muitas vezes se reduzia a uma 
frasezinha ou uma interpretação dum quadro. Aí, tu veja bem: em 83, quando eu entrei pra 
Zero Hora, ainda era jornal de grandes textos. Mas por que o jornal era de grandes textos? 
Porque era todo mundo literário? Não! Porque não se podia dizer as coisas. 
 
Então, era uma estratégia? 
Sempre foi uma estratégia. O texto bonito, rebuscado, da época da ditadura militar, era uma 
estratégia. Na minha opinião, era uma estratégia. Depois de 85, quando o país começa a se 
democratizar, os textos do jornalismo vão minguando. Na medida em que o país vai entrando 
na sua normalidade, os textos vão se tornando mais claros, mais objetivos, contendo menos 
espaço nos jornais. A diagramação muda, dá mais espaço pra imagem. O texto torna-se mais 
seco. Mas por que o texto se torna mais seco? Porque o país está numa normalidade 
democrática. Então, essa transformação: o texto fica mais seco, fica mais coeso. Tu vê: 
depois, pinta o USA Today, que é praticamente textos em imagens. Aqui, no Brasil, nós temos 
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o Globo, o próprio JB, que começa a abrir, a rasgar fotos... A Zero Hora... Os jornais 
começam a rasgar fotos. 
 
Valorizando mais a imagem? 
Não é mais a imagem. É porque tu pode dizer em vinte linhas o que tu dizia em uma página. 
Tu não tem problemas, tu pode dizer. Tu pode chegar e dizer: “O ministro Fulano de Tal é 
corrupto, por isso, por isso, por isso...”. E fechou, em vinte linhas. A Folha de S.Paulo fez 
isso aí. Agora, hoje, quando a gente migra pra internet, quando a gente começa a migrar pra 
internet, o texto torna-se menor ainda. Então, o que eu quero dizer pra ti, com isso aí? Tu não 
pode analisar os textos fora do contexto político do país. 
 
Então, essa própria dimensão do texto tem a ver com a liberdade de expressão, a 
liberdade de trabalho da imprensa. 
Totalmente. É a liberdade de expressão que determina o estilo do texto. E, hoje, soma-se a 
enorme pressão que o repórter leva da comunidade via redes sociais. 
 
Com um acesso mais rápido dessa comunidade. 
Mais rápido, conectado... Ou seja, tu está dizendo o que interessa em uma linha. 
 
E como o senhor avalia a permanência dessas matérias mais rebuscadas, mais literárias, 
que se fazia mais comumente na ditadura, e hoje menos? 
Hoje, tu tem um outro tipo de matéria. Ocupa o mesmo espaço, mas é uma matéria muito 
mais informativa, porque ela exige do repórter um conhecimento de história muito grande, de 
economia. Então, hoje, tu pode contextualizar... Eu não preciso descrever. Eu posso dizer que, 
por exemplo, Itaipu foi construída na ditadura militar, por isso, por isso, por isso... São os 
bastidores, são as razões. Então, a contextualização tomou o lugar do texto literário. Se tu 
pegar uma matéria, hoje, é pura informação. Se tu vai fazer um livro, se tu quer 
contextualizar, tu vai contextualizar com argumentos políticos, sociais, econômicos, ditos, 
claros, objetivos. Tu não está rebuscando o texto, tu está qualificando, tu está adicionando, tu 
está contextualizando. Fora a crônica, mas crônica é outra coisa. Então, eu acho que, hoje, tu 
torna um texto mais atrativo quanto mais tu contextualizar ele. E contextualizar significa tu 
usar o teu conhecimento pra mostrar pra pessoa o que ela não enxerga a olhos nus. Tu não 
enxerga a olhos nus, eu vou te mostrar o que tu não está vendo. Mas eu vou te mostrar com 
informações espalhadas no jornal, de maneira elegante, não vou pegar e te dar uma overdose 
de informações. 
 
É uma estratégia pra conquistar o leitor por outras vias. É isso? 
É isso. Eu vou te conquistar te informando, te contextualizando, de uma maneira elegante, 
mas extremamente objetiva. Eu não preciso descrever o pôr-do-sol pra ti. 
 
Mas e os que fazem isso ainda? Como o senhor avalia? Porque alguns ainda fazem... 
Eu te digo uma coisa: tu tem espaço pra tudo, hoje. Eu estou te falando de redação de jornal, 
de pressão, de bafo na nuca. Quando tu faz um livro, o ideal é tu misturar a informação com a 
viagem na maionese. 
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(risos) Que seriam essas descrições, essas ambientações... 
Ambientações, descrições, misturar a natureza... Porque aí tu está adicionando coisas. Mas tu 
tem um esqueleto, e isso é revestimento. Tu está embalando uma notícia, mas tu tem um 
esqueleto claro, objetivo, que tu não podia ter antes... Tu tem que entender uma coisa: antes, 
era só rebuscado. 
 
Não tinha essa espinha dorsal da informação... 
Não, não saía. Hoje, tu pode rebuscar uma matéria, não tem problema, tu pode rebuscar. Mas 
tu tem uma espinha dorsal, clara, objetiva, dita com todas as palavras. Mas tu quer rebuscar, 
pode rebuscar, não tem problema. Mas tu sabe o que tu está dizendo, tu não precisa se 
esconder. 
 
O senhor fez esses textos, de fato, apenas na ditadura? Depois já passou a ter a 
possibilidade de produzir matérias mais focadas na informação, mesmo dizendo as 
coisas subjetivamente? Seria isso? 
Aí, uma coisa: a herança que eu tenho, de rebuscar, de fazer, eu não vou abandonar, eu vou 
misturar ela, pra dar mais elegância pro texto. Eu vou misturar, porque a minha geração, o 
DNA dela, é isso aí. Esse é o nosso DNA. Hoje, a gente usa essas práticas pra tornar o texto 
mais elegante. Uma palavra, às vezes, torna um texto elegante... Uma palavra, uma colocação, 
uma frase, alguma coisa... 
 
A forma de organizar a informação... 
A forma de organizar, porque isso foi impregnado no nosso DNA. Então, se tu olhar todos 
esses jornalistas mais antigos, toda matéria tem uma frasezinha, tem uma coisinha, e isso é 
importante pra nós. O que eu disse pra ti, eu falei em termos de massa. Agora, o que nos torna 
diferente é esse DNA. É o que nos torna diferente. Hoje, os caras fazem oficinas de 
jornalismo literário. A gente não precisa, a gente aprendeu isso na prática. Como? Pra 
sobreviver. 
 
Vou puxar um gancho dessa sua última fala: quando começou a escrever com essas 
características, o senhor se inspirou em alguém? Tinha algum modelo, alguma leitura na 
qual se pautava? 
Eu tinha um modelo de texto, que era do André Pereira, que foi um dos repórteres top de linha 
desse estado aqui. E também me inspirei muito em textos norte-americanos daquela revista 
Seleções. A maneira de contar a história – tirando a ideologia de lado. A maneira que a 
Seleções conta a história. A escola de jornalismo americana, na minha opinião, é uma das 
melhores do mundo, na maneira de contar a história. Eu era um piá muito pobre, do interior 
do estado, pegava aquelas Seleções velhas... Se tu olhar a maneira como eles contam a 
história... Os caras contam uma história de vinte linhas com emoção. Claro, descartada a 
ideologia, a maneira de estrutura... Uma outra coisa que me ajudou muito, depois, é que eu fiz 
algumas cadeiras do curso de Letras da Universidade Federal. E uma coisa que eu aprendi 
com o André Pereira, que eu conservo até hoje: tu tem que falar a linguagem oficial e a 
linguagem do povo. Tu tem que falar essas duas linguagens. 
 
Então, sempre misturar o discurso oficial e o discurso que a sociedade entende. 
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É, tem que misturar as coisas. 
 
O senhor falou sobre a maneira como a Seleções conta as histórias e que lhe chamou a 
atenção, que lhe agradou tanto. Como é essa maneira?  
Elegância. Suspense. Eles misturavam, num texto curto, das Seleções antigas, aquelas da 
década de 60: elegância, surpresa e dinâmica. O texto rolava, tu lia automaticamente. 
Simplicidade... O melhor texto é o texto simples. 
 
Simples no sentido de que não fica fazendo rodeio sem motivos? 
Tu tem coisas pra contar, tu sabe encadear as coisas que vai levando o cara ao suspense. 
 
Então, essa ideia do suspense, de querer fazer com que o leitor continue até o fim, seja 
fiel até o fim, é o que lhe motiva na hora da produção? 
Isso aí. Isso aí é a minha espinha dorsal. Pegar o leitor e dizer assim: “Olha, cara, eu vou te 
contar uma novidade”. E começar a contar a novidade pro cara. Eu sou repórter, nunca aceitei 
ser editor, e nunca vou aceitar. Sou repórter, sou um contador de história. O repórter é o 
herdeiro do contador de história. Tu lembra que a tua mãe e o teu pai te contavam história que 
tu ficava com os olhos desse tamanho? É uma arte. Contar uma história é uma arte... E é uma 
arte que vem passando de gerações para gerações. O que a universidade nos faz? Ela só nos 
dá algumas normas para exercer o talento. Mas o talento de contar uma história, eu tenho a 
impressão que nasce com a pessoa. 
 
Então, não seria qualquer pessoa que teria habilidade para fazer as matérias dessa 
natureza... 
Eu reparto a nossa profissão em duas: o jornalista e o repórter. O jornalista, qualquer um pode 
ser. Tu entra numa faculdade... O repórter é moldado pela vida, ele tem uma outra forma. Ele 
faz uma faculdade, tudo direitinho, mas ele é moldado pela vida. 
 
Ele tem outro tipo de ação, outra percepção do mundo, da profissão? 
Ou seja, tu é uma antena girando... Tu é um contador de história. 
 
Na orelha do seu livro A saga do João Sem Terra, consta o seguinte: “Carlos Wagner é 
um dos últimos escassos jornalistas que ostentam no estado gaúcho a condição de 
repórter”. Eu achei essa frase muito curiosa. Então, o repórter seria, nesse sentido, um 
sujeito que vai além dos que sabem fazer jornalismo? 
A lida, pro repórter, é muito mais do que uma profissão. Eu vou te contar uma história: estava 
eu e um jornalista velho americano, em Porto Velho, bebendo cerveja perto do rio Madeira. 
Depois de tomar todas, ele me disse uma coisa interessante: “Ô Wagner, eu já vi muita gente 
virar repórter, mas jamais eu vi um repórter virar gente novamente”. A gente se mete tanto na 
profissão que tu acaba se tornando a história. Tu acaba te tornando uma história. E é isso que 
torna o teu trabalho diferente. 
 
Eu gostaria que o senhor me dissesse que técnicas costuma utilizar quando vai fazer 
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essas matérias ou, mesmo, quando as fazia no período ditatorial. Peço que me explique 
tanto a técnica de apuração quanto a de redação. 
Eu tenho uma norma. Toda matéria, seja uma matéria de cinco linhas, ou uma matéria de um 
jornal inteiro, tem vida própria. Tu pensa uma matéria, tu estrutura uma matéria na tua cabeça. 
Diz: “Quero fazer uma matéria, chegar lá, ver aquele morro, que é azul, coisa e tal...”. Tu 
monta uma estratégia na tua cabeça, tu monta um esqueleto da coisa na tua cabeça. Aí, tu 
chega lá, e o morro não é azul, é vermelho. Aí, então, tu tem que parar tudo e tu tem que 
pensar uma coisa: o que é uma matéria? Uma matéria é um episódio... Ela tem vida própria, 
esse episódio tem viva própria. Qual é a tua função? Descrever esse episódio... Entendê-lo e 
descrevê-lo. Ou seja, tu não vai gerar o episódio, ele já está em andamento, ele existe, ele é 
uma história que está em andamento... É uma dinâmica que está acontecendo, unindo pessoas, 
ambiente, tudo... Ele está acontecendo. Tu vai descrevê-lo. Se tu não entender que tu está 
descrevendo uma coisa viva, que existe, que não é tu que vai dar vida praquilo – aquilo já 
existe –, tu te f... Porque, aí, tu vai tirar um pedacinho, assim, e vai contar. Tu não vai pegar o 
todo, a dinâmica da coisa. E pra ti saber, pra ti pegar essa dinâmica, tu tem que admitir que as 
tuas matérias têm vida própria, e tu tem que entender qual é o fluxo de vida que ela tem, tu 
tem que te conectar com ela, pra poder descrever. Ela já tem uma ordem.  
 
E como o senhor faz para entender esse fluxo? 
Primeira coisa: tu tem que ser um cara extremamente bem informado. Tu tem que entender 
um pouco de economia, um pouco de artes médicas, muita história... Tu tem que entender a 
história. Pra entender as coisas, tu tem que ter conhecimento, e a minha geração foi uma 
geração que participou de debates intensos. Eu vejo, nas últimas gerações, um grande 
problema, porque as faculdades, as universidades não ensinam mais os clássicos. Tu vai fazer 
jornalismo, e sai de lá um grande apertador de botão. Tu sabe o botão. A sua geração... vocês 
já mexem na internet, já nascem com isso. E a universidade teima em tentar ensinar vocês a 
isso, ao invés de estar educando vocês com os grandes clássicos, com economia, com política, 
para vocês entenderem a m... em que vocês estão. (risos) Ou seja, essa volta da universidade 
às suas raízes de conhecimento é que eu acho fundamental pro futuro da nossa profissão. 
 
Então, primeiro passo é estar bem informado, sobre os contextos, os cenário... 
É, se tu não for bem informado, tu não pega o espírito da dinâmica da história. E, aí, tu pode 
escrever m... Agora, tu me perguntou como é que tu bota isso no papel. O que te chama a 
atenção sempre? Quando alguém diz assim: “Francisco, eu tenho uma novidade pra te 
contar...”? Toda história jornalística começa com “eu tenho uma novidade pra te contar”, 
como aquela história “era uma vez...”. O teu pai, quando te contava história, quando tu era 
criança, dizia: “Era uma vez a bruxa malvada...”. Todo repórter, quando vai abrir uma 
matéria, o segredo é o seguinte: eu tenho uma novidade pra contar.  
 
Despertar a curiosidade... 
É. Tenho uma novidade... Se tu não tiver uma novidade, tu não entendeu a história, porque 
toda história tem uma novidade. 
 
Então, o papel do repórter é contar essa novidade, mesmo quando ele está tratando de 
assuntos que já são de alguma maneira conhecidos? Por exemplo, personalidades... 
Todo fato conhecido, batido, sempre tem um cantinho obscuro, até porque esse fato não é 



 
344 

  

estático. Ele é conhecido hoje. Hoje, se tu chegar aqui, tu conhece esse fato. Amanhã, ele já 
evoluiu pra um outro estágio. As coisas, hoje, são assim. Amanhã, não são mais assim. Ou, no 
minuto seguinte, não são mais assim. Aí que está: tu entender a dinâmica da coisa. 
 
Sacar essa jogada do momento, do acontecimento... 
Em cada momento, há essa evolução. Como evoluiu é a novidade. Essa é a novidade, muitas 
vezes. 
 
E ainda quanto à redação, há essa preocupação de tornar o texto elegante. 
É. Tu tem que tornar o texto elegante, e um texto elegante eu defino como um texto simples. 
Simples, bem colocado, bem contado... 
 
Bem descrito, bem situado... 
Qual é a arte de escrever bem? Tu entender o que tu viu. Se tu não entendeu o que tu viu, tu 
pode ser Machado de Assis, tu vai escrever uma m... Como é que tu vai escrever uma coisa 
que tu não entende? 
 
Ainda com relação ao que escrever, eu queria que o senhor me dissesse como descobre 
as histórias que costuma contar. 
Conversando com as pessoas. Por exemplo: País-bandido. Como é que eu descobri essa 
história? Uma vez, estava numa roda, conversando sobre o Paraguai. Aí, o cara me disse: 
“Esse é um país bandido”. Disse no meio da conversa, mas ficou na minha cabeça. Mas por 
que naquela região de fronteira do Paraguai só dá bandido? Aí, eu fui descobrir que, muito 
antigamente, quando tinham as revoluções, o cara que perdia a revolução virava bandido. O 
lado ganhador dizia que o cara era bandido, e os caras se refugiavam nas fronteiras. Então, 
criou toda uma cultura, e eu fui atrás da questão cultural, a arqueologia, a história, a 
economia. Outra coisa: A saga do João Sem Terra... Eu estava num acampamento de sem 
terras, numa noite fria, perto dum braseiro, e um cara estava cantando a música do João Sem 
Terra. E eu achei que era uma música qualquer: “Que música legal...”. “Mas esse cara 
existiu”. Aí, eu disse: “Bah, é verdade?”. Aí, eu fui pesquisando nas bibliotecas, e não 
encontrei nada escrito. “Não, esse cara está mentindo. Esse cara nunca existiu”. Aí, eu 
descobri uma coisa: que a história dos povos não é registrada em livro. É em ocorrências 
policiais, nas delegacias. Aí, eu fui lá, e estava lá a história do cara. Então, geralmente, numa 
conversa, tu ouve uma coisa que toca um sino na tua cabeça... Aí, aquilo ali fica te martelando 
a cabeça, te tirando o sono, até que tu descobre o que é, e tu tem uma boa matéria na mão, ou 
tu não tem nada... Mas quando tiver uma coisa martelando é porque alguma coisa tem. Mas 
do que é feito esse martelo na cabeça? De um grande conhecimento que tu tem. De tu cultivar 
a mania de conversar com as pessoas: jovens, velhos, ricos, pobres. Como a Globo News diz, 
todo mundo tem uma história pra contar, e muitas vezes são histórias interessantes. Mas tu 
tem que sair, tu tem que conversar, tu tem que procurar as pessoas... 
 
Então, uma pergunta seguinte seria: o que é um bom personagem no seu modo de ver e 
o que o senhor faz para abordar esse personagem? 
O bom personagem é aquele que é reverenciado na memória popular. É um cara que foi, de 
uma certa maneira, à sua maneira, um marco numa comunidade. 
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Como o caso do João Sem Terra? 
O caso do João Sem Terra. O caso do Paco, outro bandido social, que é o bandido social que 
eu encontrei. Porque a tua função de repórter é fazer com que essa história não desapareça, 
porque essas histórias, geralmente, são orais, elas não estão escritas... Elas estão esperando 
que alguém as escreva. Quantas milhares de histórias não desaparecem, boas histórias, porque 
os caras morrem e com eles vão as últimas lembranças?  
 
Ou então porque não houve alguém que teve disponibilidade ou possibilidade de 
encontrá-los e ouvir essas histórias e, de alguma maneira, registrá-las. 
É, é... 
 
Então, o papel do repórter está bem nisso: ter o desprendimento de ir atrás desses 
sujeitos, que podem ser quaisquer pessoas. 
É... A nossa profissão é uma profissão simples, de repórter... Nós contamos novidades. Ponto. 
É isso aí... É isso aí. 
 
E, além de disponibilidade, precisa de talento pra isso? 
Talento é uma coisa que tu molda. Tu precisa de uma coisa chamada “cabeça dura”. Tu tem 
que acreditar em ti. 
 
Persistência... Ser persistente. 
Só é bem sucedido, na nossa profissão, os persistentes. Se tu não for persistente, se tu não 
acreditar em ti, se tu não for um chato de galocha (risos), tu não... Por exemplo: tu chega 
numa comunidade, não interessa se ela é rica, pobre, classe média ou sei lá o quê... Mas 
comunidades têm histórias que vão desaparecendo com o tempo, e essas histórias são 
importantes pro universo. 
 
Uma coisa que eu queria perguntar também é: que temas, ao longo da sua trajetória, o 
senhor procurou priorizar ou valorizar? Gostava ou gosta mais de algum assunto 
específico?  
Quando eu comecei na profissão, o que eu valorizava mais – e isso aí foi até os anos 90 – 
eram conflitos agrários... Questão de terra, de índios... Tenho livros publicados, eu entendo 
muito disso aí. 
 
Por algum motivo especial? 
Essa turma agrária traz uma história que está sendo esquecida pelo país. Porque o país 
começou no campo. Eles têm belas histórias, é uma bela luta, a luta pela terra, a questão 
indígena e tal... Aí, depois de 92, quando o país já estava democraticamente estável, e essas 
coisas também, aí eu... [?] Porque eu sempre tenho uma coisa, tenho como norma: eu escrevo 
a história daquele cara que um dia chega, bate na mesa e diz assim: “Eu não aceito o destino, 
eu construo o meu destino. Eu não vou ver mais o meu filho passar fome. Eu vou à luta”. E 
ele atira tudo que tem numa jogada. Esse cara faz história. Eu escrevi um livro chamado 
Brasil de bombachas, que é a história dos caras que colonizam lá... [?] Que é isso aí. Então, 



 
346 

  

eu disse assim: “O que eu vou fazer? Eu vou focar a minha carreira em cima do cara que 
arrisca tudo numa jogada pra melhorar de vida”. Tudo. Ele arrisca tudo, o pouco que ele tem. 
Porque esse cara é um cara especial. Aí, a partir de 92, eu disse assim: “Eu vou continuar 
falando de migrantes, mas em questão de fronteiras”. Crime organizado, de fronteira... E, 
hoje, com a vinda da internet, eu estou muito inclinado a te dizer uma coisa: o futuro é fazer 
documentários. O futuro é fazer documentários. Esse jornalismo rebuscado, isso vai passar 
pra documentário. 
 
Por conta da linguagem que a internet possibilita? 
Com a internet que barateou as coisas. Eu comecei em circulação de jornal. Tu sabe o que é 
uma circulação de jornal? Sabe o que é tu ter caminhão correndo nas estradas? Papel, tinta, 
entregador. Nós estamos falando de coisas gigantescas... E, hoje, com a internet, tu tem 
praticamente um custo quase zero pra divulgar, pra fazer as coisas. E eu acho que o nosso 
futuro vai ser por aí... 
 
Essa mudança de linguagem, de plataforma, pra essa união da imagem, do som, de uma 
história bem contada? 
Tu tendo uma história bem contada... Eu fiz o Brasil de bombachas em 96 e em 2011. Em 96, 
eu viajei sessenta dias, fiz trinta mil quilômetros, conversei com mais de quinhentas pessoas, 
transformei tudo numa série de reportagens, sete cadernos, quatro páginas cada um, e um 
livro. Dezesseis anos depois, eu fui falar com os filhos dos pioneiros que montaram o Brasil 
de bombachas. Eu viajei trinta dias, fiz mais ou menos a mesma quilometragem, falei mais ou 
menos com o mesmo número de pessoas, só que eu fiz um blog, enquanto estava viajando, 
que deu cento e quarenta mil acessos. Era um blog diário, postagens diárias. Fiz um programa 
de rádio, fiz vinte e dois programinhas de televisão e mais um depois – cada programinha de 
dois minutos e, no final, mais um de vinte. Escrevi um livro, e publiquei uma série de 
matérias... Em cada uma dessas mídias, eu contei uma história diferente da outra. Eu não 
repeti as histórias. Agora, tu me diz uma coisa: por que eu consegui fazer tanta coisa? Porque 
eu somei o conhecimento que eu tinha da outra viagem com essa viagem. Porque o 
conhecimento da outra viagem, eu não tinha onde publicar. 70% foi pra mesa de bar. Eu não 
tinha como contar uma historinha. Então, com essas várias plataformas que nós temos hoje, tu 
aproveita muito mais as coisas. Pra ti aproveitar mais as coisas, eu volto a bater naquela tecla: 
tu tem que ter bagagem, tu tem que entender as coisas. Então, hoje, se tu tem conhecimento, 
tu te torna uma pessoa extremamente produtiva. E a internet e essas mídias pra ti são uma 
bênção. Antigamente, um cara como eu, na minha geração, o cara perdia o emprego, estava 
f... Estava f..., ia ter que trabalhar de assessor imprensa. Hoje em dia, com o conhecimento 
que tu tem, tu perde o emprego, senta no vaso da tua casa, c..., tu ganha. Tu escreve histórias. 
Entendeu? (risos) 
 
Basta ter bagagem e saber usar isso. 
Saber usar. Hoje, nós vivemos na era do pleno conhecimento. Não que na outra época tu não 
tivesse conhecimento. Tu tinha conhecimento, só que tu não tinha como... [?] O dono do 
jornal te mandava embora... E aí? O que eu vou fazer com o meu conhecimento?  
 
O senhor falou da empresa, do jornal... Essa é outra pergunta que eu faço para os 
entrevistados: como foi a sua relação com os veículos, especialmente o Zero Hora, na 
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produção dessas matérias? Como surgiram as possibilidades? Foram encomendas ou 
iniciativas do senhor? 
Eu tenho uma norma com a Zero Hora. Eu respeito a Zero Hora, e a Zero Hora me respeita. 
Ponto. Tu tem que saber uma coisa: um jornal depende de ideias. Ele depende das ideias dos 
repórteres. Então, quem tem poder dentro de uma redação, em quem o jornal vai investir, é o 
cara que tem a novidade pra contar. Se tu tem uma novidade pra contar, se tu tem uma boa 
ideia pra contar, os caras podem não gostar de ti, mas vão ter que investir na tua ideia. Ou eles 
fecham e mudam de ramo. Isso é sagrado pra mim, e a Zero Hora, sempre nas ideias que eu 
tive, porque foram minhas as ideias, as boas ideias, os caras “carcaram embaixo”, como fala o 
povo. Apostaram porque eu sou bonito? Não. Apostaram por que eram coisas viáveis. 
 
E isso sempre, desde antes de o senhor ser repórter especial? Porque talvez haja uma 
diferença... 
O que acontece, num jornal, e agora com a internet muito mais, é a barganha do repórter. Se 
tu não apostar nas ideias, o teu concorrente vai pensar que é uma coisa muito óbvia. As 
grandes ideias são óbvias, estão na nossa frente. Por exemplo: uma matéria que eu e o 
Mariano fizemos: meninas prostitutas. Todo mundo sabia que tinha, só que ninguém tinha 
feito. 92, se eu não me engano. Ano passado, eu e uns colegas fizemos um chamado “Os 
infiltrados” – os caras que eram infiltrados nos movimentos durante a ditadura militar. Estava 
nítido. De repente, uma grande história é uma coisa óbvia. Tu chega pro cara e diz assim: 
“Olha, cara, vamos ter que fazer isso aqui, isso aqui é óbvio demais pra ninguém ter feito”. E 
o pior é que ninguém fez. Como eu me dei conta, outro cara vai se dar conta... Porque, muitas 
vezes, tu está c..., no banheiro, e pensa: “Como é que ninguém pensou nisso, se está todo 
mundo vendo?”. Então, se tu pegar as grandes matérias de jornal, são coisas óbvias, que estão 
na nossa frente, e a gente não vê... Aí, um dia, um repórter, lá, olhando a lua, pensa... 
 
Mas é necessária, então, uma barganha, uma negociação do repórter com o jornal, pra 
mostrar que se algo não for feito por ele, vai ser feito pelo concorrente... 
É tão óbvio, é tão óbvio, que eu não sou o único gênio a ver isso aqui. 
 
E há alguma diferença entre essa negociação feita pelo repórter comum e pelo repórter 
especial?  
A condição de repórter especial te favorece economicamente... Salário. Mas, na questão de 
apostar em uma ideia, toda empresa vai apostar em quem tem a melhor ideia. E, aí, não 
interessa se tu está em início de carreira. E o repórter novo, que tem sagacidade, sabe que tem 
que fazer alianças. A arte das alianças nas redações. 
 
E é isso que vai viabilizar, então, a produção dessas matérias...  
É isso que vai viabilizar... Tu sabe com quem tu faz alianças. Tu tem que entender uma coisa: 
uma redação é um organismo político. Tem a famosa política de redação. As pessoas se unem 
em torno de um objetivo. Uma redação não é uma coisa burocrática. Uma redação é uma 
coisa completamente louca, ela tem vida própria, ela pensa. E tu tem que saber navegar nesse 
mar aí... E, aí, não interessa se tu é repórter especial, se está em início de carreira... Se tu tem 
uma boa ideia e tu sabe como empacotar essa boa ideia, e tu sabe fazer as alianças corretas, tu 
bota ela no papel. Ou seja, o que eu estou te dizendo é uma coisa: nenhuma empresa no Brasil 
ou no mundo do jornalismo vai publicar uma matéria porque tu é repórter especial ou porque 
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tu é o repórter Fulano de Tal... Tu vai chegar e vai enfiar boca abaixo? Não vai, não vai. Cada 
vez que tu tem uma ideia, tu tem que pensar: “Bom, eu estou em início de carreira...”. É assim 
que é. 
 
Ainda com relação a essas alianças, esse jogo de forças dentro do jornal, como que era, e 
ainda é, a sua relação com os editores?  
Eu chamo editor de cabeça oca, porque eu acho um absurdo o cara abandonar a carreira de 
repórter pra virar editor. Editor é o anonimato, o cara vai ser anônimo... Ninguém vai saber 
que tu existiu. Então, eu acho que o jornalismo vai evoluir... Tu pensa bem uma coisa: as 
redações de jornais, hoje, ainda vivem na era da Guerra Fria. Como é que uma redação se 
organiza? Tu bota um cara de editor, porque o cara concorda politicamente com a casa. Todas 
as redações de jornais são assim. Mas só que, hoje, que o país é democrático, os interesses da 
casa são outros, ou seja, os jornais se interessam em satisfazer o seu leitor, o seu consumidor. 
Esse é o interesse. Antes, os caras liam qualquer m... que tu publicava. Hoje, não... Com as 
redes sociais, todo esse contexto... Mas as redações de jornais continuam em plena Guerra 
Fria. São atrasadas. A organização, como ela se estrutura? Ela se estrutura como um corpo 
militar. E como é que tu vai ter um confronto de ideias dentro de uma hierarquia? Se tem 
hierarquia, não tem ideias. Se há hierarquia, não há ideias, pois a ideia nasce do confronto. 
Então, se tu tem um confronto com teu editor, o grande beneficiado é o leitor, porque o 
melhor desse confronto vai resultar numa matéria boa. 
 
Mas, do ponto de vista prático, o senhor deixa os editores mexerem no texto? 
Em jornal, todo mundo mexe no texto, não tem como não mexer no texto. O texto menos 
mexido, hoje, é o de internet, porque é instantâneo. Agora, como é que tu vai fazer um texto 
que ninguém vai mexer pra ser publicado amanhã? É um absurdo... Tu tem que ficar lendo 
aquele texto, e repensando mil coisas, e adicionando mil coisas, porque amanhã o cara vai 
abrir o jornal e aquilo é velho. A melhor análise que o cara faça não interessa, eu já ouvi falar 
desse assunto... “Ah, mas eu estou te contando uma história diferente”. Sim, mas eu já ouvi 
falar, eu já ouvi o essencial desse assunto.  
 
Mas nessas matérias especiais o senhor tem mais liberdade pra produzir? 
Claro, claro. Mas eu defendo que tem que discutir com o editor. Tu tem que ter esse 
confronto... O editor é aquele ser sem cérebro, que se ele entender, todo mundo entende. 
(risos) Se tu pegar um editor que não tem cérebro e ele entender, todo mundo entende. 
 
Isso ajuda a melhorar a própria qualidade da produção? 
O teu objetivo tem que ser dar o melhor pro leitor. Tu tem que dar o melhor pro leitor. E se 
um cara ler a sua matéria, e dizer assim pra ti: “Não entendi”... Tem problema. Por exemplo: 
eu sou um repórter velho, eu uso termos que, na minha geração, todo mundo sabe o que é... 
Aí, então, o que eu faço? Eu peço pra um guri novo ler a minha matéria, antes de dar o texto 
final nela. Por quê? Porque é outra cultura, é outra gente, é outra coisa. De repente, eu boto lá, 
um termo, no meio: “E o Fulano fez a sua lida diária”. O cara nem sabe o que é lida. Essa 
gurizada nova nem sabe o que é lida... “Tá, mas o que é lida? O que você quer dizer com isso 
aí?”. Aí, tu tem que dar uma explicação. 
 



 
349 

  

Ou mudar o termo... 
“Lida” era um termo, na década de 60, de 70, muito bonito de tu botar numa matéria. Como 
era muito bonito, naquela década, tu botar uma palavra em espanhol na matéria. Então, tu tem 
que escrever pra que todo mundo entenda, todas as culturas, todas as idades te entendam. 
 
Eu gostaria de retomar essa sua preocupação com o leitor, com o melhor para o leitor. A 
preocupação é apenas que ele compreenda o assunto e os termos usados ou, também, há 
alguma intenção em agradá-lo pelo aspecto estético do texto? 
Sim, eu quero que o cara leia e peça pra outras pessoas lerem, porque ele gostou. Tu pensa 
bem uma coisa: o cara que disser que gosta de ler o jornal é masoquista, por que é só m..., é só 
rolo. Tu lê um jornal e sai daqui louco pra atravessar uma parede. Nada presta. Nós somos 
assim. Mas, no meio desse “nada presta”, tu bota algumas coisas que são boas para as 
pessoas. Mas tu não diz que lê o jornal por prazer, só se for louco. Tu lê o jornal pra te 
indignar. Se tu quiser ter prazer, vai na Disneylândia ou no Carnaval no Rio de Janeiro. 
 
Então, como o senhor avalia a relação do público com essas matérias especiais? O que 
leva essas pessoas a gostarem dessas matérias? Isso pode dar prazer a elas?  
Eu acho que a matéria especial, o prazer que ela traz pra pessoa é quando a pessoa abre, lê e 
vê que aquele episódio que ela vê todos os dias é riquíssimo em detalhes que ela não 
conhecia. Tem uma riqueza de detalhes que ela não conhecia. Jamais ela imaginou que aquilo 
fosse tão rico, tantos detalhes, o que é aquilo que ela vê todos os dias. E tu vai explicar pra ela 
o que é que ela está vendo todos os dias. 
 
Seria a mesma sensação que talvez o leitor tivesse ao assistir a um filme que explicasse 
um episódio da história? Ou mesmo outra produção que desse outro olhar sobre algo 
que às vezes ele não percebeu? 
É isso... Quando um cara lê uma matéria, e diz assim: “Ah, mas eu não sabia disso! Eu vejo 
essa m... todos os dias, e eu não sabia que isso era dessa maneira...”. 
 
É aí que está o sabor da leitura, não é? 
É, o sabor... Tu não é um ET. Tu tem que ver uma coisa, e isso aí eu gostaria que tu 
publicasse: nós somos repórteres de um país emergente. Nós não podemos ter uma visão 
europeia da nossa vida. Tu não pode esculachar as pessoas... Não pode esculachar. Tu vive 
num país com umas desigualdades monstruosas. Tu tem que levar isso em conta, quando tu 
escreve as tuas coisas. Tu não está escrevendo pra um europeu, que é todo certinho, todo 
bonitinho. Olha, eu não estou nem mencionando os americanos, que aquilo lá é uma gandaia 
também. A América é uma coisa confusa... A América do Sul é confusa. Tu não pode ter um 
olhar europeu. 
 
Retomando a questão do jogo de forças entre o repórter e a instituição jornalística, por 
que motivo ou motivos, na sua visão, jornais e revistas abrem espaço pra essas matérias 
especiais, literárias? Seria pra atender à reivindicação do repórter, que de alguma 
maneira quer se colocar, ou é atender ao mercado? 
O repórter quer ser lido. A empresa quer vender. O leitor quer saber das novidades. Quem 
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pode ser contra isso? Se a empresa for contra isso, ela é louca.  
 
É como se fosse um ciclo então, que o repórter tem uma habilidade... 
É um triângulo. O repórter quer ser lido. A empresa quer vender. O leitor quer saber das 
novidades. Essa é a nossa vida. É por aí que as coisas acontecem. E, aí, a matéria especial, 
mais trabalhada, dá prestígio pro jornal, dá prestígio pro repórter, satisfaz o leitor, e estamos 
conversados. É sempre assim. 
 
Todo mundo sai ganhando. 
Todo mundo sai ganhando! É simples assim. A nossa profissão é simples. Ou nós temos uma 
novidade pra contar, ou nós não temos uma novidade pra contar. Se não tem, tem que ficar 
quieto. 
 
Uma última pergunta, então: minha tese é sobre a produção de gêneros jornalísticos, e 
eu quero saber como o senhor classifica as matérias faz? Que nome o senhor dá ou daria 
pra elas, se tivesse que classificá-las?  
Eu escrevo histórias interessantes. Fundamentalmente, é isso. Eu me especializei em escrever 
histórias interessantes. 
 
É isso, então, que define e qualifica a sua atuação... 
É isso aí. Eu escrevo histórias interessantes. Todas as histórias.  
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Entrevista concedida por ZUENIR VENTURA  
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2013. 
 
Só para contextualizar, quero iniciar a entrevista pedindo que o senhor me conte um 
pouco como foi o seu ingresso no jornalismo e que me diga se houve, num momento 
inicial, uma atuação no chamado hard news, tendo uma transição para essas formas 
jornalísticas mais literárias, ou se essas produções já foram feitas desde o início. 
A minha formação é de Letras. Quer dizer, eu me formei em Letras Neolatinas, um curso que 
não existe mais hoje... Era uma quantidade enorme de matérias: língua e literatura francesa, 
língua e literatura italiana, língua e literatura espanhola, língua e literatura hispano-americana, 
enfim, era uma quantidade muito grande de matérias, de disciplinas. Eu tive a sorte de ter sido 
aluno, por exemplo, do Manuel Bandeira, da Cleonice Berardinelli, do José Carlos Lisboa, do 
Alceu Amoroso Lima... Realmente, eram os chamados catedráticos, era um time fantástico. 
Então, toda a minha formação é, realmente, literária. Eu, aliás, nunca pensei em ser jornalista. 
Eu fui pra essa faculdade... Morava no interior, nessa região serrana aqui, fluminense... 
 
Em qual cidade? 
Nova Friburgo. 
 
Ok. 
E, para, naquela época, você estudar em faculdade, você tinha que vir pra capital. Não tinha 
no interior, não existia faculdade, muito menos universidade. E eu vim, enfim, e caí nesse 
antro do saber, nessa coisa maravilhosa. As pessoas abriram pra mim a janela encantada da 
literatura, e eu queria ser professor, eu era professor e queria ser professor. Aliás, estudei 
Letras porque me dava o diploma pra poder lecionar e tal. Aí, no último ano da faculdade, um 
dos professores, que trabalhava num jornal, no arquivo de um jornal – o jornal Tribuna da 
Imprensa, que era do Carlos Lacerda –, sabendo que eu estava precisando – minha família 
pobre, eu vim e fiquei morando de graça na casa de uma tia... –, me falou: “Eu acho que tenho 
um emprego pra você”. “Mas que horas?” – porque a faculdade tomava o meu tempo todo. 
“De 6 a meia noite”. Exatamente o horário que eu tinha livre. E, então, eu fui trabalhar nesse 
arquivo. Fui ser arquivista. Quer dizer, o meu trabalho era recortar jornais, fazer pastas de 
personalidades, de assuntos, e separar fotografias... Eu brinco dizendo que, hoje, eu morreria 
de fome, com o Google, porque o repórter e o redator chegavam e diziam: “Eu quero saber 
quando nasceu Fulano de Tal, quando é que morreu o Cicrano”. E, aí, às vezes, demorava pra 
apurar isso. Tinha que apurar, tinha que olhar pasta, não tinha pasta pronta, tinha que fazer a 
pasta e tal... E, hoje, você aperta um botão e vem tudo isso na hora. E esse professor insistia 
muito para eu ir pra redação. A tese dele era a seguinte: “Olha, a escrita jornalística, ela 
disciplina o estilo, ela é importante, porque ela ensina economia: você tem que expurgar a 
linguagem, trabalhar com as categorias fundamentais da linguagem, que são o sujeito, o 
predicado, o substantivo e o verbo; o adjetivo e o advérbio são circunstanciais...”. Tudo isso 
estava certo, mas eu dizia: “Eu não quero ser escritor e não quero ser jornalista. Pra que eu 
preciso aprimorar o meu estilo, minha linguagem?”. Mas, enfim, acabei cedendo, por uma 
circunstância, enfim, e fui pra redação, e de lá nunca mais saí. Fui jornalista a vida toda... 
Ganhei uma bolsa na França, fui lá, fiquei um ano, voltei... Lá, eu fiz algumas matérias 
importantes. Isso foi em 1960, e era o ano da “descoberta” da África, da independência, todos 
aqueles líderes... E Paris, na época, era como Nova York é hoje: era o centro, a capital do 
mundo, tudo passava por Paris. Eu fui no momento em que estava surgindo a Bossa Nova, 
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surgindo a Nouvelle Vague, todo aquele cinema... E aí eu fiquei como um correspondente lá, 
fazendo a bolsa, e como correspondente. E voltei, e aí continuei no jornal, e depois passei por 
vários jornais e revistas.  
 
O jornal dessa época ainda era o Tribuna da Imprensa? 
Era o Tribuna da Imprensa, o jornal do Carlos Lacerda, que era um líder na época, um 
político muito polêmico, muito importante, dizem que ele levou o Getúlio Vargas ao 
suicídio... Então, toda minha formação é meio híbrida: de um lado, a literatura foi sempre, pra 
mim, a grande fruição, a leitura... E, aí, então, a partir... – eu já tinha quase 30 anos – o 
jornalismo. Mas todo o meu jornalismo, de certa maneira, tinha um viés cultural, passava de 
alguma maneira pela cultura, pela literatura, enfim... Hoje, talvez, você poderia explicar que 
quase todos os meus livros são considerados nessa categoria de jornalismo literário – que é 
imprecisa, como toda classificação –, quase todos eles se enquadram dentro dessa categoria, 
talvez por isso, por essa minha convivência com a literatura. 
 
Então, desde o começo as suas matérias já tinham essa inclinação? 
Já tinham essa inclinação... Eu fui descobrir, eu descobri há pouco tempo o seguinte: quando 
eu estava lá como correspondente, eu fui passar um fim de semana no sul da França, com uns 
amigos brasileiros, e acabamos em Saint-Tropez, que era, na época, uma praiazinha lá no sul 
da França, uma praia da moda – Brigitte Bardot frequentava, Roger Vadim... era a praia das 
celebridades –, no momento em que estava sendo lançada a moda Saint-Tropez... A moda 
Saint-Tropez era o seguinte: era a primeira vez que as saias baixaram abaixo do umbigo. 
Então, pela primeira vez, o umbigo foi exposto, ficou na moda e tal. E eu, então, fiz uma 
matéria para o jornal, o Tribuna da Imprensa. Quem editava, nessa época, eram o Luiz Lobo e 
o Carlos Leonam, os dois que trabalhavam também na revista Senhor. A revista Senhor, uma 
revista dos anos 50, de vanguarda, foi fundamental pra esse aspecto. Escrevia a nata, os 
cronistas... Era uma revista, realmente, muito cult, muito importante. E eles, quando leram a 
matéria, falaram: “Essa matéria não dá pra jornal, essa matéria é pra revista Senhor”. Como 
eles trabalhavam na revista Senhor, levaram pra revista Senhor, e na verdade foi a primeira 
crônica que eu fiz. Porque eu fiz o seguinte: eu fiquei muito, como todo mundo, interessado 
nos umbigos (risos), aquelas moças mostrando os umbigos, e eu escrevi o que era, na verdade, 
uma crônica, não era uma reportagem: como é que eram aqueles umbigos. Tinha um 
concurso, fizeram um concurso lá... Então, você tinha o umbigo clássico, tinha o umbigo 
barroco, tinha o umbigo exibido, tinha o umbigo mais envergonhado, aquele de cirurgia, e fiz, 
e a matéria levou o nome de “Provinciano em Saint-Tropez”. Mas só pra te mostrar o 
seguinte: a matéria foi publicada, houve uma repercussão, novidade, tudo aquilo, Saint-
Tropez e tal... (pausa) Quer dizer, esse começo foi, talvez, a minha primeira grande matéria, 
que era uma crônica, muito mais ligada ao jornalismo literário, vamos dizer assim... Mas, 
enfim, a partir de 1968, o meu primeiro grande livro, me foi considerado um livro de 
reportagem literária, jornalismo literário. 
 
O 1968, o ano que não terminou? 
É... 
 
Mas ainda a respeito dessa matéria em Saint-Tropez: já interessava ao senhor, naquele 
momento, esses assuntos que fugiam da pauta da grande imprensa? 
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Eu acho que, de certa maneira, sim, mas não era uma coisa intencional, era uma questão de 
olhar. O meu olhar é muito de cronista. E crônica se faz com o olhar, não se faz com a 
cabeça... E a crônica... Como é que caracteriza a crônica? Pelos detalhes. Eu acho até, defendo 
a tese de que a primeira crônica... que a crônica, no Brasil, já nasce com a história do Brasil. 
A primeira crônica é a carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma crônica. Quer dizer, aquela 
coisa dos detalhes, dele ficar... tem aquela coisa dele, quando olhou as índias,  começou a 
falar das vergonhas das índias... (pausa) Tem ali já as características do que seria a crônica: os 
detalhes, o coloquial, esse olhar muito pessoal... O Machado de Assis foi um grande cronista, 
não só nosso maior romancista, mas ele dizia que era preocupação com as “cousas miúdas”. 
Essa era a tarefa do... Não era o grande acontecimento, mas... É um pouco isso e um pouco 
também os detalhes. Não é que você não trabalhe os grandes acontecimentos, mas, de certa 
maneira, esse olhar atento para os detalhes, acaba levando a isso: você pegar, dos grandes 
acontecimentos, os detalhes, às vezes encobertos. Às vezes, aqueles aspectos mais encobertos 
ou mais miúdos, como diria Machado de Assis. 
 
Porque não são só assuntos de pouca importância. O exemplo do Chico Mendes, não é? 
Pois é, o exemplo do Chico Mendes. Então, se você quiser, a gente começa a falar dele... 
Porque quando eu fui pro Acre, primeiro eu fui com uma tarefa. Eu não queria ir, alegava que 
eu não conhecia o Chico, não tinha conhecido o Chico, não conhecia a Amazônia, achava os 
ecologistas uns chatos, tinha medo de cobras, mas acabei tendo que ir pra lá. E lá estava a 
imprensa mundial toda, tinha um grande circo. Porque o Chico, quando foi assassinado – eu 
fui um mês depois da morte –, ele já era conhecido lá fora, muito mais do que aqui dentro. 
Tinha recebido prêmios, medalhas, tal, tal... Então, era um pouco isso. Quer dizer, eu cheguei 
lá e me lembro quando o Elson Martins, que é um jornalista acriano, cara da maior 
importância, que tinha sido amigo do Chico Mendes, virou pra mim e disse: “Olha, eu acho 
que você devia ficar por aí, você pode encontrar coisa”. Mas falei: “Como? Está a imprensa 
mundial toda...”. Porque eu ia só passar uns dias lá, mas acabei ficando um mês e meio lá. 
Mais de um mês. E aí eu falei: “Mas o que eu vou fazer aqui, se está toda a imprensa mundial 
aqui?”. Televisão, rádio, jornal, revista e tal... Ele falou: “Não, eu acho que você devia ficar”. 
E eu resolvi ficar. Então, eu comecei a pesquisar, mas, na verdade, os bastidores, e foi nessa 
apuração, nesse olhar para aquilo que estava menos evidente... Porque você chegava... já a 
primeira imagem minha, quando cheguei, era a televisão alemã entrevistando o outro, a 
televisão francesa... “Então, não tem o que fazer. O que eu vou fazer aqui, competindo com 
essa imprensa toda?”. 
 
Seria repetir o que todos os jornalistas diziam, não é? 
Isso: repetir o que todos já diziam. Então, eu comecei a ver, quando eu fui a Xapuri – Xapuri 
é a cidade em que o Chico foi morto, nasceu, enfim, era a cidade dele –, eu vi um menino 
sentado, na porta do quartel da PM. E eu perguntei, no carro ainda: “Quem é aquele garoto, e 
tal?”. Aí me disseram: “Esse garoto é a principal testemunha do assassinato no Chico Mendes. 
Então está aí meio largado, meio...”. Eu desci, botei minhas coisas no hotelzinho e fui lá 
conversar com ele... Ele não queria muita conversa, era muito arredio, mas, enfim... Aí, eu 
comecei a me preocupar com esse personagem. Eu estava sediado em Rio Branco, mas ia a 
Xapuri. Fui lá umas nove vezes, quando tive lá, e ia de avião, de carro, enfim... E, aí, toda 
vez, eu... E perguntei: “Vem cá, esse menino é testemunha do assassinato do Chico Mendes, 
os assassinos, os supostos assassinos, tão todos aí circulando... Ele não está correndo risco?”. 
Me disse: “Tá”. “Mas e como é que ele fica aí, solto?”... E cada vez que eu ia a Xapuri – e, 
como eu te disse, fui muitas vezes, nove, dez, até mais, talvez –, eu me perguntava: “Ele vai 
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morrer, eu estou sabendo que esse menino vai morrer, e eu não estou fazendo nada?”. Pra 
resumir essa história, eu, antes de voltar pro Rio, antes de voltar, de viajar, eu tinha 
conversado com o comandante da PM, Coronel Roberto, e disse pra ele que estava querendo 
tirar o menino de lá, trazê-lo para Rio Branco, pra ficar sob a guarda dele – ele era uma figura 
incrível, e tal. Aí, numa operação rocambolesca, eu e o Elson Martins, esse jornalista, já meu 
amigo nessa, praticamente o sequestramos ele. Alugamos um avião, fomos lá e tal... Claro que 
falei antes com o juiz, falei com o delegado que iria tirar ele de lá e tal, mas foi, na verdade, 
um sequestro. E acabei trazendo esse menino pra cá, porque semanas depois, dias depois de 
eu estar aqui, me liga o Coronel Roberto e diz: “Olha, eu descobri um complô pra matar o 
Genésio” – que era esse garoto. Ele tinha de 13 pra 14 anos. “Bom, e aí?”. “Aí, ele tem que ir 
pro Rio”.q Aí, ele veio pra cá, eu trouxe pra cá, ficou sob a minha tutela até os 18 anos, 
morando na minha casa. Então, quer dizer, tudo isso não configurava o jornalismo clássico. 
Eu tinha levado 40 anos – que eu sou, fui professor de jornalismo – dizendo o seguinte: que o 
repórter não se mistura com a notícia, que o repórter tem que manter distância do 
acontecimento. E aí eu não só me misturei com a notícia, como trouxe a notícia pra dentro 
minha casa. 
 
E interferiu até no curso da história. 
Contrariando tudo o que eu ensinava. Eu tinha, e tenho, como álibi o seguinte: eu estava 
diante de uma situação-limite. Eu tinha como opção reportar a morte, escrever sobre a morte, 
ou evitá-la. Eu preferi evitar. Eu acho que faria isso de novo, embora isso contrariasse toda a 
bíblia do jornalismo, todas as regras mais ortodoxas do jornalismo, regras que eu ensinava na 
faculdade... Isso tudo pra dizer o seguinte: que o jornalismo literário, esse tipo de jornalismo 
que a gente faz, ele, primeiro, é muito heterodoxo, não só na forma, o que é mais visível – 
porque, como você mesmo disse, a gente pega emprestado da literatura o recurso expressivo, 
usa a metáfora, a metonímia, e tal... 
 
Os diálogos... 
Os diálogos, exatamente. Você coloca o diálogo como se você tivesse ouvindo. Nem sempre 
você diz “Fulano afirmou”, “Cicrano disse”, como no jornalismo. Você fala em nome do 
personagem, reproduz... Tem todos esses recursos expressivos. Mas, também, na apuração, 
que é uma questão de olhar. É você, naquele momento... Quer dizer, a minha opção, em toda 
aquela história, foi aquele menino, porque ele me chamou a atenção... “Mas o que é que esse 
menino está fazendo ali?”. E ele estava com o cabelo oxigenado, que depois eu descobri que 
ele oxigenava porque achava que assim se disfarçava, inocência total... (risos) E eu fiquei com 
aquilo, e aí voltava lá, estava o menino parado lá, porque ele ficava de dia na porta do quartel 
e de noite na delegacia, mas isso não garantia a ele nenhuma segurança. Os caras estavam lá 
circulando armados, os assassinos, a família dos assassinos, e ele tinha sido fundamental, 
como foi, depois, no julgamento. Então, também, na escolha. Como eu te disse, é uma questão 
de olhar, é uma escolha também, na escolha do tema, na forma de apuração, em situações 
como essa, que eu relatei pra você, que são situações-limite, que, enfim, eu me misturei, fui 
personagem da história, quando, eu acho – e se diz, eu acho também – que o jornalista tem 
que ser testemunha da história. Ele não é propriamente personagem, ele é testemunha. Mas 
como nesse chamado jornalismo literário a gente subverte o antigo jornalismo, subverte a 
forma, subverte a própria temática, subverte, enfim, todas as regras, ou quase todas as regras 
do jornalismo, então eu acho que isso é que caracteriza. Por isso que é difícil... Quer dizer, 
todas as classificações, elas não dão conta... Jornalismo literário? Todo jornalismo, de certa 
maneira, é... Ou, do seu orientador, aquela definição do diversional, porque é mais pra entreter 
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do que pra informar, mas também são as duas coisas, porque esse jornalismo não abre mão de 
informar. E, aliás, é um risco, porque há, não sei se livre, mas há, pelo menos, umas vezes, 
uma má compreensão, porque acha o seguinte: que você, aí, não precisa informar. Então, 
desforma aquilo que é função do jornalismo, que é a linguagem funcional, em apenas estética, 
uma preocupação só estética. E não é! O jornalismo tem que dar conta... O chamado 
jornalismo literário tem que ter a qualidade literária da ficção, do romance, mas tem que ser 
um romance sem ficção. Esses diálogos, que aparentemente tão sendo inventados pelo autor, 
não são inventados. Quer dizer, apenas a forma parece o narrador onisciente da ficção, que vê 
tudo, sabe de tudo, que conduz o relato... No caso do jornalismo, você usa isso só pra tornar 
mais agradável a leitura, você usa recursos estéticos da ficção, porque isso, enfim, do ponto de 
vista estético, é melhor, ele agrada mais ao leitor, você pega o leitor com mais facilidade. 
 
Torna o texto atrativo, puxa o leitor para uma leitura mais fluida... 
E tem outra coisa: o jornalismo literário precisa, primeiro, que você tenha tempo e tenha 
espaço. Uma das queixas do jornalismo diário é o seguinte: você nunca tem o tempo e o 
espaço que você precisa pra fazer uma matéria. Você chega na redação correndo, e tem um 
espaço já pré-determinado, tem tantas linhas, e como é que você pode fazer, ter esse cuidado 
todo se está naquela correria? Tanto que eu pude desmitificar um pouco – eu dou muita 
palestra e tal, e ouço: “Ah, hoje não se faz matéria sobre... [?], hoje não tem mais repórter 
assim...”. Eu falo: “Olha, o que tem que fazer? Primeiro, tem que dispor de tempo como eu 
dispus”. Porque o jornal me deu o seguinte: eu não mandei matéria de hard de lá; eu passei 
um mês, um mês e meio lá, sem mandar uma matéria. Se eu tivesse que mandar matéria 
diária, evidentemente eu não teria feito a série de matérias que eu fiz. Por quê? Porque eu tive 
tempo de perseguir os acontecimentos, eu não interrompia pra fazer uma matéria pedida pela 
matriz – “Olha, faz uma matéria..., entrevista Fulano...”. Não, eu fiquei lá por conta do meu 
processo de apuração. Então, eu tinha uma pista, eu ia até o final. Isso fez uma diferença 
enorme, uma diferença enorme. Então, não é só uma questão de forma, é questão de 
condições de trabalho e que podem ser resumidas nisso: mais espaço e mais tempo.  
 
Uma outra pergunta que eu faria é justamente sobre as suas técnicas de produção. Mas 
como o senhor já me respondeu, só queria saber se tem algo a ser acrescentado a 
respeito de seus procedimentos de apuração e de redação. 
Eu teria a acrescentar uma coisa que estou me lembrando aqui. Tem um dos capítulos do 
livro, da série de reportagens, que é uma entrevista que eu faço com o juiz... E, lá, estava 
fazendo muito calor, e enquanto eu estava entrevistando o juizado, estava muito quente e eu 
estava suando muito – careca, suando muito –, e os pernilongos, os mosquitos, começaram a 
me atacar, e atacaram exatamente a careca, que era um campo de pouso (risos), e suor e 
aquela coisa. E eu descrevi isso, pra mostrar o desconforto que era aquilo para o juiz, até pra 
mim, até pro repórter, e eu não queria ficar dando tapa na careca... (risos) Porque imagina: o 
juiz, magistrado, e eu dando tapas assim. Então, era uma situação... Eu ouvindo, eu 
entrevistando, e ao mesmo tempo desconfortável, porque aqueles mosquitos não pararam de 
me atacar. Normalmente, numa matéria, se eu tivesse mandado uma matéria todo dia pro 
jornal, eu certamente não iria falar desses detalhes, deixaria isso... Agora, talvez fosse o 
melhor indicador das circunstâncias em que aquele juiz trabalhava. O calor, mosquitos, todo 
aquele desconforto que ele enfrentava lá, pra exercer a sua tarefa, e ele foi fundamental na 
condenação dos criminosos. Ele foi fundamental. Então, só pra te dar um exemplo... Quer 
dizer, tem isso, de você... Às vezes, o detalhe é mais revelador do que as palavras. Eu achei 
que descrever aquela cena era uma coisa importante, e realmente eu acho que era muito mais 
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reveladora das circunstâncias do que as palavras que eu pudesse dizer: “Ah, fazia muito calor 
e tal, e aí eu não podia nem... porque estava suando a careca e tal...”. Quer dizer, descrever a 
cena era melhor do que mostrar as palavras... Eu acho que isso é uma coisa que caracteriza 
esse tipo de olhar desse jornalismo. 
 
Então, isso significa dizer que a técnica de redação acompanha o ritmo da apuração? 
Ela é como um espelho, ou esboço, daquilo que foi vivenciado? Por isso não tem regra... 
Exatamente. Ou tem, sim, as suas regras, mas elas não são pré-determinadas. Quer dizer, uma 
das regras do jornalismo é o lead. Você responde aquelas 6 perguntas: “O quê?”, “Onde?”... 
Começa com o mais importante, o mais interessante... E nesse jornalismo você pode, às vezes, 
usar o suspense, que contraria tudo isso. Você prende, tenta prender a atenção do leitor pra dar 
o choque, a revelação, no final. E a linguagem clássica do jornalismo subverte isso: você não 
começa, como historiador, do começo, meio e fim... “Nasceu no dia tal e tal...”. Não, você 
começa por aquilo que aconteceu ontem, naquele momento, do mais interessante. Então, você 
subverte a ordem da narrativa, e já no jornalismo literário você, às vezes, retoma isso. Você 
pode começar a descrever e a falar de um personagem, por exemplo, pelo nascimento dele, 
você não tem essa submissão às regras do jornalismo clássico... Eu acho que a graça desse 
jornalismo, desse jornalismo literário, é que ele subverte muitas das regras do jornalismo, 
muitas regras, muita ortodoxia do jornalismo.... E objetividade e não sei o quê... Eu fui até 
muito criticado – muito, não, mas recebi críticas – quando eu fiz a entrevista com o mandante, 
com o pai do assassino, o mandante. Foi na prisão. E ele usava dentadura, a dentadura se 
soltava, ele espumava, e tal, e eu resolvi descrever isso... Dizendo o quê? Que a minha 
aversão a ele não era só moral, mas era também física, com aquela dentadura... (risos) E teve 
colega que me escreveu, criticando que eu tomei partido contra. E eu dizia: “Olha, realmente 
eu expus toda a minha reação, eu não fingi que estava achando aquilo natural”. Agora, eu dei 
a palavra a ele. O que ele disse, eu transcrevi. Agora, não poupei o leitor de toda a minha 
impressão. Eu achava que era até um gesto de franqueza, de transparência. Eu estava ali com 
muita má vontade em relação a ele. E se dei a palavra a ele, foi por obrigação profissional. 
Quer dizer, são questões, assim, muito novas no jornalismo, mas, como eu disse aqui, 
contrariando, em geral, toda a ortodoxia. 
 
São questões subjetivas, mas que podem encontrar espaço nesse fazer. 
Sim, nesse fazer. (pausa) 
 
Pensando de uma maneira geral, não só no caso do Chico Mendes, mas também podendo 
levar em consideração a história do Genésio, como é que o senhor descobre as histórias 
das suas matérias? Em que situações, em que circunstâncias? Tudo pode ser uma pauta? 
Eu tenho dois livros... o meu primeiro livro, voltando, o 1968, foi o meu primeiro livro, e o 
Chico Mendes, eu tive... – porque esse virou livro depois, bem depois, 15 anos depois... Mas, 
meu livro... Não sei se cheguei a te dizer que eu, na verdade, não gosto de escrever. Eu gosto 
de ter escrito. Ou seja, se você escreveu e deu certo, ótimo, mas a tarefa de escrever eu acho 
penosa... A descoberta daquele adjetivo justo, daquela descrição que tem que ser... Tudo isso 
exaure um pouco, quer dizer, é trabalho, realmente, que eu acho penoso. Mas, enfim, como eu 
não sei fazer outra coisa, eu faço isso e tal... (risos) Então, por exemplo, eu nunca pensei em 
fazer livro, eu nunca pensei em ser jornalista, fui por acaso. E também o livro foi escrito 
porque a minha mulher mandou. A minha mulher manda em mim (risos). Aí, mandou, e eu 
fiz. Mas foi uma tarefa... Esse livro [Chico Mendes: crime e castigo] aconteceu o seguinte: 
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quando eu acabei, eu publiquei 8 ou 9, uma série, eu nem me lembro, de 8 ou 9 reportagens 
no Jornal do Brasil. O Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, quis publicar em livro essas 
reportagens. Logo depois, cheguei a assinar um contrato com ele. E, depois, um dia, liguei pra 
ele e falei: “Luiz, você vai me achar maluco, mas eu não vou fazer esse livro”. Porque estava 
acontecendo o seguinte: o 1968 estava na lista dos best-sellers – foi logo depois –, e eu falei: 
“Olha, eu vou ser, com razão, acusado de pegar carona no meu sucesso. Fez sucesso com um 
livro, aí vai publicar série de reportagens em livro, pegar carona e tal”. E aí, não fiz o livro. 
Ele entendeu, insistiu um pouco, quando eu disse que não ia fazer mais o livro, ele: “A gente 
rediscute o contrato”. Eu falei: “Não, (risos) não é o contrato. É a minha cabeça e tal...”. Aí, 
muito tempo depois, encontro, um dia, com o Luiz, no aeroporto... O Luiz falou: “Olha, você 
sabe que eu estou com uma coleção aí...” – estava lançando a Coleção Jornalismo Literário; o 
primeiro era o Truman Capote, o grande o Truman Capote, livro maravilhoso o dele e tal – 
“...e, aí, agora não tem mais desculpa pra publicar o Chico Mendes”. Eu falei: “Mas aí eu 
tenho que voltar lá. Não vou, agora, 15 anos depois, republicar o tema, essa coisa requentada, 
não”. “Não, mas então tem que ser já, tem ser rápido, porque eu quero publicar esse livro no 
aniversário da morte do Chico Mendes”. Que é em 22 de dezembro. Aí, eu fui pra lá. Fui pra 
lá e, na verdade, revisitei personagens e situações que eu tinha vivido 15 anos antes. Então, o 
livro tem uma parte – “Quinze anos depois” – que é essa revisita aos discípulos do Chico, à 
causa dele, a toda a luta dele, o que tinha ficado daquilo tudo... Então, foi, mas só pra dizer 
que foi um livro meio de encomenda. O Cidade partida, esse, também na origem, foi um livro 
que me foi encomendado pelo Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, que era um livro 
sobre o Rio de Janeiro, à escolha. E eu fiz uma parte uma parte do livro, que era uma parte de 
pesquisa, mas estava me incomodando não ter história... Falei: “Jornalista só sabe contar 
história. Um sociólogo ou um antropólogo faz isso que eu estou fazendo. Eu preciso...”. E 
acabei indo a Vigário Geral, um mês depois da chacina de Vigário Geral. Mas ainda eu não 
sabia se aquilo ia entrar no livro. Eu acho que, no começo, eu nem pensava que aquilo fosse 
entrar no livro. Eu fui pra lá por outra razão: curiosidade de jornalista e de cidadão. Saber 
como que aquela comunidade estava depois daquele massacre de 21 pessoas inocentes. 
Comecei a frequentar e tal, e tal... E, depois, no final, incorporei essa que eu chamo de 
crônica noir. Porque a crônica já é solar, enfim, as crônicas do Rio de Janeiro, você fala das 
mulheres... E essa, não: falava de uma tragédia. Então, uma crônica noir, que eu a incorporei 
ao livro. Mas você vê que as coisas acontecem comigo muito por acaso. Não tem assim de “eu 
vou fazer”. Às vezes, o processo de feitura é que me leva àquele tema ou àquela solução 
narrativa. Eu sou muito desorganizado... Muito. A minha mesa é desorganizada. Pra você ter 
ideia, o 1968, que é cronológico, ele começa com o Réveillon; esse capítulo foi o último que 
eu escrevi. Todo mundo acha que eu comecei... (risos) Se fosse um historiador, ele começaria 
pesquisando aquilo ali, e faria... Eu não. Quer dizer, eu acabei botando aquilo como primeiro 
capítulo, e foi o último que eu escrevi. As pessoas acham... Só pra dizer que é claro que pode 
haver uma certa ordem nessa desordem aparente. 
 
Uma ordem pessoal, que o senhor consegue enxergar... 
Exato, eu acho que tem isso. Não quero também mitificar esse caos, essa entropia. Agora, é 
muito a minha atitude: é muito diferente da de um historiador. Então, tem muita subjetividade 
na escolha, nunca tem um plano. Então, é difícil eu tirar daí, sei lá, um manual. Se eu quisesse 
fazer um manual da minha escrita, é bem difícil, porque eu não tenho essa previsão das coisas. 
 
E já ocorreu de o senhor sair da redação com uma ideia ou com uma pauta sugerida, 
encomendada, e o senhor encontrar outro personagem, outra história, e redirecionar 
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completamente o trabalho? 
É isso que eu estou querendo me lembrar, porque certamente eu acho que sim. Estou me 
lembrando que fui fazer uma matéria – eu me lembro vagamente que estava na Tribuna da 
Imprensa –, e fui fazer uma matéria, que eu não lembro qual era, e no meio dessa coisa houve 
um incêndio. E o incêndio era muito mais importante do que a matéria que eu ia fazer. E eu 
me lembro que eu pensei que o fotógrafo tivesse fotografado, e aí, uma hora: “Vem cá, você 
fotografou, fez aquela coisa pegando fogo?”. Ele falou: “Não, pô, a matéria não era essa, a 
matéria era outra”. (risos) Então, eram duas mentalidades. Porque, na verdade, a pauta não 
pode ser escravizadora, ela é apenas uma orientação, e você parte numa direção, mas se o 
acontecimento surgir de outro jeito, você... Então, isso eu acho que é natural: o repórter, aliás, 
tem que estar muito atento a isso, de que a pauta, pra ele, é apenas uma dica, orientação, e ele 
não pode ser escravo da pauta, porque ele, aí, vai perder, às vezes... Ele fica fixado, com foco 
naquela direção, e aí acaba perdendo algo melhor. 
 
O senhor falou, há pouco, sobre a descoberta do adjetivo na hora de escrever. O senhor 
é muito meticuloso? Fica horas pra fazer um parágrafo, por exemplo? 
Sou. Morro de inveja de colegas meus, como o Cony, por exemplo, que escreve a coluna dele 
em 10 minutos. (risos) Eu, não. Eu volto, eu reescrevo, e se não tiver que mandar, por causa 
do prazo, eu vou ficar naquela relação... Enfim, tem muito isso. Agora, isso varia. Tem gente 
que escreve com rapidez. Eu, não. Pra mim, é uma coisa penosa. Eu: “Ai, não, mas não é 
assim...”. Não releio. Se releio, eu acho que vou ter que mudar – “Ah, não era isso...” –, vou 
querer fazer de novo. Então, eu tenho isso. 
 
Outra coisa que eu queria saber ainda é sobre os personagens. Uma parte o senhor já 
me relatou: que os descobre olhando pra eles, como foi o caso do Genésio ou mesmo das 
moças de Saint-Tropez. E como o senhor procura abordar esses personagens? 
Pra mim, não tem fórmula, porque nada é mais subjetivo do que essa escolha. Por eu escolhi? 
É muito fácil, agora, eu teorizar e dizer por que eu escolhi o Genésio como personagem. Mas, 
naquela hora, é uma coisa até engraçada, porque eu estava no carro, com o advogado – o cara 
que tinha sido advogado do Chico Mendes chamava-se Genésio –, e aí quando eu perguntei 
ao Genésio – “Quem é aquele menino?” –, ele disse: “Chama Genésio”. Eu até acho que, no 
livro, eu brinco uma hora, dizendo que, chegando estrangeiro, devia achar que, no Brasil, para 
cada Chico, tem dois Genésios. É um nome incomum. Entendeu? Quer dizer, tem coisa... 
Tudo muito subjetivo, é muito... 
 
É do momento... 
É do momento. Eu sou muito levado pela emoção. Então, essa escolha não tem fórmula... 
Escolhi porque... Sei lá, uma empatia. Às vezes, uma relação de empatia. Mas é subjetivo. 
Essa escolha, essa opção é sempre subjetiva. Você olha e é aquilo te atrai, e aí você vai 
descobrindo... É claro que, se atrai, é porque tem alguma coisa mais original pra atrair. Não é 
assim também: olhou e... Não é um namoro, não é uma paixão, mas eu acho que a dose de 
subjetivismo é muito maior do que a de objetividade. 
 
E isso que o senhor falou é do contexto, claro, não é também pra qualquer pessoa que o 
senhor vai olhar e dar atenção fora de um contexto. Certo? 
Tem isso, tem razão. É fundamental. Aliás, não existe texto sem contexto no jornalismo. 
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Então tem, claro que tem isso. É uma coisa que você, às vezes, fica em dúvida entre vários 
personagens... No processo, é aquilo que eu estava dizendo antes... O processo, pra mim, de 
feitura, de um livro, de uma crônica, é muito importante. Tem gente, colunistas, colegas meus, 
fundamentais, que eles escrevem sabendo o final, escrevem sabendo toda a coisa. Eu mudo, 
muitas vezes, o final, eu mudo, muitas vezes, a crônica. Eu faço duas crônicas por semana. 
Então, eu começo, às vezes, a escrever, eu penso num jeito e, na hora de escrever, o processo 
é como se ganhasse uma autonomia e mudasse de rumo. Isso acontece muito. Então, eu não 
tenho essa organização mental pra dizer: “Eu vou abrir com isso, o meio vai ser isso e no final 
vai ser isso”. O Zé Hamilton, por exemplo, deve ser esse tipo... Já eu, começo, e o processo 
que determina o final de uma crônica... Eu uso muito a inspiração da realidade. Eu ando muito 
aqui no calçadão, é a minha tarefa de todo dia, e eu, muitas vezes, venho de lá com ideias de 
crônica. E, aí, sento, e sai a crônica, ou o artigo, ou que seja. Mas é uma escolha muito 
subjetiva. 
 
Ao longo da sua trajetória, houve temas que o senhor procurou privilegiar ou com os 
quais o prefere trabalhar? 
Eu te disse que tenho um viés cultural. Tudo passa pela cultura. Eu acho que, inclusive, o 
social. Eu sou, enfim, classificado como um jornalista preocupado com as questões sociais. E 
sou preocupado, sobretudo numa cidade como o Rio de Janeiro e num país como o Brasil, 
onde as distâncias sociais são escandalosas. Você tropeça com as injustiças saindo de casa, 
tropeça com um menino cheirando cola ali na esquina... Você não pode ser insensível, você 
tem que ser muito insensível para não olhar isso. Então, eu tenho essa preocupação e acho que 
uma grande parte da minha obra é voltada pra isso, mas tenho sempre, como te disse, o olhar 
cultural, no sentido de que eu não sociólogo, não sou antropólogo, não tenho essa visão social 
do antropólogo. Eu acho que comigo, talvez, a afinidade com o antropólogo é que o 
antropólogo faz muito trabalho de campo, e eu adoro fazer trabalho de campo. Acho que uma 
das melhores coisas da reportagem não é você ficar sentado, com a bunda na cadeira, dentro 
de casa ou dentro da redação, mas é gastando sapato. Eu acho que isso é, realmente, 
fundamental. Então, essa coisa eu tenho. E o antropólogo é isso: ele precisa viver, precisa... E 
eu gosto muito. As melhores matérias, as melhores coisas, pra mim, são sempre vividas. É o 
caso do Chico Mendes, o caso do Cidade partida, mesmo do 68, embora a diferença do 68 
para o Cidade partida ou para o Crime e castigo é que, no 68, eu intervenho uma vez só: no 
final do livro, eu uso o “eu”... Quando está havendo lá aquele arrastão, prendendo todo 
mundo, eu digo: “...inclusive o autor do livro”. Já no Chico Mendes e no Cidade partida, eu 
sou o personagem: eu falando, eu narro, testemunhando, misturado com o acontecimento. É 
como seu tivesse filmando a coisa lá dentro. Eu acho isso muito importante. Então, essa é 
minha opção. Não sei se eu respondi à sua pergunta.  
 
Sim, é sobre os temas. Então, a questão social e a questão cultural são a base... 
Exatamente, é isso... Quer dizer, a preocupação social, mas olhada e descrita com viés 
cultural. 
 
Que é o que o diferencia dos outros profissionais, do sociólogo, do antropólogo... 
É, exatamente, o sociólogo, o antropólogo... Porque eu não tenho esse saber. Então, o meu 
olhar é cultural... Quer dizer, eu estou preocupado com o tema social, mas a abordagem é 
muito diferente de um sociólogo, de um antropólogo. (pausa) 
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Um dos motivos que me levaram a esse livro [Chico Mendes: crime e castigo] é que um 
dos critérios da minha amostra consiste em que eu busque jornalistas que tenham 
publicado matérias na imprensa, que se enquadram no gênero que chamo de 
“diversional”, e que posteriormente tenham sido republicadas em livro. Então, eu 
pergunto: como era a sua relação com os órgãos de imprensa nos quais o senhor 
trabalhou e para os quais produziu os textos? Como se dava a abertura, o espaço, e o 
próprio processo de edição das suas matérias? 
A minha carreira foi muito atípica, como te disse. Começo no arquivo, depois fui viajar. 
Quando volto da França, um ano depois, eu fui logo trabalhar na “cozinha do jornal”, como 
chamam, ser secretário. Essa função hoje não tem, mas é como se fosse subchefe da redação. 
Então, eu fui, durante muito tempo, chefe e subchefe. Quando eu escrevi 1968, aconteceu até 
uma coisa engraçada, porque muita gente dizia: “Mas eu não sabia que você escrevia. Eu não 
sabia. Você escrevia e tal...”. (risos) “Eu escrevia, sim”. Na verdade, eu dizia: “Eu não 
escrevia, eu reescrevia”. Porque uma das tarefas – eu fui, também, copidesque – era 
reescrever a matéria do jornalista, que nem sempre vinha escrita... Então, eu reescrevia muito. 
Mas escrever, pra mim, mesmo, foi com o 68. Então, eu fui editor, digamos assim, durante a 
maior parte da minha vida. A primeira grande reportagem de campo foi o Chico Mendes. Fui 
pra lá, e tal, e fiz... E, aí, logo depois, enfim, Cidade partida, em Vigário Geral, e tal... Claro 
que, como editor, às vezes fazia matéria. Mas eu, basicamente... E, uma vez, um colega, 
fazendo perfil meu, disse que eu era a pirâmide invertida, quer dizer, eu era ao contrário: eu 
tinha começado como chefe – aliás, como editor – e depois é que fui repórter. E foi um pouco 
isso mesmo. Então, não tive, na minha carreira, muitos problemas que os repórteres têm, de 
repórter iniciante... Na verdade, meu maior problema era de edição, mais que de reportagem. 
E, aí, quando eu fui repórter, eu já conhecia todos os macetes de edição: coisa de tamanho, de 
ver como começar, como acabar... Eu tinha o controle disso já, desse processo. 
 
Mas quando o senhor foi apurar a história do Chico Mendes, o jornal tinha a ideia de 
que sairia algo mais ou menos nesses termos ou imaginava uma outra coisa? 
Não... Imaginava uma outra coisa. Foi bom você lembrar isso porque a ideia do jornal era a 
seguinte: primeiro, era mandar alguém que não tivesse olhar “contaminado” pela paixão 
daquele momento, diante da morte, do assassinato do Chico Mendes... 
 
Alguém que não fosse um ativista... 
Exatamente, que não fosse um ativista. E todos os meus argumentos contrários reforçavam a 
orientação. O Marcos Sá Corrêa queria exatamente alguém que não tivesse comprometimento. 
Ele pensava em começar pelo Acre – como gancho, pegar o Acre, a morte... – e depois que 
corresse a Amazônia, pra fazer uma matéria sobre a Amazônia, os outros estados... Quando eu 
chego lá, e aí eu comecei a contar essa história, eu conheço esse rapaz, o Elson Martins, 
grande jornalista, e, no hotel, tomando um whisky com ele no quarto do hotel, ele vira e diz 
que achava que eu devia continuar lá, que eu ia descobrir coisa... Até hoje penso no seguinte: 
e se eu não tivesse descoberto? Porque eu virei – na época, você não tinha e-mail, não tinha 
nada – e liguei pro jornal falando: “Olha, eu acho que vou ficar por aqui”. O jornal teve a 
coragem – o Marcos Sá Corrêa, o Flávio Pinheiro, o Roberto Pompeu, que eram os três chefes 
– de me dar esse voto de confiança. Que era uma coisa, assim, muito, realmente, voto de 
confiança mesmo, porque.... E se eu tivesse quebrado a cara? Não tivesse conseguido nada de 
novo, nada interessante? Então, eu fiquei. O jornal, a partir daí, não sabia exatamente o que 
vinha, e eu também não, naquele processo de apuração. E eu trouxe de lá uma sacola de fitas, 
de gravação, que eu acabei não usando, de certa maneira, direito, porque eu cheguei e, aí, a 
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gente descobriu o seguinte: que um outro jornal ia também fazer uma série, tipo coisa de 
assassinato, estavam preparando, e então o Marcos me pediu que eu fizesse logo a matéria. 
Então, comecei a fazer. São oito ou nove capítulos – até agora, eu sempre me confundo – em 
que não sabia qual seria o segundo. Mas o primeiro, ah... Não dava pra você ouvir as fitas, 
tinha muita coisa de lembrança, de anotações e tal – tenho essas fitas até, aí –, e, aí, no 
segundo dia eu escolhia uma outra coisa; no terceiro, outra; no quarto, outra... Foi tudo feito 
assim. Quer dizer, eu achava que eu vinha aqui – eu esperava –, sentava, ouvia as fitas, aí ia 
pensar, aquela coisa do jornalismo... Mas foi no correr da pena. Uns dias, o Marcos ficava do 
meu lado, pegando as laudas, atento, enfim. (pausa) Então, eu não sabia exatamente o que ia 
fazer, muito menos conhecia o Acre, não tinha a menor ideia do que era o Acre, conhecia 
pouco o personagem que eu ia descrever, e o jornal também, quer dizer, confiava em mim e 
só tinha como projeto o seguinte: “Vamos fazer uma matéria, aproveitar esse gancho...” – 
morte do Chico Mendes, e tal – “...e vamos fazer uma matéria sobre a Amazônia. Vai pra lá e 
faz”. Quer dizer, no meio do caminho, mudou tudo. (risos) 
 
Mas o jornal, então, não tinha a preocupação de fazer algo mais sensível e literário, e 
sim o interesse em aproveitar o gancho do momento.  
De aproveitar o gancho do momento. Era isso. Não tinha nada “vamos fazer...”. Foi tudo 
surgindo assim no processo de feitura. (pausa) 
 
Pensando nesse caso e em outros que o senhor tenha vivenciado como repórter, ou que 
tenha acompanhado junto a seus colegas, por que o senhor considera que os jornais e as 
revistas, principalmente os jornais, se nós pensarmos nos padrões tradicionais, abrem 
espaço pra essas matérias que subvertem os cânones da imprensa diária ou mesmo das 
revistas semanais? 
Porque é o seguinte: se você olhar, primeiro, esse jornalismo está sendo feito em livro pela 
razão de que você tem mais espaço e tem mais tempo, então você debruça mais sobre... 
Agora, esse gênero, ele tem muita aceitação do público. Os livros – não quero falar dos meus, 
os livros dos colegas – fazem muito sucesso, em geral são vendidos, vão lá pra lista dos mais 
vendidos. Então, é um gênero de sucesso, não só de qualidade, mas de sucesso de público. Por 
exemplo, eu faço parte de um júri aí que é o júri do Prêmio Embratel, e tem o Prêmio Extra, 
que é outro... Então, a quantidade de matérias que a gente recebe desse gênero, quer dizer, 
matérias grandes, matérias de mergulhos, aprofundadas, é enorme, é crescente... E, a cada 
ano, você tem mais matérias desse... O que prova o seguinte: eu acho que é uma tendência do 
jornalismo, até por isso, pela receptividade, é bem aceito pelo público e tal. Eu acho que é por 
isso que os jornais, sempre que podem, abrem espaço pra isso, porque nem sempre pode fazer 
isso, porque, claro, você tem um custo, tem pressão da atualidade, tem as coisas acontecendo, 
aqui e agora... Você tem aí a pressão da atualidade, que determina, muitas vezes, o espaço. 
 
Então, teria essa abertura porque agrada o público? 
Eu acho que é bem recebido pelo público. 
 
E também seria, em alguns casos, para agradar ao repórter? Deixar que ele... 
Isso, às vezes, funciona, quer dizer, a gente vê... Caitituar uma matéria. Têm, por exemplo, 
esses premiados, nesses concursos, eu acho que têm há 12 ou 13 anos... Nos depoimentos, por 
exemplo, dos premiados, quando vão lá receber o troféu, têm muitas dessas histórias do cara 
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agradecendo ao editor, porque o editor foi sensível a uma ideia, a um projeto do repórter, e às 
vezes o repórter insistiu, e chateou... E isso tem muito, também. Claro, você tem uma ideia, o 
repórter tem uma ideia: “Pô, eu quero fazer uma série sobre não sei o quê. Uma grande 
matéria...”. E ele, às vezes, tem que convencer o editor, porque o editor tem outras opções. 
Não é que ele seja insensível a isso, mas ele tem outras demandas. Mas eu acho que essa – o 
lobby do repórter –, essa insistência, essa conquista de espaço, pelos depoimentos que a gente 
ouve dos premiados, acontece muito, agradecendo ao editor, porque o editor acabou abrindo 
espaço pra ele, seja no jornal impresso, seja na rádio ou na televisão. 
 
Há pouco, o senhor disse que o público gosta desse tipo de matéria. A que o senhor 
atribui esse gosto? Seria pelo prazer que ele sente ao ler o texto? Pela informação nova? 
Qual seria a razão? 
Eu acho que é tudo isso. Ou seja, pressupõe-se que esse gênero tem mais qualidade. É o que 
eu disse: tem mais tempo de apurar, você tem mais espaço pra andar, portanto o resultado é 
melhor. Você vai caprichar mais no seu texto, você tem uma excelência de texto maior do que 
tem na correria do dia a dia, e isso eu acho que é notado pelo leitor. A apuração é muito mais 
profunda. Por quê? Porque o repórter vai atrás de uma pista, vai no dia seguinte, e volta, até 
descobrir alguma coisa. Ele não é interrompido pelo dia, pelo dia a dia. Então, eu acho que 
esse conjunto de qualidades e até de virtudes, no jornalismo, é que faz... Eu acho que isso 
tudo é notado pelo leitor. 
 
Ainda na questão do público, uma pergunta direcionada para o seu fazer: quando o 
senhor está escrevendo, o senhor pensa no seu leitor? A preocupação com a qualidade 
do texto é para lhe agradar ou é para agradar ao leitor? 
Olha, eu te digo com toda a sinceridade que eu não penso no leitor, por uma razão muito 
simples: eu não sei o que o leitor quer. Ao longo dessa minha longa vida profissional, o que 
tem de surpresa... No dia a dia tem isso. Então, eu, de repente, faço uma coluna ou crônica, 
por exemplo, e acho: “Ih... Mas tomara que meus amigos não leiam”. E, aí, tenho a maior 
resposta... Em outras vezes, eu falo: “Essa eu caprichei...”. E ninguém fala nada... (risos) O 
1968, eu achei que esse livro não ia ser lido, e fiz aposta, e perdi a aposta. Eu fiz duas apostas: 
uma garrafa de whisky e um jantar para dois colegas do Jornal do Brasil, porque eu apostava 
que esse livro não ia passar da primeira edição. Está quase em cinquenta, quarenta e tantas. E 
era assim sempre: uma garrafa de whisky e um jantar, que eu nunca paguei, acabei não 
pagando... (risos) Porque eu apostava que esses livros não iam vender, eu tinha certeza que 
não ia. Porque eu dizia o seguinte: “Como que, depois de vinte anos... Quem vai se interessar 
por uma história que se passou vinte anos atrás, num ano?”. Sabe... mas eu, realmente, 
apostava, com a maior convicção, que isso não ia acontecer. 
 
E ainda teve o outro [1968, o que fizemos de nós] depois, não? 
Ainda teve o outro... (risos) Então, isso pra dizer o seguinte: eu desisti de tentar... “Ah, será 
que o leitor quer isso? Quer aquilo?”. Porque eu não sei o que o leitor quer. A leitura dele é 
uma leitura aberta. A escrita é aberta, mas a leitura também é aberta. O que, num texto, o que, 
numa coluna minha, numa crônica, o que vai, enfim, despertar o interesse do leitor? Eu, 
realmente, não sei. Pode ser que devo ter colegas que tenham esse feeling pra saber: “Olha, 
isso aqui, o leitor...”. Eu não tenho. Por isso, eu, também, não perco tempo com “vou fazer 
desse jeito porque...”. Eu faço do jeito que na hora... 
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O termômetro é o senhor... 
É... o termômetro. E, como eu te disse, é tudo muito subjetivo. Não tem muita racionalidade, 
essa coisa “vou fazer desse jeito...”. Porque eu sou surpreendido a cada momento... 
 
Pelo deixar fazer... 
Pelo deixar fazer... Vou dar um outro exemplo: eu, ultimamente, falo muito da minha neta 
Alice. Toda hora, eu boto lá uma notinha da Alice e tal... Que é uma brincadeira, que é uma 
coisa que, enfim, eu comecei a botar ali... Bom... fez tanto sucesso (risos), que as pessoas, tem 
gente que chega pra mim e diz: “Você devia só escrever sobre a Alice”. Quer dizer que o resto 
é uma porcaria... (risos) Você só está interessado... E é um pouco disso. E eu fico surpreso, 
então... “E a Alice? Como é que está a Alice?”. E tudo partindo de 2, 3 linhas de brincadeira, 
de, enfim... Não, na verdade, é de uma crônica, que chama “Ser avô”, em que eu dizia que 
sempre achei uma bobagem, uma babaquice, essa coisa dos avôs babando pros netos, dizendo: 
“Ah, que gracinha, que não sei o quê...”. E eu me surpreendi fazendo tudo isso. (risos) E, a 
partir daí, às vezes, escrevo 2 ou 3 linhas da brincadeira da Alice, a descoberta da Alice, a 
palavra que ela descobriu, o jeito, a malcriação, ou qualquer coisa assim. E isso agrada, 
agrada mesmo. E cobram: “Faz tempo que você não fala da Alice. Tem três semanas que você 
não fala da Alice... O que houve?”. 
 
E ainda contam... (risos) 
(risos) Então, o leitor, realmente, pra mim, é um desconhecido. 
 
Quero retomar uma questão. O senhor falou, no início, da sua relação com as letras, a 
própria formação universitária, o apreço pela literatura... Só o ambiente, aqui [paredes 
forradas de livros], já revela isso. Então, o senhor acha que, na sua escrita, tem 
influência de autores de quem gostava mais? Chegou a se espelhar em alguém ou 
tentava chegar próximo a algum estilo? 
Eu acho que existe uma influência inconsciente aí. Eu sempre disse pros meus alunos 
evitarem escrever igual ao Machado de Assis, porque isso vira pastiche, vira imitação, vira 
um horror. Eu sempre tive esse medo de ficar tentando imitar Machado de Assis. (risos) É um 
grande escritor, Machado era um modelo, meu grande romancista e tal. Agora, como eu li 
muito, gosto muito de ler e, como te disse, tive essa formação, eu acho que essa escrita de 
qualidade eu devo ter, inconscientemente, eu devo ter isso como modelo. Não é “vou fazer 
uma crônica a la tal...”. Às vezes, eu faço, mas confessando a paródia. Faço muito isso com o 
Rubem Braga, meus queridos e tal... Tenho uma crônica que se chama “Recado de 
primavera”, que é o nome de uma crônica do Rubem Braga, em que ele faz um recado pro 
Vinicius. Aí, eu faço um recado pra ele... Mas isso é outra coisa. Isso é paródia. Agora, 
influência eu acho que tenho, mas eu não saberia te dizer de quem, que autores, qual é o autor 
que mais me influenciou. 
 
Provavelmente seria o conjunto da obra... 
Eu acho que é. E aquela coisa que fica como substrato e que acaba entrando, se infiltrando em 
cada... num ou noutro texto. 
 
Às vezes, influência de uma ou outra leitura que achou interessante. 
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Eu acho que é. Isso entra e acaba... Claro, Machado... Eu adoro Machado, as crônicas. Agora, 
eu procuro, até racionalmente, mas deve ter tido, ele deve, certamente, ter me influenciado. 
Os cronistas todos... Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara 
Resende. O Bandeira – que foi meu professor –, cronista, além de ser meu poeta querido. 
Drummond... Isso, claro, porque eu gosto tanto deles... Acho que um dos erros, por exemplo, 
no ensino do português é você não começar pelos cronistas. São muito mais agradáveis, muito 
mais palatáveis. Eu me lembro de um sobrinho-neto meu, com 12 anos, estava lendo José de 
Alencar, Iracema, que é uma escrita de época. Então, eu falei: “Como é que pode? Esse 
menino vai ficar com ódio de literatura”. 
 
(risos) Vai achar que tudo é assim...  
Sim. Era tão mais fácil dar uma crônica do Rubem Braga pra ele, ou do Luis Fernando 
Verissimo, uma coisa mais... Então, eu acho que é dessa maneira. Então, os cronistas, por 
exemplo... Eu tenho, realmente, paixão pela crônica, gosto muito. Eu acho que esse conjunto 
deve ter me influenciado. Devo ter recebido isso inconscientemente. Mas incorporei, claro. 
Por osmose, deve ser... 
 
Uma última pergunta: se o senhor tivesse que classificar o seu trabalho em um gênero, 
um formato, qual seria? 
Pois é, eu poderia dizer reportagem, mas reportagem é uma coisa tão ampla, tão vasta... Eu 
acho que eu classificaria como crônica. Porque, eu acho que, por tudo o que eu já te disse, a 
crônica é, pra mim, o gênero mais democrático, porque permite, por exemplo, que você faça 
humor, que você faça graça, faça tristeza, que você tenha lirismo... Rubem Braga é um poeta 
da crônica, por exemplo. Então, permite tudo isso. O Cony, que é um cronista, o Carlos Heitor 
Cony, que disse: a crônica pode ser tudo, só não pode ser chata. Então, eu acho, no caso, que 
nesses livros todos que eu fiz... Eu acabei dizendo que Cidade partida é uma crônica noir, 
que é isso: é o meu olhar, é a minha presença. E eu acho que em todos, em praticamente todos 
os meus livros, tem essa minha presença. Então, eu classificaria, realmente, como crônica, no 
sentido mais amplo. Não só a crônica cronológica da história, como a crônica moderna. A 
crônica que, o Brasil, de certa maneira, se não inventou, recebeu a crônica... São os 
cronistas... É um gênero muito brasileiro. Eu acho que é por aí. Eu me classificaria como um 
cronista... 
 
Essa possibilidade dos detalhes... 
Dos detalhes... E de você fazer isso: fazer rir, fazer chorar, às vezes, fazer... Quer dizer, não 
ter... [?] Pode tudo ali. 
 
E o ingrediente importante é a emoção... 
Eu acho que a emoção é uma coisa que a gente aprende, nas faculdades de jornalismo, que 
não deve ter emoção... Eu, ao contrário, acho que deve ter... Agora, emoção não quer dizer 
pieguice – é outra coisa –, nem sentimentalismo, mas tem que ter sentimento, tem que ter 
emoção. Acho que jornalismo se faz com isso. 
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Entrevista concedida por DANIELA PINHEIRO  
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2013. 
 
Eu tenho pedido aos meus entrevistados para que me contem sobre como foi seu início 
no jornalismo, e se houve uma transição do jornalismo hard, da notícia, da informação 
diária, para esse jornalismo com feições de literatura. Como isso se deu com você? 
Eu nasci em Brasília, e comecei minha carreira lá, muito cedo. Eu entrei pra fazer aquele 
curso de trainee da Folha de S.Paulo. Então, entrei na Folha com 19 anos, já trabalhando 
mesmo. Era o ano da CPI do orçamento, dos Anões do Orçamento. Então, eu entrei lá já 
cobrindo, até porque eu conhecia o José Carlos Alves dos Santos, ele era meu vizinho, me 
levava pra escola. Aquelas coisas de Brasília. Então, na primeira entrevista que tinham me 
mandado lá fazer, foi ele preso, e eu falei: “Eu conheço e não sei o quê...”. Aí, fui lá ver. 
Óbvio que eu não consegui fazer nenhuma entrevista com ele. Vi aquele homem que me 
levava pra escola. Ele era nosso vizinho: ele levava e minha mãe buscava. E vendo aquele 
homem todo desgraçado lá, acusado de matar a mulher, de roubar, enfim, não fiz entrevista 
nenhuma. E é assim que começa a minha grande estreia no jornalismo. Aí, eu fui contratada, 
mesmo, e fiquei sempre nessa coisa meio da política, mas sempre fazia aquela coisa que na 
Folha chamavam de feature: era sempre um olho na política, mas sempre um perfil, sempre 
um caso, sempre um negócio. Cobria o dia a dia, porque, depois, eu fui fazer as coisas mais 
burocráticas: ser setorista do Palácio do Planalto, na época do Fernando Henrique, depois fui 
setorista do Supremo, fui setorista do Congresso, enfim. Foram quatro anos na Folha, 
interrompidos no meio, porque eu fui morar na França. Fiquei morando um ano lá, voltei pra 
Folha. E, na França, eu estudei literatura, mas era um curso que não teve nenhum título – 
mestre, especialização, nada disso –, mas foi um curso de literatura que fiquei um ano 
fazendo. Voltei pra Folha, voltei de novo na política. Depois, eu entrei na Veja, e aí foram dez 
anos na Veja, com três interrupções também. Comecei na Veja em Brasília. Aí, eu fui pra 
primeira equipe da Época em Brasília; fiquei quatro meses, e não gostei. Voltei pra Veja, mas 
pedi pra voltar pra Veja em São Paulo. Fiquei quatro anos em São Paulo. Vim pro Jornal do 
Brasil, com o Mario Sergio Conti, em 2001, aqui no Rio, quando eles venderam pro Tanure. 
Também foi uma experiência que não deu certo: seis meses depois, eu saí. Quando o Mario 
pediu demissão, eu pedi demissão também. E, por isso, eu vim pro Rio, vim parar aqui. Aí, a 
Veja me chamou pra ir pra São Paulo. Aí, eu: “Não, quero ficar no Rio”. Porque eu tinha 
gostado de morar aqui. Fiquei mais seis anos aqui no Rio, até ir pra Piauí. Então, tenho vinte 
anos de carreira, com dez de Veja, seis de Piauí, quatro de Folha. 
 
Quando você entrou no curso de trainee, já estava na graduação, certo? 
Estava na graduação. Segundo ano da graduação. Pra você ter ideia, demorei muito pra me 
formar. Faculdade, pra mim, foi zero. Tomei pau, aí fui pra França, e tive que voltar pra fazer 
uma matéria, de fotografia, porque eu tomei pau porque faltava, e eu não admitia. Eu falava 
pro cara: “Pô, eu trabalho na Folha de S.Paulo”. “Não interessa, você não fez o trabalho”. 
Mas, enfim, demorei anos pra me formar. Aí, então, sempre teve esse aspecto formal do 
jornalismo. Na Veja, não dá pra você fazer essas coisas, mas eu sempre procurei fazer coisas 
assim: perfis, fazia muito, e sempre tinha uma coisa que eu acho que é minha, que é um olhar 
de descrever uma pessoa, de sacar um negócio. Então, na Veja, tem perfis que eu fiz, sei lá, do 
Jorge Yunes, que era um cara que dava dinheiro pro Pitta, pro Maluf, um esquema do Maluf... 
Mas, aí, quando o Pitta caiu e não sei o que, eu fui na casa dele – morava numa megacasa –, e 
era eu na casa dele. Mas era sempre naquela coisa... O texto da Veja é uma fórmula, não tem 
muito como você sair. Uma matéria que eu fiz naquela época, que eu acho que já era um 
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pouco diferente, foi em Brasília, quando o Gustavo Franco era presidente do Banco Central. 
Um menino pediu esmola pra ele, no meio da rua, quando ele estava saindo do Ministério. 
Então, era o perfil desse menino. Eu fui atrás desse menino. E descobri que quem tinha pedido 
pro menino pedir a foto era um fotógrafo, que o negócio tinha sido meio armado. Na Veja, 
também. Então, matérias diferentes. Mas, no resto do tempo, era isso. Eu fiz a matéria do 
“Nicolau, lau, lau, lau, lau”. A matéria que entrou “Lalau” foi uma matéria minha. O diretor 
de redação, Tales Alvarenga, na época, que já morreu, que inventou esse negócio do 
“Nicolau, lau, lau, lau, lau”. Então, era o perfil do Nicolau. Mas sempre tinha que contar 
aquela coisa da semana. Quando eu vou pra Piauí... E, assim, o Mario Sergio, eu já tinha 
trabalhado com ele em três ocasiões, duas na Veja, no JB. No JB, eu não fui repórter, fui 
editora da revista de domingo. Naquela época, me lembro bem, o Guardian, que no domingo 
chama Observer, tinha uma revista que se chamava Life, que era exatamente do tamanho da 
Piauí, aquele papel da Piauí, e matérias. Eu estou falando de 2000, mas esse papo da Piauí, 
que não era Piauí, era uma revista que o Mario pensava, era muito baseada nessa coisa da 
Life, mas tinha essa coisa New Yorker, tinha uma coisa de reportagem, mas também uma coisa 
de ensaio, crítica literária... E o João Moreira Salles, ao que me parece, tinha as mesmas 
ideias. Mas eu sei essa parte do Mario porque eu acompanhei isso, em 99, quando eles ainda 
moravam na França. Uma vez, num jantar, a gente, com o João Sayad, que era casado, na 
época, com a Cosette Alves, e eles falaram, na mesa, dessa revista. A Cosette era uma mulher 
rica, que podia ser uma pessoa que podia bancar uma revista dessa. E eu lembro que eu tinha 
muito essa Life, e é uma pena, porque eu tive muitos anos a coleção enorme dessa Life, e 
joguei tudo fora... Eu não tenho nada. Nada, nada. Mas eram matérias ótimas. Tinha uma 
matéria de uma puta repórter brigando com a Marianne Faithfull, aquela cantora, ex-
namorada do Mick Jagger. Então, a matéria era uma briga das duas durante a entrevista, o tipo 
de coisa que a gente poderia fazer hoje na Piauí. Aí, quando eu entro lá, pra mim, foi muito 
diferente. Minha cabeça, dez anos trabalhando na Veja... Mas tinha muita coisa de leitura, de 
referência, de começar a prestar atenção muito na New Yorker: como eles organizavam texto, 
como eles abriam, como eles entravam na notícia, de uma maneira de entretenimento – de 
entretenimento não diversão, pra prender a leitura de um ponto de vista não convencional. 
Você tinha informação. Eu não acho que isso compromete a informação. Agora, uma matéria 
que você ache uma conta do Lula na Suíça, ela não vai ser sobre a conta do Lula na Suíça, ela 
tem que ser sobre uma outra coisa. Não adianta você só fazer uma matéria... Na Piauí, você 
pode até fazer. Hoje em dia, eu acho que pode até ser feito, porque eu acho que ela está, com 
o novo diretor de redação, mais jornal... Ele é um cara do jornal. Então, tem um approach 
mais de temas que são mais datados... 
 
Mais quentes? 
É, quentes, mas com menos... Não dá pra dizer ainda. Acho que está ainda uma fórmula entre 
uma coisa e outra. Está no meio. 
 
Sem esses pormenores? Seria isso? 
Eu sou super a favor dos pormenores. Eu sou super a favor. Eu acho que, por exemplo, 
quando faço um perfil do Serra, o que fica é a coisa dele passar o álcool na mão. Você tem lá 
a trajetória dele, você tem ele falando, você tem ele fazendo não sei o que, mas o que ficou é o 
cara passando álcool. Quando tem o perfil do Zé Dirceu, marca muito ele tirando um pentinho 
do bolso e penteando o cabelo, porque isso quer dizer muito da pessoa, ou como ele se dirige 
a um garçom, ou como ele fala com não sei quem. Porque você não precisa falar. Aquela 
viagem, eu entendo que ele queria me mostrar – queria mostrar pra mim, não, pra revista, pro 
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Brasil – essa nova função de consultor. Mas, na verdade, ele não era nada, porque a gente 
passou os seis, sete dias de viagem bebendo, comendo, e ele fazendo reuniões com uma gente 
que sempre estava desmarcando. Então, todo mundo que ele falava, assim: “Ah, hoje, vou 
encontrar com o Mário Soares, ex-presidente de Portugal”. Aí, via lá. “Cadê?”. “Não, 
desmarcou”. Aí, ele ia pra esteira, fazer ginástica. Então, eu não preciso falar: “Olha como ele 
é... Que não tem nada disso...”. Só falo: “O cara fez uma coisa, outra coisa, outra coisa”. Eu 
acho isso imprescindível. 
 
Porque, às vezes, isso diz mais do que a coisa dita, não é mesmo? 
Muito mais! Muito mais. Talvez a conta do Lula seja uma matéria que pode cair na nossa mão 
alguma hora, mas o nosso olho está vendo outra coisa. Eu, pelo menos, sou muito focada 
nessa coisa de perfil, porque eu gosto, eu acho que é uma coisa que me dá prazer de fazer. Eu 
tenho mais interesse, mas não é só isso. É, por exemplo, fazer uma reconstituição daquela 
história da doutora Virgínia, da mulher que matou o povo no Paraná. Aquilo é uma matéria 
que não é um perfil, mas é uma matéria sobre imprensa. Em três dias, até falaram que ela 
tinha matado o marido dela. E você vai lá, e a imprensa publicando, publicando, publicando, e 
ninguém checava nada. Não é um perfil, mas você tem ali uma pessoa. Uma matéria que eu 
fiz sobre moda, uma primeira, de cópia, não é perfil. Aquilo era uma coisa assim: cópia na 
moda. O povo desfilava em Paris uma coisa, dois meses depois fazia a mesma coisa aqui. Mas 
era tudo história, era gente. Como eram as pessoas falando, as pessoas andando, as pessoas 
me contando se elas achavam que tinham copiado ou não. Eu não acho que falar que a Piauí 
não tem hard news é certo porque eu não acho que é um problema ter. Eu acho que os perfis 
que o Maklouf fez da Dilma, mostrar que ela mentiu que tinha doutorado, isso é hard news. 
Isso é hard news. E eu sei como foi feito isso. Ele ficou sete meses fazendo essa matéria. Ele 
ligou mais de vinte vezes pra Unicamp, e a Unicamp não atendia ele, e nem a Dilma atendia. 
E ele sabia que aquele negócio ali ela não tinha. O cara ficou sete meses, até que eles falaram: 
“Realmente, ela não tem”. Mas ela botava no Lattes que tinha doutorado. 
 
Inclusive isso pautou outros veículos.  
Pautou outros, claro. No meu caso específico, eu acho que o que pautou mais foram as coisas 
da oportunidade e dos personagens. Então, sei lá, o Ricardo Teixeira... Aquela entrevista que 
ele me deu. Era um cara que nunca falava com a imprensa. Nunca, nunca falava, jamais. Vinte 
anos sem falar com a imprensa. E, aí, ele começa a falar aquelas coisas loucas: “Só vou me 
importar quando a Globo botar, só vou não sei o quê. E parará”. E aquilo, com certeza – ele 
era todo enrolado –, foi um negócio que abriu a porteira da desgraça dele. Porque, ali, era ele, 
era a pessoa, era a maneira como aquele cara tratava as coisas e o futebol. E tinha cenas que 
diziam muito. A gente, numa final da copa da UEFA – que parece que é o negócio mais 
importante de futebol que tem –, era Barcelona e Chelsea, os times mais fodas, ele ficava 
passando mensagem no celular. Ele nem via o jogo, ou seja, ele não estava nem aí pra futebol. 
Então, aquilo já era uma cena que falava. A abertura da matéria, quando a gente está nesse 
hotel maravilhoso em Zurique, que é de frente para um lago, uns jardins, ele senta de costas 
para aquilo. Tem uma vila ali. O cara vai trinta anos pro mesmo lugar e nunca foi ver os 
vitrais do Chagall, que tinha numa catedral. Aquilo dizia muito sobre ele, sobre o 
personagem. Mas, então, no meu caso, eu nunca fiz uma matéria que tem conta da Suíça de 
ninguém, mas talvez seja por mim, mas eu não acho que é o caso da revista. É interessante 
essa coisa de fazer pra entreter, texto pra entreter... Eu acho que é isso que fica: muito do 
personagem, da figura. 
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Deixa só eu retomar uma coisa: quando você trabalhava na Veja, pelo que entendi, havia 
uma espécie de uma fórmula de como fazer. Isso te incomodava? 
Não, pelo contrário. Eu achava que a fórmula me melhorava demais. Eu, ao contrário de 
muitos colegas meus, não tenho problema nenhum com a Veja. 
 
Independente de questões ideológicas, falando sobre técnica mesmo. 
Não, eu acho que aquele texto que tinha lá era muito melhor do que eu tinha na Folha. Então, 
pra mim, foi muito bom também ter feito daquele jeito, e, no final, eu escrevia, fechava 
minhas matérias. O meu texto era o que saía, como até hoje é assim, muda muito pouco. 
Como eu acho o da Piauí melhor que o da Veja, o da Veja melhor que o da Folha. Então, não 
tinha nenhum problema com essa fórmula. Foi ótimo, pra mim, ter ela na minha cabeça, 
organizar pensamentos. Você tem um assunto, você falou dele, você não volta nele nunca 
mais. É um parágrafo sobre isso, e acabou, não fala mais sobre isso. Isso aqui, essa pessoa, 
você fala dela uma vez, não fica indo e voltando pra ela se não for o personagem principal. 
Tem coisas que parecem que são óbvias, mas quando você está escrevendo aquele tanto de 
informação, não é óbvio. Você fica confuso, você tem muita coisa. Esse é um problema muito 
grande: você precisa ter uma fórmula. Eu acho que eu tenho uma fórmula na Piauí, na minha 
cabeça eu tenho. As minhas matérias, às vezes, eu vejo, eu falo: “P..., eu começo quase do 
mesmo jeito”. Não é o mesmo lead, mas eu volto, eu faço uma coisa, aí eu volto pra um 
negócio, depois eu retomo... Que é minha... O meu marido acha assim: “Nossa, você lê uma 
matéria e vê que foi você que escreveu”. É ruim, talvez. Por exemplo, nessa matéria da moda, 
eu rompi com isso: era uma coisa totalmente diferente, porque tinham vários personagens, não 
tinha um só, mas quando tem só um personagem, sem querer eu faço a mesma coisa. Com 
lead diferente, com não sei o quê. Matéria com o Cabral, agora, eu fiquei presa no elevador 
com ele. Era perfeito, uma coisa totalmente assim... 
 
Inusitada... 
Inusitada. Mas era isso: a gente ficou preso. Eu voltei pra trás, no encontro que ele tinha 
participado, aí volta pra ele saindo do elevador, aí volta pra ele contextualizando no que ele é 
hoje... Aí, depois, vai pra trajetória dele, que também tem que ser um negócio que você 
entra... Eu não sei se te ajuda: tem um repórter da New Yorker, que se chama John McPhee. 
Ele fez uma matéria que chama “Structure”, “Estrutura”... Então, é – ele é professor de 
Columbia – como ele organiza as matérias dele. É maravilhoso. Ele faz desenho. E é uma 
coisa que ele aprendeu na quarta série, com a professora dele de redação da quarta série, que é 
o seguinte: é você organizar sua ideia. Antigamente, ele falou, quando não tinha computador: 
“Eu fazia umas fichas e ia botando no chão, assim...”. 
 
Como se fosse um caminho da história... 
É, ia botando no chão. E, hoje, com computador ele faz outra coisa. Mas, às vezes, ele faz 
desenho. Às vezes, ele faz um caracol. Aí, a matéria tem uns negócios, assim... Isso ajuda 
demais: a fórmula. 
 
Uma pergunta, que eu vou adiantar um pouco, é justamente sobre a técnica de redação. 
Então, essa sua organização é formal? Você faz esse roteiro no papel? Ou ela é mental? 
Eu não consigo escrever sem ter o começo nem o fim. Tem gente que escreve por blocos e vai 
indo. Se eu não tiver o lead e o fim – em geral, eu tenho o fim antes do começo –, eu não 
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consigo, eu não faço nem o segundo parágrafo. Então, eu passo muitos dias, muitos dias 
mesmo, parada, sem fazer nada, sem conseguir fazer nada, só pensando nesse negócio de 
como que faz. E, aí, depois, eu vou e faço o esquema. Faço tipo um organograma, tipo por 
tópico, assunto, não sei o quê. “Volta, volta o elevador...”. Esse eu podia até ter trazido pra te 
mostrar. Porque eu tenho escrito nos caderninhos isso. Não é sem querer. Dá trabalho, e eu 
acho que faz diferença você ver um texto que é pensado desse jeito e um texto que a pessoa 
faz assim... 
 
E tem algo que você costuma priorizar ou algo que nunca pode faltar? 
Depende do personagem, eu acho. O perfil que eu fiz do Rui Falcão, presidente do PT: eu não 
precisava falar da família dele, da vida dele em família. Em geral, é uma coisa que eu acho 
boa, mas, no caso dele, não precisava. Eu gosto de fazer uma descrição, de eu achar que a 
pessoa está comigo naquela sala. Então, traz a pessoa primeiro praquele negócio, praquele 
ambiente, e como que a pessoa olha, comparar com alguma coisa que seja de fácil... No caso 
dele, botava assim: “Olha, ele parece um cardeal, num conclave, mas ao mesmo tempo ele 
parece um cara meio capa preta, que está falando não sei o quê”. Então, você começa a 
entender um pouco. Eu acho que essa proximidade que você dá, quando você está fazendo um 
perfil, a pessoa já está com você ali dentro. 
 
O leitor... 
O leitor, é... Isso é um negócio que eu gasto tempo pensando. Como que eu vou descrever? 
Mas eu tenho facilidade. Eu sou uma pessoa, assim, dou apelido pra todo mundo, as minhas 
amigas... Na minha casa, ninguém chama ninguém... A minha família é um pouco assim, todo 
mundo fala assim: “Fulano, esse aqui é o não sei o quê”. Tem um treco assim, meio sacana. 
Mas desde criança... A minha família é assim. Então, é, de certa maneira, quase fácil dar uma 
rotulada nas pessoas. 
 
Então, isso é seu como pessoa, não só como profissional. 
É, é meu. E é bom, e é ruim também, porque pode ficar uma coisa meio superficial, às vezes. 
Mas acho que num texto... (pausa) Pode ser uma coisa ruim, como eu estava dizendo, porque 
você fica um pouco superficial, mas, num texto, pra só um approach com a pessoa, eu acho 
que é importante. E o resto, eu acho que tem que ter. A pessoa tem que entender por que você 
está escrevendo. Então, acho que tem que ficar claro, e não é só porque a pessoa... “Ah, eu 
estou escrevendo porque ele é governador de São Paulo”. Não é isso. Eu acho que isso tem 
que ficar claro pro cara: “Por que eu estou lendo esse treco? Por que eu vou perder tempo 
lendo uma matéria daquele tamanho? Por que eu vou perder meia hora da minha vida pra ler 
isso?”. 
 
Esse é o seu empenho em achar... 
Nesse primeiro negócio... Assim, pá! A pessoa tem que ficar num suspense de que vai vir 
alguma coisa. Que é o caso, por exemplo, do Sérgio Cabral no elevador. É engraçado porque 
eu dei sorte de ficar presa com ele, mas o cara não sabia. Você está ali, já me viu com ele no 
elevador, imagina o que vai vir ali. Então, demora pra entrar nos assuntos. Tem os assuntos 
que você tem que demorar um pouco pra contar tipo história mesmo. Você não precisa já 
falar. Pra chegar num clímax. Isso tem mesmo. Isso é uma coisa deliberada. Isso é 
entretenimento, nesse aspecto. 
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E que não deixa de ser informação. 
Não... É informação! É. Com informação, não só que eu estou falando que ele está mascando 
chiclete, enrolando cabelo... 
 
Essa é a grande sacada, então: casar o que está sendo dito com esses outros detalhes, que 
vão se complementar. Não são coisas à parte. 
É. Eu acho que sim. Eu acho que essa coisa é muito difícil, essas matérias. O que acontece 
hoje? Como a gente já fez uns perfis que deram muita repercussão, as pessoas têm um 
relacionamento dúbio com a Piauí. As pessoas respeitam, acham super com credibilidade, tem 
gente que quer sair na Piauí, que você liga pro cara e fala: “Esse cara nunca vai aceitar”. O 
cara na hora topa. Mas muita gente não quer falar com a Piauí, também. Tem medo. 
 
Da repercussão? 
É. Uma coisa é fato: você ficar com uma pessoa do seu lado, cinco dias, seis dias, você 
esquece que é jornalista... Você começa a falar, e você fala mesmo. Tem que ter muito 
autocontrole. Um cara que eu acho que não perde o controle: o Kakay, por exemplo, que eu 
fiz um perfil dele. O Rui Falcão... É gente que é muito vaidosa, mas tem um autocontrole.  
 
Você já falou sobre as suas técnicas de colocar no papel, e eu quero complementar isso 
perguntando quais são as suas técnicas para apurar. O que você leva em conta nessa 
hora?  
Eu acho assim: você tem que chegar numa matéria sabendo o mínimo daquela pessoa. Saber 
pra onde ela foi, pra onde ela vai, o que ela já fez. Você não pode ser pego muito de surpresa. 
Você vai ser pego de surpresa, mas, por exemplo, o cara não pode chegar assim e dizer: “Eu 
fui condenado em 2008, fiquei preso três meses”. Você tem que saber essas coisas. Você tem 
que fazer o dever de casa. 
 
Tem que saber o mínimo do sujeito. 
Agora, você tem que ir aberto. Você tem que ir aberto mesmo. Não adianta você querer fazer 
uma matéria com um cara que você acha um pulha, olhando ele como um pulha. E tem 
matérias, por exemplo, que eu tenho esse problema, que eu prefiro não fazer. Porque isso é 
uma outra coisa também, por exemplo, que o Mario botou lá na revista desde o começo: a 
gente que apresenta as pautas.  Dificilmente, a gente é pautado. Isso também está mudando 
um pouco. Mas eu, a Consuelo, 99% das pautas são nossas. Porque quando você dá a sua 
pauta, você vai apurar essa pauta muito melhor. Faz muita diferença isso. 
 
Você já sabe as suas limitações e o seu empenho. 
E o meu empenho de: “Pô, esse cara, eu quero saber, eu tenho curiosidade sobre ele, eu acho 
ótimo”. Mas isso é uma coisa de luxo, não dá pra você fazer isso em nenhum outro lugar. 
Você não pode fazer isso na Veja, você não pode fazer isso no jornal. Mas isso é uma 
particularidade da Piauí. Por exemplo: eu posso me pautar e escrever sobre o que eu quero, 
sobre quem eu quero, sobre uma pessoa que eu acho interessante. O que eu acho que é 
importante na apuração? Eu acho que é estar aberto, muito aberto, e não achar que você tem 
uma agenda, não achar que você tem função de catequizar ninguém. Nada, zero.  
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Pra poder compreender... 
Pra poder compreender, pra poder ouvir o cara, entender. Sabe por quê? Porque tudo tem – é 
o maior clichê, mas é pura verdade – um lado e tem o outro. O perfil da Marina Silva, que eu 
fiz. A Marina Silva acredita em Adão e Eva, acha gay um horror, acha que aborto é 
assassinato, é totalmente diferente de tudo o que eu penso. Agora, ela tem uma explicação na 
cabeça dela. Ou mesmo do Silas Malafaia. Eu fiquei fascinada com aquele cara. Eu “vendi” o 
Silas Malafaia antes de estourar ele, antes disso tudo, dessa coisa de ter participado de 
campanha. Eu fiquei fascinada com aquele cara. Fascinada. Como é que a cabeça dele 
funcionava. Como é que ele pegava aquele discurso conservador e retrógrado e transformava 
aquilo numa coisa lógica. E, depois, a gente andando no avião dele, estava escrito: “In favor 
of God”. Um cara que não tem nada a ver comigo, mas era um puta personagem que eu estava 
completamente aberta pra tratar. 
 
E para entender o lado psicológico... 
É... Por que aquela pessoa pensa aquilo?  
 
Como ela pensa, qual é o direcionamento dela em algumas questões. É a isso que você se 
propõe? 
Como ela se formou, como ela chegou até ali pra pensar aquilo ali. No caso dele, não, porque 
tem negócio de evangélico, de Bíblia. Mas, de outras pessoas, sei lá, de... 
 
O caso da Marina mesmo... 
O caso da Marina... 
 
É política, mas é também um discurso teológico... 
É, e ao mesmo tempo ela vive essa coisa: ela está no meio dos ricos, e querendo dar uma de 
pobre. Até teve um “Roda Viva” que eu fui entrevistá-la – o penúltimo que ela foi –, e eu 
perguntei: “Senadora, como é que a senhora vive? A senhora não tem mais mandato, como a 
senhora paga as suas contas?”. Ela ficou puta, ficou puta da vida. 
 
E respondeu? 
Respondeu: palestra e não sei o que lá mais. “Mas e quanto a senhora cobra por palestra?”. 
“Eu prefiro não falar”. Então, isso revela a coisa, ali, da pessoa. Muito mais do que eu falar: 
“Marina saiu da TV assim e tal”. E eu tenho experiência. Essa coisa de Brasília dá muita. Eu 
sei falar com as pessoas. Mas isso é pessoal, cada pessoa é de um jeito. Eu tenho um jeito 
assim: eu sou mais fria, mais efusiva, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, não sou. Com o 
Zé Dirceu, nunca fiz uma pergunta sobre o mensalão. Todas as vezes que ele fala de 
mensalão, foi iniciativa dele. Porque eu acho que se eu começasse, no primeiro dia: “Bom, e 
aí? E o mensalão?”... Acabou, fechou o tempo. Agora, eu sabia que tinha tempo pra ele falar 
desse assunto, que ele ia falar desse assunto, e falou. Então, varia muito. Eu acho que essa 
experiência que eu tenho, morei em Brasília, trabalhei em São Paulo, trabalho aqui no Rio, 
continuo, ainda, toda semana, eu vou para todos os lugares, viajando São Paulo, Brasília, Rio 
– eu vivo assim –, faz eu conhecer muita gente, falar com muita gente. Mas, de novo, só uma 
revista que tem essa proposta, esse tempo, esse dinheiro... 
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Que pode te dar esse suporte... 
Que pode me dar... Se eu sair de lá, hoje, provavelmente terei muitas dificuldades pra fazer 
esse trabalho. Não conseguiria fazer esse trabalho em outro lugar. 
 
Deixa eu retomar uma coisa: você falou sobre o curso de literatura feito na França. Você 
acha que ele te influenciou em alguma coisa? Na sua redação, na sua concepção do 
texto? 
Não, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Nessa matéria do Cabral, tem uma parte que eu 
começo um parágrafo falando: “O primeiro governo do Cabral era como uma poesia do 
Baudelaire”. E minha monografia foi sobre esse livro do Baudelaire, que era o Pequenos 
poemas em prosa. Então, tem essas referências, mas eu sempre li bastante. Hoje, eu não 
consigo ler mais, porque eu tenho dois filhos pequenos e, assim, realmente... Então, hoje, eu 
leio basicamente jornalismo, matéria que saiu, vez ou outra eu consigo... E eu estou 
escrevendo um livro também; então, eu tenho também essa outra coisa que me toma muito 
tempo. 
 
Um livro jornalístico ou de ficção? 
É um livro, jornalístico, sobre comida. O mundo da gastronomia. É, de uma maneira, como se 
fossem perfis da Piauí. Cada capítulo é um perfil. Então, tem o cheff, o restaurante, a 
assessoria de imprensa, o blogueiro, a escola. Hoje à tarde, eu tenho o Rogério Fasano. Ele é 
um dos meus perfilados: “dono de restaurante”. Então, ele está aqui, esse final de semana, já 
tive uns dois encontros com ele, a gente vai continuar a conversar. Mas a minha cena com ele 
é o restaurante novo que ele vai abrir agora, vai abrir um outro restaurante em São Paulo. 
Então, eu vou ficar os cinco dias anteriores à abertura do restaurante pra começar a minha 
cena do capítulo dele com ele abrindo as portas do restaurante na hora. O Alex Atala é o meu 
perfil “o cheff”. Então, eu também já tive com ele várias vezes, mas só que tudo isso eu tenho 
que fazer ao mesmo tempo da Piauí. Coisas totalmente diferentes. Eu até, às vezes, consigo... 
Agora, nesse mês, fui pra São Paulo, pelo livro, pra ficar lá com o Alex, e fiz uma “Esquina” 
com o Shigeaki Ueki. A “Esquina” que está hoje: “O japonesinho do Geisel e o leilão de 
Libra”. A Piauí não tem que pagar nada pra mim. E o contrário também: várias vezes que eu 
estou com a Piauí numa viagem, marco uma entrevista e faço. Isso quer dizer que não me 
sobra tempo pra fazer nada. 
 
Deixa eu só puxar um gancho da sua fala a respeito de identificar como será o início da 
matéria. Então, pelo exemplo, a matéria do Fasano ainda não existe, mas você já sabe 
como vai começar... 
Eu já sei. Pode ser que aconteça alguma outra coisa, mas eu já tenho na minha cabeça que eu 
quero abrir com ele abrindo a porta. 
 
Mas isso, então, você tem porque já começou a apurar, certo? Já aconteceu de você sair 
para uma apuração, sem ter conversado com as fontes, mas já pensando em como o 
texto irá começar?  
Não, nunca aconteceu.  
 
Tem que ter pelo menos uma apuração prévia pra você... 
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É, porque, senão, eu acho que já estou indo com uma pré-ideia, e sempre o que a gente não 
espera é muito melhor. Todas as vezes que eu tentei pensar alguma coisa... Essa do Cabral, 
mesmo. Ele não ia falar comigo. Ele negou todos os meus pedidos de entrevista. Então, eu já 
tinha uma matéria que ia fazer sem ele. Porque tem essa outra coisa: na Piauí, em geral, a 
gente faz matéria quando a pessoa dá o acesso. A gente dificilmente faz matéria à revelia. O 
que eu também acho que está mudando. Vai começar a mudar. Então, a do Cabral, eu já ia 
fazer à revelia, só que, aí, era a coisa que eu argumentava lá com eles: “Olha, mas fala pra ele 
que só tem gente falando mal dele. Hoje, acho que nem a mãe dele fala bem dele. É bom ele 
falar, não sei o que, parará”. Enfim... Não topou. Só que eu recebo, todo dia, a agenda dele, e 
eu vi lá que, no dia seguinte, uma semana antes do meu fechamento, ele ia ter um evento no 
Tribunal de Contas. Era às sete e meia da manhã. Aí, eu falei: “Ah, quer saber? Eu vou lá. 
Vou lá, pego ele lá dois minutos”. Porque, aí, eu precisava de uma frase. Era isso que eu 
ficava pegando: “Eu não tenho um lead. Ou tem que ser um lead dele falando nesse 
seminário, ou tem que ser um lead...”. Aí, eu ficava pensando no meu lead: “Ah, vou abrir 
com isso, ele falando no seminário, e depois saindo como se nada estivesse acontecendo, não 
sei o quê”. É um lead, mas é um lead besta. Um lead de quem não conseguiu falar com o 
cara. Ia ficar meio na cara. Aí, eu cheguei lá super cedo, demorou pra ele chegar... Na hora 
que ele chegou – ele me conhece, já sabia que eu tinha pedido essa entrevista e tal –, peguei 
no braço dele e falei: “Deixa eu voltar no carro com o senhor? Só voltar no carro, cinco 
minutos”. Aí, ele falou: “Tá bom”. Só que, aí, ele falou, fez a palestra, que foi absurda, porque 
era o cara que estava sendo vaiado, e todo mundo lá: “Nossa, o Cabral, era o governo...”. E 
ele se locupletando. Tanto que, no meio, eu falo assim: “Se um carioca, vinte anos no Ártico, 
chegasse naquele lugar e visse as pessoas falando, nunca ia imaginar que se tratava da mesma 
pessoa”. Mas, aí, quando ele sai do negócio, eu já seguro na mão dele. Eu fiquei segurando no 
braço dele, eu não larguei o braço dele até ele sair da sala e entrar no carro. Só que, aí, a gente 
entra no elevador: “Então, está tudo certo, né?! Está tudo certo né?! Posso ficar segurando o 
senhor? Posso ficar aqui do seu lado?”. “Pode, pode, pode”. E, aí, a gente fica preso no 
elevador. E eu já falei: “Ai, graças a Deus que ficou preso”. Dentro do elevador, pensando: 
“Lead, eu já tenho lead, graças a Deus”. E como eu sabia que eu tinha muito pouco tempo 
com ele – quer dizer, ele me deu uma entrevista de uma hora e meia, que era o elevador, a 
gente no carro e depois um passeio no palácio –, eu tinha que fazer aquilo muito rápido. 
Então, as minhas perguntas tinham que ser muito diretas. Eu falava assim: “Governador, o seu 
problema não é esse, o seu problema é o Juquinha, o voo do Juquinha, e guardanapo na 
cabeça”. Aí, ele vinha: “O guardanapo na cabeça...”. Então, vinha muito mais rápido, o que 
era bom pra mim, porque eu usava... Então, essas coisas dele foi permeando o texto, que já 
estava pronto, porque eu já tinha as pessoas falando mal dele, eu já tinha a trajetória dele. Eu 
já tinha entrevistado vinte pessoas: o Garotinho, o Cesar Maia, o pessoal do PSDB, o pessoal 
do PT, eu tinha todo mundo. Ele foi a cereja. E que foi bom. Diferente dos outros, que, às 
vezes, você passa muito tempo mesmo. 
 
Qual foi o maior tempo que você levou apurando? 
O Serra demorou um ano e meio. Teve duas coisas no meio. Uma: ele desistiu. A outra: eu 
engravidei. Aí, eu fiquei fora seis meses. Depois, ele, nessa coisa, ficou fora, desistiu, seis 
meses. Então, do começo da coisa até o final, foi um ano e meio. Mas tem outras muito 
rápidas. Essa da doutora, eu fiz em seis dias a matéria. Escrevi em três. 
 
Que já não é um tempo muito curto, se a gente pensar na rotina das outras publicações... 
É, mas pra fazer desse jeito, é muito curto. Tanto que você vê o texto, eu olho, hoje, assim... 
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Quer dizer, eu nem releio as minhas matérias. Às vezes, eu boto uma coisa e falo: “Nossa, que 
porcaria. Se eu tivesse escrito melhor...”. Esse texto mesmo do Shigeaki Ueki, tem palavra 
repetida. Mas esse eu fiz em dois dias. Falei com ele num dia, e escrevi no outro.  
 
Você falou sobre “palavra repetida”. Voltando à técnica de redação, você é meticulosa 
com o texto? 
Muito, muito. Fico procurando, não deixo fazer a coisa, leio alto pra ver como soa. Muito. 
 
É angustiante pra você? 
Pra mim, é muito. Pra mim, é a pior parte. Eu odeio escrever desse jeito. Mas, ao mesmo 
tempo, eu só funciono assim. Eu sou muito procrastinadora, eu deixo tudo pra última hora. Eu 
não consigo escrever antes. Mesmo que eu já tenha a coisa. Por exemplo, esse negócio do 
livro, eu já tenho um monte de cena, tenho cena com o Fasano, cena com o Alex Atala... Não 
botei nada no papel. Isso vai me prejudicar, porque eu vou esquecer, vou perder a coisa da 
hora. Mas eu sou muito assim. 
 
O que você chama de “cena” são os momentos vivenciados na apuração? 
São os momentos, as cenas, é... 
 
Você costuma gravar? Anotar? 
Depende... 
 
Depende? 
Cabral, no carro, tudo gravado.  
 
É mais por uma questão de segurança pra você? 
Também, também. Agora, eu acho que tem coisa que não dá. Por exemplo, Ricardo Teixeira... 
Não dá pra eu ficar com o gravador ali, seis dias. Com Zé Dirceu, não dá. Vou ficar seis dias 
com o cara, ele andando na esteira, eu vendo ele andar na esteira, conversando, com 
gravador? Não dá. Mas os caras devem achar que eu tenho algum problema de incontinência 
urinária, alguma coisa assim, porque eu vou ao banheiro toda hora. Então, eu sempre estou 
com um caderninho, um bloquinho... 
 
Você vai ao banheiro pra anotar? 
Eu vou ao banheiro, e escrevo. Isso já aconteceu muitas vezes. 
 
Que é melhor do que ficar anotando na hora, porque deixa mais livre, mais à vontade. 
Seria isso? 
Mas, muitas, eu anoto na cara da pessoa. Anoto. Mas você tem que sacar, sentir. Você anota, 
dependendo de uma frase de uma pessoa. Uma coisa é o cara falar assim: “Ah, eu gosto de 
sol, e tomo sol de costas”. E você pode falar que ele gosta de sol e que toma sol de lado. Outra 
coisa é pegar um presidente do PT, um cara desse, e ter uma frase que não seja “a” frase. É 
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bom a frase “de lado” não ser a frase “de lado”, ser a frase correta. Mas você entendeu o que 
eu quis dizer? 
 
Sim, o dano que isso pode causar depois é muito maior quando é alguma declaração, ou 
quando é algo que interfere diretamente na vida da pessoa ou de uma instituição. 
É... Então, eu tento não ter esse erro com ninguém, mas com... 
 
Com figuras públicas... 
E, mesmo assim, sei lá... 
 
Depende da situação e do que está sendo dito. 
É: “Gosto de sunday de chocolate”. Mas, na verdade, é de morango. É ruim errar, mas não é 
igual se eu tiver dito que o cara gosta de, sei lá, nota de cem dólares.  
 
Pode mudar a conotação ou alguma coisa assim.  
É... 
 
Você sabe por qual razão gosta de escrever textos dessa natureza? Hoje, você trabalha 
na Piauí e a sua função é essa. Mas isso, pelo visto, já vem de você, de antes, desse 
interesse em fazer o feature lá na Folha, ou mesmo tentar na Veja, e encontrar outros 
caminhos para contar as coisas. Então, você já parou pra refletir a respeito disso? 
Não... Nunca parei, mas é que eu acho que, pra mim, é natural. O não natural seria eu fazer 
uma matéria de economia: “Ontem, a balança comercial do não sei o quê...”. Isso não é 
natural. Ou, sei lá: “O presidente do Supremo Tribunal, dos embargos infringentes...”. Não é 
natural. Claro que eu faço, é como eu ganho dinheiro, como eu pago a escola das crianças. 
Então, se eu precisar fazer, sempre vou fazer, mas eu acho que eu descobri uma coisa muito 
natural, muito que é o meu jeito. Não tem que passar nada por cima de mim. 
 
Não é que você queira ser assim, é que você percebeu que é... 
Que eu acho que sou assim... 
 
Outra coisa que eu quero perguntar: como, em geral, você descobre as suas histórias? 
Depende também. Tem umas pessoas que eu tenho obsessão. Por exemplo: eu não entendo 
nada de futebol, nada. Quando eu fui fazer o perfil do Ricardo Teixeira, eu tinha dúvidas 
sobre quem era o técnico da seleção brasileira. Eu não sei, não tinha ideia, mas eu tinha 
obsessão com esse cara. Porque eu fui fazer uma matéria na África do Sul. E, aí, nessa minha 
matéria de Copa, que era assim “do Rio ao Cabo” – o que a África do Sul tinha feito e que 
poderia acontecer no Rio –, eu conheci o Ricardo Teixeira, porque era presidente da CBF. 
Então, tive um almoço com ele, e a partir dali eu fiquei obcecada por ele. Então, eu queria 
demais fazer esses personagens, eu sou obcecada em fazer o perfil da Xuxa, por exemplo, da 
Athina Onassis. Tem umas pessoas que eu sou obcecada. Do Joaquim Barbosa... Em geral, é 
um pouco isso. E outra: é olhando. Quer dizer, tem uma coisa aparecendo o nome da pessoa 
no jornal, você vai vendo que a pessoa está sendo muito, vai sacando e vai fazendo. 
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Ou, no caso de anônimos, como a história do garotinho que você contou, de perceber... 
Uma sacada... “Quem é esse garoto?”. Porque a foto era uma foto muito boa. O menino 
pedindo esmola, e o cara com uma cara meio assim. Então, quem era esse menino? Mas, em 
geral, vem de uma curiosidade minha sobre a pessoa.  
 
Essa sua ânsia por conhecer... 
Essa ânsia pra saber quem é essa pessoa, qual é a desse cara, que apito ele toca, o que ele 
pensa, como é que ele fala. Como é que ele ri? Ele ri de quê? Ele trata mal as pessoas? Ele é 
grosso desse jeito mesmo? 
 
A minha pergunta da sequência eu acredito que você já tenha respondido, mas quero me 
certificar. É a seguinte: como você costuma abordar os seus personagens? Seria dando 
essa liberdade pra eles serem o que são, procurando entende-los? É isso que eu entendi? 
Sim. Eu falo muito pouco, muito pouco, e eu acho que deixo a pessoa à vontade. Eu não sou 
daquela de ficar em cima. Do cara estar falando uma coisa, e eu ficar assim... Ou ficar nesse 
negócio mesmo que eu te falei: eu nunca fiz uma pergunta de mensalão pro Zé Dirceu. Seria 
absurdo. Tem gente que poderia achar que sou até incompetente de não ter feito isso. Mas, pra 
mim, foi bom. Porque, no fundo, poderia ter feito diferença? Acho que não. Não sei se ele 
falaria pra mim o que ele já não falou pra outras pessoas. Naquele momento, lá atrás, deixa 
ele falar, deixa ele ser o que ele quer. Entendeu? Mostrar pra mim o que ele quer se vender. 
 
Você tenta perceber o momento, a pessoa com quem você está, a situação... 
É, mas tem uma coisa que é muito importante também. Eu sempre me pergunto: “Por que 
uma pessoa quer fazer um perfil? Por quê?”. Todo mundo fala uma besteira, todo mundo... 
(pausa).  
 
Ao longo da sua trajetória, há temas que você privilegie ou prefira? 
Não, eu não tenho um tema de preferência. Eu gosto desse negócio de político, em geral. Mas 
mais por essa coisa pessoal, da pessoa, do cara ou da coisa que ele está metido. Tem um 
negócio mais pessoal ali. 
 
Sempre foi assim? A preferência por figuras que, pra você, sejam enigmáticas? É isso 
que é te move? 
É, é. 
 
Mesmo em casos como o menino fotografado pedindo dinheiro? Há sempre uma 
curiosidade por entender a pessoa e a situação? 
“Por que ele veio parar aqui?”. Ao mesmo tempo, eu quero muito entender, queria muito 
entender, ver os planos do Joaquim Barbosa. Eu estou tentando um perfil com ele, já 
estivemos juntos algumas vezes, ele ainda não aceitou. Eu queria muito poder entender isso. 
 
Você já se frustrou alguma vez, chegando à conclusão de que não era bem aquilo? 
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De que o cara é mais desinteressante do que parece? Já. 
 
Outra pergunta que tenho feito para todos os entrevistados é sobre a empresa em que 
trabalham ou trabalharam. No seu caso, é uma relação diferente da dos outros, porque 
você produz matérias que se encaixam na proposta da Piauí. Então, eu gostaria que você 
me falasse um pouco sobre como é a postura editorial da revista com relação a como 
fazer, ao que oferecer aos leitores, pra eu entender a influência da instituição 
jornalística na sua atuação como repórter. 
Não tem um caderno de conduta do que teria que ser. Mas o João Moreira Salles é o cara que 
dá o tom. É uma revista que tem que ter informação, que tem que ter esse texto que seja bom 
de ler. Não pode ter baixaria. Tem assuntos que a Piauí não vai dar nunca. Coisas familiares, 
baixaria, não vai dar. Não pode sair isso lá, mas não pode não porque ele falou que não pode, 
é porque eu sei que não tem nada a ver com aquilo ali sair. 
 
Faz parte da cultura da instituição? 
Faz parte da cultura. E, depois, quando você tem um lugar que foi criado do zero, e você está 
no lugar desde o zero, o zero você também ajudou a criar. Então, não é que a Piauí já existia, 
e a gente teve que se adaptar a uma coisa. Não. Eu estou desde o começo, desde que não tinha 
nada. Então, a minha cabeça é um pouco assim também. Nunca vi, nunca, uma matéria que 
não pode ser feita. Tem coisas que eu sei que eu não faria. Agora, matéria que eu já vi que 
teve nota de rodapé: do Daniel Dantas, por exemplo. Perfil do Daniel Dantas, que a Consuelo 
fez. Tem uma nota de rodapé porque o Opportunity teve coisa com a VideoFilmes durante 
muitos anos. Eu nunca vi nenhum problema. Inclusive: “Vamos botar uma nota de rodapé pra 
esclarecer que o Banco Opportunity, do Daniel Dantas, teve, foi sócio dos Moreira Salles, na 
VideoFilmes, e não sei o que”. A matéria saiu do mesmo jeito, e saiu não foi por causa dos 
Moreira Salles, foi porque é um contato do Mario Sergio. O Daniel Dantas era um contato do 
Mario Sergio Conti. Então, eu acho que vem muito da gente. E são seis pessoas lá, é muito 
pequeno, é muito pouco, dá muito pouco espaço pra essas dúvidas. 
 
E como é a sua relação com os editores? Tudo o que você escreve sai na íntegra? O 
editor interfere no texto? Como funciona isso na Piauí? 
Lá, tem várias coisas. Tem assim: a gente tem revisores, tem checadores e tem o editor. A 
minha matéria eu fecho direto com o Fernando de Barros, que é o diretor da revista, que não é 
editor, é diretor. Os revisores leem o seu texto. Você botou errado lá a data de nascimento de 
uma pessoa, ele muda. Uma informação que você falou: que o cara venceu a eleição no 
primeiro turno e, na verdade, é no segundo. Os checadores vão, rechecam tudo isso de novo, e 
o editor vai lá no final. Hoje, ele mexe muito pouco no meu texto, muito pouco mesmo. O 
Mario mexia muito mais. Hoje, o Fernando mexe menos, o que pra mim é bom, pra mim é 
ótimo.  
 
Você tem ciúme do seu texto? 
Não é ciúme, mas é porque, às vezes, você acha que a pessoa mexe e piora. (risos) Porque eu 
estou te falando: nada é gratuito. Você ficou naquilo, às vezes, uma palavra que você ficou, 
aquele parágrafo você demorou muito tempo pra ficar daquele jeito. E uma pessoa, num 
minuto, chega lá e troca aquela palavra. Por quê? Porque ela não gosta dessa palavra, ela 
gosta de outra. Eu acho que em textos desse jeito você tem que respeitar o jeito da pessoa. Eu 
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falaria daquele jeito? Eu usaria aquela palavra? Como esses textos da Piauí são muito 
autorais, as pessoas: “Esse texto é da Daniela, esse texto é da Consuelo, esse aqui é a matéria 
do não sei o quê...”. Você tem que respeitar, ali, o jeito que a pessoa é. Mas, em geral, isso 
não acontece. Eu sou bem respeitada. 
 
Não só você, como os outros colegas também. Certo? 
Sim. 
 
Outra questão que eu quero abordar é a do público. Quando você escreve, você pensa no 
seu leitor? Você escreve pra agradá-lo ou pra te agradar?  
Eu penso em algumas pessoas que estariam lendo, o que elas iam achar. Algumas pessoas que 
eu admiro, sei lá, jornalistas... 
 
Mas não relacionadas à matéria... É isso? 
Não, não. Tipo assim: se o Elio Gaspari, que é um cara que eu admiro, o que ele vai achar. Se 
o Mario Sergio ler, o que ele vai achar. Se o meu marido ler, o que ele vai achar. Entendeu? 
Pessoas que eu admiro intelectualmente, o que vão achar. 
 
E tem algo de buscar fazer aquilo que você goste? 
E tem o que eu acho que seria legal. Agora, sempre acho que dá pouco tempo, eu acho que eu 
escrevo muito rápido, acho que eu poderia sempre ter feito melhor. Porque eu nem acho que o 
forte das coisas que eu faço é texto, não. Mais essa coisa de eu ter um olhar na pessoa, de 
perceber uma coisa, ou de deixar a pessoa à vontade ou de não sei o quê. Eu acho que tem um 
pouco isso, mais do que o texto. 
 
Mas, se não te agrada totalmente, pelo menos você se sente satisfeita? 
É, me sinto: “Ok, isso aí é mais ou menos...”. Mas eu não consigo visualizar o leitor. Coisa 
que, na Veja, a gente visualiza muito bem. Na Piauí, não visualizo muito. 
 
Visualiza por que o leitor de Veja é mais definido? 
Acho que sim. 
 
Essas matérias agradam a algum público, vocês tendo isso em mente ou não. Mas você 
tem ideia de por que os leitores têm apreço por essas matérias? Ou recebe feedbacks? 
As minhas? Ou as da Piauí, em geral? 
 
As suas, especificamente. 
As minhas. Sempre quando as pessoas vêm falar pra mim, elas falam isso que eu procuro 
fazer mesmo: “Nossa, você me botou lá dentro da sala com você, você fez uma coisa, você 
descreveu o cara, você deu aquela aproximada ali com a pessoa”. Isso que vem pra mim como 
retorno. Ou: “Ah, você teve uma sacada nesse assunto...”. E que é, no fundo, o que eu procuro 
fazer mesmo. “Eu estava ali, eu entrei junto, eu vi o cara, não sei o quê...”. 
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E na Piauí como um todo? É a mesma situação? 
A Piauí eu acho que tem várias coisas. A Piauí, eu acho que é assim: é muito diferente de 
tudo que tem pra ler. É sofisticado. Sofisticado no sentido não de ser metido. Sofisticado pra 
você pensar. Têm os textos que você vai ler lá. Não só as matérias que a gente faz, mas as 
matérias que são compradas, ou que freela faça. É diferente. Agora, é um nicho. Nunca vai ter 
uma maioria que vai gostar disso. A maioria não tem saco de ler uma matéria daquele 
tamanho ou desses temas. Como um texto do Jonathan Franzen, que tem nesse número, que 
ele fala como essa coisa de você ficar na internet parou com esse negócio de prestar atenção, 
de conseguir ler, de conseguir refletir. A maioria é assim. Mas é um oásis você ter um negócio 
que não seja. 
 
Atrai pela curiosidade que desperta?  
Eu acho que atrai pela curiosidade intelectual. Você sair um pouco dessa preguiça intelectual. 
E preguiça intelectual não é nem isso de ter que ficar lendo texto lá do Alain Badiou. Não é 
isso, não. É, assim, de você ter leitura, de você ter uma diversidade de assuntos que não são 
assuntos que você vai pra praia e vai conversar, você vai conversar em restaurante. Você pode 
até conversar, mas... E pode virar um tema, depois de você ter lido, uma coisa que te abre. É 
um approach diferente, eu acho. É a melhor revista que tem no Brasil, disparado. Disparado. 
 
Para finalizar: se você fosse classificar seus textos, a que gênero você os submeteria, e 
por quê?  
Pois é, mas tem que classificar? Esse que é o negócio. Eu não sei... Eu não consigo, assim, 
achar... Por exemplo, o João tem muito problema com esse negócio de “jornalismo literário”, 
porque não é literatura, não é mesmo! Literatura é outra coisa, e não é porque só não é 
literatura porque escreve de gente que existe, é porque não é, não acho que seja. Literatura, 
pra mim, é um negócio muito mais burilado, muito mais transcendental, metafísico. Mas eu 
acho que é jornalismo mesmo, escrito com vagar, com espaço. Eu não consigo botar numa 
gaveta. 
 
Você usa muito o termo “perfil” na sua fala. Como você entende o perfil? 
Eu tinha uma ideia, quer dizer, eu quero ainda fazer isso, de publicar as matérias que eu fiz, 
dessas de perfis, como isso que eles fizeram, mas fazer uma só com as minhas. Eu acho que já 
tenho bastante coisa e tal, e tenho já um título: Ninguém é perfeito. E não deixa de ser isso um 
perfil. Você tem um lado, todo mundo, porque é isso. Eu acho que a pessoa que topa fazer o 
perfil, ela tem uma visão muito dela, ela quer um espelho ali. Não é? É vaidade. A pessoa só 
faz perfil por vaidade. Isso aí, pra mim, é claro. Primeiro motivo: vaidade. Segundo: 
oportunidade. Terceiro: vaidade de novo, sei lá... (risos) E quarto: uma tentativa de manipular, 
tem isso demais. As pessoas que fazem perfil querem te manipulam o tempo inteiro, falam um 
monte de coisa pra você e, no meio: “Não, isso aqui você tem que botar, isso aqui não pode, 
isso aqui é off”. E você vê essa coisa manipulada demais, sabe? Demais. Se você não fica 
atento com isso, você cai na esparrela da pessoa. Então, é complicado, mas eu acho que é um 
perfil. Eu vejo assim. E me interessa muito mais isso do que tema, por exemplo, fazer uma 
matéria da transposição do rio São Francisco. Pra mim, ai, não! Sabe? (risos) Acho o assunto 
excelente, mas tem a minha amiga lá, Paulinha, que fez uma matéria ótima na Piauí sobre 
esse assunto. Eu não gostaria. 
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Você gosta é de lidar com gente. 
É. Eu gosto de gente, sabe? 
 
E, de preferência, uma pessoa por vez? 
É... Uma pessoa e aquilo em volta. Aquilo é o que eu acho que eu faço bem. E é um perfil... 
 
Por opção sua. Um direcionamento. 
Me restringe, mesmo, um pouco, também, mas eu acho que isso é um negócio que eu posso 
fazer bem. Eu gosto e me interessa. Curiosidade pessoal. 
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Entrevista concedida por ELIANE BRUM 
São Paulo, 16 de dezembro de 2013. 
 
Apesar de já termos tocado em alguns desses aspectos, da outra vez, eu quero te pedir 
para falar um pouco sobre o começo da sua carreira, de modo que me explique como 
você se descobriu uma jornalista que faz esse tipo de matéria que eu estudo, que se vale 
de recursos redacionais da literatura.  
Acho que a gente até já falou sobre isso naquela outra entrevista... Pra mim, tem o bom 
jornalismo e o mau jornalismo. (risos) Eu não ponho tipos. Mas, assim, desde pequena, eu 
sempre gostei de escutar. Eu falo que eu sou uma “escutadeira”. Então, eu identifico o 
começo das coisas sempre na infância. Eu sempre adorei escutar as histórias dos velhos da 
minha família. Minha família tem uma parte que é da zona rural. Então, eu ficava sentadinha, 
num banquinho, as tias botavam aquelas bolachas brancas de tia do interior, e eu ficava 
escutando minhas tias, tomando chimarrão e ouvindo as histórias, até que eles se esquecessem 
mim. Então, eu sempre me interessei por isso. Eu me lembro que na minha cidade só tinha um 
edifício, e eu sempre ficava pensando assim: um edifício, numa cidade que só tem casas, dá 
uma quebrada... No sentido de que se possa pensar: são tantas janelas, são tantas realidades, 
eu nem sei quem estão ali, eu num sei o que está acontecendo ali. Que vidas são essas, o que 
faz elas rirem, o que elas fazem, o que faz chorar, o que dá tristeza, o que move, qual é o 
desejo... Não com essas palavras, porque eu era criança, mas já tinha essa curiosidade. Então, 
eu sempre me interessei por essas vidas. As vidas que se dizem comuns, mas que não são. 
Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu não me identificava de maneira 
nenhuma com o jornalismo que se fazia naquela época, que era um jornalismo bem amarrado, 
pelo menos aqui no Brasil. Isso era final dos anos 80, nos meados... Eu me formei em 88, 
metade de 88, então a gente está falando de 84 a 88. Era pirâmide invertida, era aquela coisa, 
notícia factual. Eu quase não terminei a faculdade. No final da faculdade, eu tinha certeza de 
que eu não servia pra isso. Primeiro, porque aquilo não me interessava. Eu não via, não 
enxergava as pessoas nesse jornalismo. Achava que eu era tímida demais pra ser jornalista, 
não tinha nada a ver com aquilo que eu via nos jornalistas que eu conhecia. Estava decidida a 
apenas me formar, pegar o diploma – porque já estava muito no fim –, e fazer outra coisa. Eu 
fazia história na Federal, fazia esses dois cursos. 
  
Você fazia os dois cursos ao mesmo tempo? 
É... Mas, aí, o que aconteceu, que eu conto um pouco n‟O olho da rua, é: bem no finalzinho 
da faculdade, a gente fazia estágio na própria universidade – tinha uma lei no Rio Grande do 
Sul que impedia de fazer estágio fora. Foi minha sorte, porque eu conheci um professor, 
chamado Marques Leonam, que tinha sido um grande repórter e que se transformou num 
grande professor. Até hoje, ele é professor na PUC gaúcha, e as pessoas costumam dividir a 
sua vida entre antes e depois do Leonam. E ele me mostrou... Ele trouxe, pra gente, um outro 
jornalismo. Uma outra reportagem, que é o que eu chamo de boa reportagem. Quer dizer, que 
vai muito além, que vai ver o que está atrás dos fatos – porque o fato é um ponto de partida 
só, não é o ponto final –, que fala de cheiro, fala de textura, fala de gesto, fala de hesitações, 
fala de silêncios... Hoje, tem uma enorme facilidade de tu encontrar a literatura sobre as 

                                                 
 Referimo-nos, aqui, a uma entrevista concedida a nós, pela jornalista, em 24 de julho de 2012, e que serviu de 
base para a elaboração do trabalho “Personagens anônimos e histórias de interesse humano: a relação entre fonte 
e formato no jornalismo de Eliane Brum”, apresentado no 35º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
(Fortaleza, 3 a 7 de setembro de 2012). 
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grandes reportagens da Realidade, o Joel Silveira, o Audálio Dantas, todo mundo tem livro. E 
o próprio new journalism americano, a gente encontra todos os livros. A Companhia das 
Letras lançou... E os jornalistas estão lançando seus livros. Naquela época, tu não encontrava 
nada disso. Quem tinha Aos olhos da multidão, que era o nome do livro do Gay Talese, tinha 
uma relíquia naquele livro, que não emprestava de jeito nenhum. A gente não tinha o acesso 
que tem hoje, e não tinha internet. Então, o Leonam traz isso pra gente na aula, e aí a minha 
vida muda, porque eu descubro que – nossa! – isso existe, é possível. E ele era uma figura 
muito especial. Melhor professor que eu já vi na minha vida. E, aí, eu fiz a primeira matéria 
pra ele, que era: todas as filas que a gente entra desde que nasce até morrer. Que era um tema 
que, praquela época, não estava mesmo nos jornais. Eu falei que queria fazer isso, e ele achou 
ótimo, o que também me surpreendeu. E, aí, eu fiz essa reportagem. Acabou sendo inscrita, 
por uma amiga minha, no 1º SET Universitário, que é aquele concurso da região Sul do país, 
das universidades. E eu ganhei. O prêmio era um estágio na Zero Hora, e eu fiquei onze anos 
na Zero Hora. E, lá, eu comecei a fazer aquilo que me movia. E o que me move? Me move 
entender como as pessoas dão sentido pra suas vidas, criam sentido pra suas vidas – e, em 
geral, com muito pouco. Essa é a grande pergunta que me move em todas as minhas matérias, 
por mais diferentes que elas sejam. E o que me interessa é o que depois ficaria consolidado 
n‟A vida que ninguém vê. O que me interessa é a extraordinária vida comum. Me interessa é o 
que normalmente o jornalismo não considera notícia. Me interessam esses homens e mulheres 
que constroem o país, mas não são contados na história – e não ser contado na história é algo 
brutal, é algo que aniquila a vida. E, aí, eu fui construindo meu espaço. Foi muito difícil no 
começo. No começo, eu tinha meus textos todos reescritos. Ainda peguei o tempo que tinha 
os copidesques. Então, era uma briga constante, e eu demorei pra conseguir. Na verdade, eu 
comecei a conseguir mais de ano depois que eu estava na Zero Hora, quando, num domingo, 
eu fui fazer uma das minhas várias pautas do plantão de domingo. Era pra fazer a inauguração 
do primeiro McDonald‟s de Porto Alegre. Isso foi 1989. E, aí, eu contei a história... Me 
mandaram ver quantos Big Macs tinham sido vendidos, o que as pessoas estavam achando 
dos Big Macs. Eu fui lá, e fiquei na praça... O McDonald‟s estava na Praça da Alfândega, que 
é uma praça muito tradicional de Porto Alegre, onde tem as prostitutas, onde tem os velhos da 
Praça da Alfândega, que são tipo uma instituição. Onde se discute a política, onde a história 
passou, aconteceu. E eu contei a inauguração do McDonald‟s – naquele tempo, era um marco 
de uma transformação social, econômica e cultural – pelo olhar deles. Essa matéria foi 
publicada na íntegra. E foi muito bem recebida pelos leitores. E, a partir daí, eu começo 
devagarinho a construir o meu espaço. Foi muito difícil no começo. 
 
Por que suas matérias eram reescritas? O que de errado havia nelas? 
Porque elas tinham que entrar no padrão. Em todas as minhas reportagens, eu dou, no lead, 
todas as informações, mas não daquela maneira tão direta. Mas eu dou, e dou mais. Todas as 
vezes, nas grandes brigas, eu digo: “Mas as informações estão aqui, só que estou dando muito 
mais que isso. Olha ali como tem...”. Hoje, não. Mas, naquele tempo, nas redações, a gente 
tinha grandes embates. E, assim: “Isso não é literatura no sentido da ficção, não tem nada 
inventado. Só tem apuração.  Eu tenho muito mais trabalho que tu, que está fazendo só a 
pirâmide invertida, o factual. Eu tenho que apurar muito mais coisas pra poder ter uma 
matéria substantiva”. Então, as minhas matérias eram colocadas num formato, que fazia com 
que todas parecessem iguais. 
 
E a partir dessa, do Mc Donald’s, então, você conquistou o seu espaço... 
Comecei a conquistar o meu espaço, devagarinho. Quando foi a comissão julgadora daquele 
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prêmio, 1º SET Universitário, eles chamavam a gente pra discutir os trabalhos inscritos. 
Quando me chamaram, tinha publicitário e jornalista, e os jornalistas disseram: “O que tu faz 
não é jornalismo!”. E os publicitários disseram: “É jornalismo, sim!”. Aí, não sei o que 
aconteceu, e eu ganhei. De cara, já me disseram que o que eu fazia não era jornalismo. Isso 
me acompanhou durante tempos nos meus primeiros anos... Sempre ouvia isso: “Isso não é 
jornalismo, o que tu faz é literatura”. Eu escrevi o meu primeiro livro de ficção, e pensei: 
agora vão dizer isso não é literatura. (risos) 
 
É jornalismo... (risos) 
(risos) E, aí, era isso. Era colocar dentro do padrão que tinha... 
 
E desde que você conquistou espaço para produzir as matérias do seu jeito, você nunca 
mais fez lead... 
Não! Eu faço lead. 
 
Sim, mas não o lead tradicional... 
Eu acho que o lead é superimportante. Eu até acho importante dizer isso, porque, às vezes, eu 
vou dar oficinas e palestras, e as pessoas escrevem as matérias, especialmente nas oficinas, e 
eu vejo que tem uma confusão. O lead tem que dar todas essas informações. Ele só não 
precisa ser chato. 
 
Não precisa ser seco, só aquilo... 
Não precisa ser seco, mas as informações têm que estar lá, não é nariz... Não é uma 
autorização pra fazer nariz de cera. Essa é a parte mais difícil: tem que dar essas informações, 
mas, de um jeito, como dizia a Isabel Allende, pegar o leitor pelo pescoço e levar ele até o 
fim. Então, eu sempre tento, tentei fazer isso. Busquei fazer um lead que tivesse um máximo 
de informações possíveis, não tivesse nariz de cera. Mas que as pessoas tivessem um bom 
texto. 
 
Porque há uma diferença, também. Às vezes, as pessoas acham que fazer uma abertura 
envolvente, com um gancho que chame a atenção do leitor, é fazer nariz de cera. 
É, e aí ferrou.  Porque, aí, tu só vai ter um texto ruim, sem nenhuma informação. 
 
Sem nenhuma informação, e é capaz de cansar o leitor. 
É... Eu não tinha essa ideia, mas quando eu comecei a ver o retorno, eu vi que as pessoas 
faziam essa confusão. Não é licença nem pra inventar, nem pra abusar de adjetivo e, muito 
menos, pra não darem informação. Então, tu tem que ter mais trabalho pra saber como tu vai 
dar essa informação. Em onze anos em que eu estive na Zero Hora, mesmo quando eu virei 
repórter especial, a gente fazia jornalismo diário: eu pegava três pautas por dia. Mas eu 
sempre ia pra alguma coisa factual e voltava com essa história um pouco diferente. Pegava 
um pouco pelos bastidores,  pelo cara que estava fora... Tinha aquela coisa toda. Mas tinha 
mais que isso. E tentava... O meu desafio era contar de um jeito que pudesse contar 
mais. Contar os contraditórios, as nuances da coisa, dar mais detalhes. Sempre tentei levar o 
meu leitor aonde eu pude estar e ele não.  
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Você já parou pra pensar por que escreve desse jeito? Com toda essa preocupação de 
entender e relatar um fato para além dele, de entender as contradições, enfim, a 
complexidade das coisas, das pessoas, das ações... 
É que, pra mim, eu tenho muito claro que o jornalista é aquele que documenta a história 
cotidiana, a história em movimento. A história do hoje. O que a gente produz é documento,  
documento que vai influenciar a compreensão do mundo e o próprio andamento do mundo, 
hoje, no presente, como vai ser determinante pros historiadores, pras pessoas, no futuro, 
entenderem esse momento histórico. Então, seja uma nota ou uma matéria de vinte páginas, 
eu vou fazer com o mesmo rigor, porque eu levo muito a sério o meu trabalho. Com o rigor de 
quem está consciente de que está produzindo documento, mesmo que esse documento seja um 
documento sobre a minha incompetência, no caso, se eu não conseguir. Então, eu acho que 
isso é muito grande, isso é muito sério. E assumir a seriedade disso é também respeitar a 
minha vida, porque essa é a minha expressão do mundo. Se eu acho que o que eu faço é 
qualquer nota, se eu acho que eu posso fazer de forma desleixada, eu estou me tratando de 
forma desleixada. Eu estou dizendo que a minha expressão do mundo não vale nada. Eu estou 
me reduzindo. Eu não quero me reduzir. Eu acho, então, que, se eu estou produzindo um 
documento, eu tenho esse pacto, que é um pacto com as pessoas que vivem nesse momento 
histórico e um pacto comigo também. Se, um dia, eu achar que eu não sou capaz de fazer isso, 
com a seriedade, com a competência necessária, eu vou parar de fazer, e não vou ficar 
produzindo lixo. Então, é isso. Eu acho grande contar uma história. Porque quando as pessoas 
abrem a porta da sua casa, da sua vida, pra mim, eu sei que elas estão me honrando com uma 
confiança enorme, e eu tenho que ser digna dessa confiança. Então, eu não me alieno disso, eu 
nunca me deixei alienar do trabalho e da grandeza do meu trabalho, do meu sentido do 
trabalho de ser uma documentadora da história. Tenho que me apropriar disso pra fazer 
direito. 
 
Então, seria esse senso de compromisso que te move a esse tipo de produção? 
É... Eu posso errar, como já errei. Eu posso descobrir, uma semana depois, que a melhor frase 
pra abrir uma matéria era outra, que só me ocorreu naquele momento, mas o que não pode 
acontecer é eu não ter feito o melhor possível. Essa é uma consciência que eu tenho que ter na 
minha vida, pra cada coisa que eu faço. Seja ficção, seja reportagem, seja coluna, eu tenho 
que saber que eu fiz o melhor possível. Pode não ter sido o melhor, mas eu fiz o melhor 
possível, nas circunstâncias que eu tinha. Não foi por falta de esforço e de trabalho que eu me 
equivoquei ou que eu não achei a melhor frase. Isso, pra mim, é muito sério. E eu sempre tive 
muita consciência da importância da história contada como instrumento de transformação do 
mundo e da vida. Então, isso, observando isso, nas pessoas. A imprensa, durante todo o 
século 20, foi hegemônica na documentação. A história em movimento. Com a internet, hoje, 
isso já se alterou. Essa relação de poder já está alterada. E, ao fazer isso, nessa hegemonia, 
deixou grandes capítulos de fora, e muita gente de fora. Então, eu trabalho no sentido de 
entender que eu sou uma repórter dos acontecimentos, que eu conto a história da vida comum. 
É um pouco de provocar, de contar essas partes não contadas. 
 
Dar vez pra essas outras histórias, pra esses outros capítulos. 
Dar voz praquilo que estava silenciado. Porque, pelo menos durante o século 20, o que a 
imprensa não contava, não existia. Isso teve muitas consequências. Hoje, é diferente. Hoje, os 
narradores se multiplicaram, as pessoas se contam, há várias narrativas, há um embate de 
narrativas, que torna o mundo mais rico. 
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Eu queria fazer outra pergunta, sobre algo que eu já sei um pouco, talvez, porque já li, 
já conversei com você, mas é importante retomar. É sobre o seu método de produção das 
matérias. E eu gostaria que você me falasse sobre esse método a partir de duas 
perspectivas: da apuração e da redação.  
É como eu falo sempre: eu acho que o processo da reportagem é um processo que começa 
dentro da gente, primeiro. Antes da gente ir pra rua, pras coisas do mundo, a gente atravessa a 
rua de si mesmo, e isso significa que tu tem que fazer um processo interno de esvaziamento, 
das tuas visões de mundo, dos teus preconceitos, dos teus julgamentos, pra ir o mais vazio 
possível em direção ao mundo do outro, ao mundo que é o outro, pra conseguir realmente 
escutar como ele vê a vida, quais são os sentidos que ele dá. Se tu não faz esse processo 
interno, tu pode ir pra África, tu pode ir pra China, tu pode ir pra onde for, pode atravessar o 
mundo, ficar cinco meses fazendo matéria, mas tu não vai ter saído do teu umbigo. Porque 
esse processo é fundamental. Pra gente habitar o outro, a gente tem que se desabitar por um 
momento. Então, isso é o primeiro movimento que a gente faz. E não é um movimento fácil 
de fazer. E, depois, também é difícil voltar desse movimento. Mas ele é necessário. Aí, a 
primeira ideia... Acho fundamental complicar a pauta. A primeira ideia é sempre uma ideia 
ruim, ou pelo menos fraca. Porque é natural, pela forma com que o cérebro da gente funciona, 
que a gente vá, que a gente pense primeiro uma coisa que a gente já viu, que a gente tem 
referência. Então, esse é o primeiro ponto de partida: tu precisa ir complicando a tua pauta, 
complicando a tua pauta pra quebrar isso, pra chegar em algo que seja um olhar novo. Então, 
esse processo de complicação da pauta é fundamental. Tu vai duvidando, duvidando das tuas 
primeiras ideias, pra chegar em algo que seja mais interessante. E, aí, tu chega... 
 
Você podia me dar um exemplo de algo que você foi complicando, complicando... 
É... Todas as minhas reportagens começam de uma complicação. Deixa eu ver se tem uma 
que é mais fácil... Ah!: “O homem-estatística”. Era pra fazer uma matéria sobre a pobreza, e 
acabou que, mais tarde... “Então, vamos fazer os pobres do Nordeste...”. Só que... Será? A 
gente tem que pôr esse “será?”! E, aí, você começa a pensar: mas o que é ser pobre, hoje? E, 
daí, vamos tentar entender o que é ser pobre, hoje. E a gente estava num momento de enorme 
desemprego, especialmente nas grandes cidades, nas mais industrializadas, como São Paulo. 
Então, tinha uma pobreza, ali, num momento histórico, que era muito diferente. Era isso que 
teria que ser entendido... E, aí... se eu ficar falando, eu vou ficar cinco horas aqui! (risos) Mas 
é isso, um pouco isso... 
 
Problematizar a situação. 
Problematizar... Eu chamo complicar a pauta, problematizar. A partir daí, tu vai fazendo isso, 
mas, aí, tu já tem algo que entender. Digamos: o que é ser pobre, em 2001, na Grande São 
Paulo? Aí, eu vou ler o máximo possível de estudos, de teses, de reportagens que saíram... 
 
Levantamentos, estatísticas... 
Tudo que for estatística. Tudo! Pra quê? Não pra mim, pra minha matéria, mas pra eu poder 
me perder. Pra gente poder se perder, que também é fundamental numa reportagem. Pra 
chegar em algum lugar novo, tu precisa saber muito, senão não vai enxergar. Então, eu estudo 
muito pra poder me perder. E, aí, eu vou pra rua. Isso, claro, estou falando numa coisa ideal, 
com tempo, tempo razoável. Aí, eu vou pra rua, e aí eu preciso entender como eu vou contar 
isso. Nesse caso, por exemplo, eu decidi contar por uma pessoa. Mas que pessoa é essa? Em 
que momento da vida ela está? Então, eu achava que tinha que ser um momento nem da 
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pessoa que perdeu o emprego há muito tempo, e já perdeu a esperança de conseguir outro, 
nem que perdeu há tão pouco tempo, que acha que vai conseguir outro no dia seguinte. Eu 
queria um momento em que a pessoa percebe a sua queda. Em que ela começa a perder lugar 
simbólico na família.  E, aí, eu vou pra rua. E eu vou pra rua sempre torcendo que dê errado. 
(risos) É duro! Mas eu acho que só quando der errado é que eu vou chegar a algum lugar 
realmente novo, eu vou alcançar algo realmente novo. Algo que ainda não foi contado. 
 
Você gosta de se surpreender... 
Eu acho que a reportagem sempre parte de um espanto. Um espanto no teu olhar sobre o 
mundo. E a graça é justamente tu não saber o que vai acontecer quando tu vira a esquina. 
Então, eu sei que, quando der errado, meu planejamento, é porque a reportagem está 
acontecendo. Eu vou ter que tentar entender o que está acontecendo, vou ter que jogar fora 
aquelas minhas ideias. Eu adoro jogar fora meu planejamento, eu adoro jogar fora as minhas 
ideias iniciais, porque, aí, o novo está vindo, e eu estou sendo capaz de escutar o novo, eu 
estou aberta pra isso. Porque o contrário da reportagem é a tese, que tu vai confirmar na rua. 
Não, não, isso não é reportagem, isso não é jornalismo. Eu vou pra rua aberta, tendo estudado 
muito, pra poder estar aberta. Então, dá errado e, aí, eu começo a entender e a escutar e tal. O 
meu processo é pela escuta. Eu acredito que o principal instrumento da reportagem é a escuta. 
Eu tenho muito medo daqueles jornalistas que se acreditam totalmente isentos e objetivos, 
como se fosse possível pairar acima da sociedade. Não!  Eu me coloco como ser falho. Eu 
estou imersa na cultura, eu sou filha desse momento histórico. Então, me saber falha é o que 
me ajuda a tomar as precauções necessárias pra ser capaz de escutar. É pela escuta que eu vou 
conseguir alcançar o outro. E o que é a escuta? A escuta é esse lugar de canto. Porque eu acho 
que é o lugar do repórter estar escutando como o outro conta a sua vida. Nesse sentido, talvez 
o exemplo mais fácil de entender seja quando eu fiz a reportagem dos últimos cento e quinze 
dias da vida de uma mulher com câncer incurável. Então, nesses cento e quinze dias, eu falava 
todos os dias com ela, e eu nunca pronunciei a palavra câncer, apesar de ser a doença que a 
mataria. E só soube que ela não pronunciava a palavra câncer porque eu nunca pronunciei. Eu 
precisava entender como ela falava, que palavras ela usava pra falar da doença dela. Então, eu 
escuto. O discurso não é meu, o discurso é dela. E quando, em alguns momentos, não é 
possível sustentar esse lugar da escuta? Aí, eu conto pro meu leitor. Meu leitor sempre sabe 
quando eu saí do meu lugar da escuta e interferi na reportagem. Por exemplo: só o fato da 
gente decidir contar uma história, a gente altera essa história. A gente precisa saber disso. 
Teve dois momentos nessa reportagem em que isso fica muito claro, pra entender o que é 
escuta pra mim. Tem um momento em que eu estava na casa dela... E a Ailce tinha sido 
merendeira de escola. Então, ela salvou muitas crianças que chegavam desmaiando, na 
segunda-feira, porque tinham se alimentado pouco no final de semana. Então, quando o 
médico, em vez de falar a verdade pra ela, diz que ela precisa comer e ficar forte pra fazer a 
cirurgia e se salvar, pra ela isso faz todo sentido. Se alimentar e se salvar. Pra ela, faz todo o 
sentido. Só que as toxinas do tumor não permitiam que ela conseguisse se alimentar. Então, 
ela vivia num grande drama com respeito a isso. Um dia, eu estava na casa dela, e ela estava 
num momento melhor, ela estava até conseguindo comer melhor, e a gente estava na cozinha 
– muito da nossa vida juntas girava em torno de comida, exatamente porque era uma questão 
pra ela, agora que ela não podia comer. Ela fazia muita comida pra mim. E estava eu, ela e a 
Lourdes, que era a mulher que tomava conta dela durante o dia, que ficava na casa, e a Ailce 
disse pra mim: “Eu acho que eu nem tenho essa doença”. E olhou pra mim, esperando a 
minha reação. Eu queria muito dizer pra ela que ela não tinha essa doença, mas eu não podia 
fazer isso. Eu tinha que permanecer no meu lugar de escuta, que, às vezes, é extremamente 
difícil, como nesse momento. Ficaram as duas olhando pra mim, pra ver o que eu ia dizer, e 
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eu só continuei escutando. Aí, a Lourdes achou uma solução dizendo: “Ah, não, acho que tu 
não tem mais essa doença, porque eu tinha uma tia que tinha essa doença, e ela cheirava mal, 
e tu não cheira mal”. E assim se resolveu a história. Eu fiquei com tanta dor de não poder 
falar, de não poder sair do meu lugar da escuta, que eu fiquei doente. Fiquei com um 
problema de garganta, porque eu sou muito assim... Então, isso, de se manter no lugar da 
escuta, é entender como é que o outro está vendo. E entender que o outro não fala câncer... É 
assim que eu protejo o fato de eu ser um ser falho. Não estou pairando acima disso. Aí, teve 
aquele outro momento, quase no final da reportagem, que ela estava bem perto da morte, e ela 
vai ter uma conversa com a médica. Ela estava muito revoltada porque não se salvava, porque 
ela se esquecia que não tinha o que fazer, nesse sentido da salvação. Tinha muito pra fazer, 
mas não no sentido dela se salvar. E, aí, ela e a Goretti, que é a médica que cuida dos casos 
paliativos, se encontraram. Era uma cena muito bonita: tinha um sol na janela, batendo nas 
duas, elas sentadas, Goretti aqui e ela aqui, e eu no meu lugar de escuta. E, aí, ela diz pra 
Goretti: “Ah, por que vocês não fazem nada? Eu quero saber do meu caso, eu quero que num 
sei o quê...”. E, aí, a Goretti disse: “Eu acho que a senhora esqueceu que tem uma pedra no 
meio do seu caminho...”. E, aí, a Ailce disse: “Mas não dá pra fazer um viaduto?”. E, aí, a 
Goretti explica pra ela que não dá pra fazer o viaduto. A Ailce sempre foi uma mulher que 
usou salto alto, falava que eu tinha que me vestir melhor, que eu tinha que me maquiar, uma 
mulher que está sempre bonita, e ela nunca aceitou ser pega no braço, como doente. Naquele 
dia, ela quis que eu pegasse no braço dela. Isso é escutar também. Então, tinha um degrau, e o 
pé dela falhou. Aquela falha no pé, depois dessa conversa, dizia mais do que muitas palavras. 
Isso também é escutar. E, aí, a gente foi pro saguão do hospital, esperar o filho dela buscar o 
carro, e ela me disse: “Ah! Eu acho que eu vou comer, ficar forte e fazer essa cirurgia”. E aí 
eu interferi. Aí, eu saí do meu lugar de escuta, e disse: “Eu estava lá, Ailce, eu ouvi o que a 
médica disse. Não é culpa tua. Nunca foi culpa tua”. Eu saí, porque eu achei que eu tinha que 
sair, mas o meu leitor sabe disso. Essas dois exemplos ajudam a entender como eu entendo a 
escuta, que, pra mim, é o principal instrumento do repórter.  
 
Da apuração... 
É. 
 
E depois? Apurou, escutou... 
(risos) Eu, todo dia, quando eu faço grande reportagem, chego em casa... Primeiro, eu tenho 
meus bloquinhos e vou gravando. Em geral, eu gravo minhas entrevistas, pra não perder 
nenhuma palavra, porque não existem sinônimos. Se a pessoa escolheu uma palavra, é aquela, 
e não outra, e isso diz dela. Então, eu não posso mudar a palavra. Então, eu gravo e transcrevo 
todas as entrevistas. Mas, no meu bloquinho, eu vou anotando aquilo que não é palavra, que 
também é tão importante, às vezes até mais importante que palavra. Que são os cheiros, o que 
vai acontecendo, quem entra, quem sai. O fato do pé ter falhado... Tudo isso não está no 
gravador. Então, tudo isso eu vou anotando. E vou anotando, também, os meus sentimentos, o 
que eu vou sentindo. Então, meus bloquinhos são um relato de todo esse mundo, de todas 
essas informações. Porque o cheiro, o gesto, tudo é informação. E, aí, em casa, eu transcrevo, 
boto no computador o que tem nos meus bloquinhos, e também já vou pensando algumas 
coisas, e vou botando lá. Então, matérias como a da Ailce, tem 400 mil caracteres de 
apuração. Tem uma, o “Islã dos manos”, que tem uns 300 mil de apuração... 
 
Tudo você passa pra tela... 
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Tudo eu passo pro computador, porque, como ela é grande, eu não posso esquecer o que eu 
senti, o que eu vi, qual era a atmosfera naquele momento. E quando eu for escrever, eu já vou 
estar num outro momento. 
 
E, além do bloquinho, ainda registra outas percepções... 
Porque, do bloquinho, eu vou pensando em cima. Então, é bloquinho, mais a percepção, mais 
a transcrição. O material é enorme. E quando são coisas que eu preciso checar... Aí, talvez, o 
exemplo que eu sempre dou, que eu acho que fica mais claro, é quando eu fui fazer uma 
matéria de uma menina, em Pompeia, no interior de São Paulo, que apareceu na internet 
transando com dois caras, um deles casado, uma cidadezinha desse tamanho. Foi parar no 
Japão, no mundo inteiro, mudou a vida em um segundo. Eu fui pra lá, fazer, um mês depois. 
Eu queria saber um terço de uma frase que eu queria usar, que era assim: “Naquele dia em que 
a vida mudou em um segundo, como é que estava o céu...”. Se era um dia de sol, se chovia, se 
era uma tempestade... E pra fazer isso, como eu estava indo um mês depois, eu entrevistei 
cinco pessoas diferentes, de estratos diferentes da cidade. Como é que estava o dia? Ah, todo 
mundo diz que não choveu. Mas tinha sol? Tinha nuvem? Era um sol sem nuvens? O céu 
estava bem azul? Era aquele céu meio assim...? Aí, quando eu voltei pra São Paulo, eu conferi 
isso com três sites de meteorologia diferentes. Porque é isso que dá credibilidade pra nossa 
matéria. Isso era um terço de frase do meu texto. Mas se eu erro uma coisa tão banal, o leitor 
tem todo direito de não acreditar em mais nada. Então, é precisão. Essa checagem é muito 
importante. Tem muito jornalista preguiçoso, que diz: “Ah, tu faz literatura, né?”. Porque dá 
trabalho fazer bom jornalismo. Porque imagina: só com uma coisinha dessa, tu entrevista 
cinco pessoas e três sites de meteorologia. Dá um puta trabalho. Então, eu gosto de dar 
exemplos pra entender como dá trabalho fazer bom jornalismo. Mas, aí, em algum momento, 
tu tem que entender que terminou a reportagem – que também é um momento difícil esse –, 
precisa parar de apurar ou tu vai ficar a vida inteira... Aí, quando eu tenho que sentar pra 
escrever, eu leio todos aqueles 300 mil caracteres e vou botando com cores diferentes. 
Escolho, assim, só o que é o melhor do melhor, e vou marcando. Essa é a minha primeira 
seleção. Assim: isso tem que estar na matéria. Depois do melhor do melhor, eu tenho que 
fazer o melhor do melhor do melhor, e daí eu marco com uma outra cor. Aí, eu largo num 
canto, deixo fora, e vou escrever. (risos) Quando eu vou escrever, eu não quero olhar pra mais 
nada, que aí me atrapalha. Eu não quero ficar checando, não. Eu sempre tenho a sensação que 
a história se escreve primeiro dentro de mim, e, depois, quando eu vou pro computador, ela já 
está escrita, porque sempre acontece que eu acordo no meio da noite com uma ideia, porque 
eu estou tomada por aquilo, eu estou totalmente possuída por aquilo. Então, eu acordo no 
meio da noite, e uma ideia... Daqui a pouco, eu entendo uma outra coisa. De manhã cedo, o 
lead já está ali... E, aí, eu escrevo tudo. Texto precisa sempre dormir, porque no outro dia tu 
tem distanciamento, tu vai trabalhando melhor. Quando tu consegue deixar dormir uma 
semana, daí ta-a-am... E, aí, ele escrito, pronto: aí, eu volto pro meu material de apuração, e 
checo cada palavra. Porque daí dá pra ver se a minha memória confere com o que estava ali. 
Aí, vou fazendo os ajustes. Tipo: não foi isso, foi aquilo, foi desse jeito, e tal, não sei o quê... 
E é isso. 
 
Quero puxar um gancho desse exemplo do dia ensolarado ou chuvoso. Com você escolhe 
esses detalhes? Como você os seleciona?  
É pela escuta também. Essa escuta ampla, que é com todos os sentidos. É um pouco as 
pessoas que vão te dando os sentidos das coisas, porque são os sentidos delas. Não os meus. 
Então, ali, as matérias que a imprensa tinha feito sobre esse caso: “Ela nega...”, “Foi 
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montagem...”, “É verdade...”. Isso não me interessava. O que me interessava? Me interessava 
o que eu fui escutando deles, que era como a vida pode mudar num segundo. Como, de 
repente, toda a vida que tu conhecia muda. E muda pra sempre. Então, assim, é esse 
estarrecimento da mãe e do pai, da própria menina... “Eu estava fazendo meu imposto de 
renda, e daí minha filha estava nua na internet”. “Eu estava vendendo um presente pra Fulana, 
que estava num sei o que, e daqui a pouco a minha filha estava nua na internet”. “Eu 
estava...”. Sabe? Então, eu tenho que entender como é que era o momento. Entender, em 
todos os sentidos, inclusive sabendo que o dia, se fosse um temporal, fosse num momento de 
temporal, muda. Não, um dia de sol, nada dizia que ia acontecer. Nada anunciava. Era um dia 
de sol... 
 
Um dia comum. 
Um dia comum. E, de repente, a vida mudou. 
 
Como você descobre as suas histórias? Isso, claro, além dos casos pautados por fatos 
datados e agendados. 
Olhando pro mundo. Ouvindo, pela curiosidade. Porque as histórias, em geral, partem dum 
espanto meu diante de alguma coisa. Mas eu gosto muito, eu prefiro trabalhar sem pauta. 
Quando eu fui pra Roraima, que eu fiquei um mês morando em Roraima, eu fui sem pauta. E 
aí eu preciso descobrir quais são as histórias pra se contar. N‟A vida que ninguém vê, eu fazia 
muito isso. Eu parava na esquina, esperava a primeira pessoa que me abordasse, e, aí, eu tinha 
que descobrir qual era a história dela. Não a história da vida inteira, mas a história que de 
certa forma levou ela até mim, naquele momento. As histórias, elas estão aí, só precisa querer 
descobrir. Só precisa decifrar. As pessoas estão aí pra serem decifradas... 
 
Às vezes, do nada, você... 
Eu gosto muito do nada. 
 
Você percebe algo, te dá um “start”. 
É... As matérias que eu mais gosto de fazer são quando eu vou sem nada. “Ah! Vai pra 
Transamazônica”. Eu vou! Eu vou! (risos) E, aí – nossa! –, acontecem coisas, porque tu vai 
aberto, mesmo, vai pra rua. E eu adoro isso. Vou pra esquina. E não preciso dessa coisa de 
saber o que eu vou fazer. Eu gosto de me perder. 
 
Então, você está observando alguma coisa e logo percebe que pode dar uma matéria... 
É, é... Gera um espanto. São coisas, assim... Eu estava lendo, hoje, aquele negócio de 
pornografia da vingança, que está na moda falar esse termo, pra essas pessoas que estão 
botando fotos na internet. Eu fico pensando: mas por que pornografia? O que faz eles 
chamarem de pornografia? Eu não aceito facilmente as palavras, ou os conceitos, ou o que me 
é dado pra ver. Acho que essa é uma postura. Ah, método de trabalho: dúvida. Eu acho que 
um jornalista se movimenta pelas suas dúvidas, não pelas suas certezas. A certeza não leva a 
lugar nenhum. Leva só a permanecer no umbigo. Então, tu vai começando a se movimentar 
pelas tuas dúvidas, começando a duvidar de si mesmo. É um processo da minha própria vida, 
todos os sentidos da minha vida: eu estou sempre duvidando. Mas está chamando assim por 
quê? Está dizendo isso por quê? Ou, então, por que isso seria o certo e aquilo não seria? Por 



 
390 

  

que tu faz isso e não faz aquilo? Eu faço sempre esse exercício, naturalmente... 
 
Essa interrogação constante é o que... 
É o que me move. 
 
E é o que vai gerar, também, as pautas, não? 
É... Não aceito nada como dado. Nada. Mesmo que pareça muito sensato, todo mundo esteja 
dizendo aquela mesma coisa, mas hummmm. (risos) Mas por quê? (risos) Eu não sei! Pode 
ser que eu chegue à mesma conclusão, mas eu preciso fazer o meu processo de dúvida. 
 
Uma outra pergunta seria como você aborda os personagens, mas você já respondeu. Eu 
só queira perguntar um detalhe... 
E eu nem chamo de personagem, essa é uma briga que eu tenho.  
 
Você os... 
Já chamei, também, mas eu comecei a perceber que, quando eu comecei no jornalismo, aí no 
final dos anos 80, a gente chamava as pessoas que a gente entrevistava de pessoas. Aí, eu não 
sei bem o que aconteceu, começou a se chamar gente de personagem, pessoas de personagem. 
Então, ficou muito aquela coisa: procura um personagem que diga tal coisa, ou faça um case  
com um personagem que não sei o quê. Começou a aparecer esse negócio nos anos 90, e, aí, 
as pessoas viraram personagens. E eu acho que isso tem alguns problemas, como conceito. 
Primeiro que personagem é da ficção, ele é um termo da ficção, então não é um termo do 
jornalismo. Quando um ficcionista, um escritor de ficção, cria um personagem que é tão 
contraditório, é tão complexo, tão verossímil, que tu acha que ele é gente, o cara é um gênio, o 
cara é um ótimo escritor, ele é muito competente, ele é brilhante. Agora, quando um jornalista 
reduz uma pessoa a um personagem, ele é só incompetente. Porque eu acho que o 
personagem, a palavra personagem... A gente trabalha com as palavras, a gente sabe que as 
palavras não são inocentes. A palavra personagem cria um distanciamento. Eu acho que ela dá 
uma certa autorização pra tu te conectar menos com aquela vida que tu está contando, saber 
que tu está contando uma vida, que aquela vida vai ser alterada por aquilo que tu está 
contando, que é estar trabalhando com gente encarnada. Gente que respira, que sofre, que dói, 
e que, enfim...  Personagem é a palavra que afasta disso.  
 
Então, o termo mais adequado seria... 
Pessoa. 
 
Pessoa, mesmo. 
É! Pessoa que tu entrevista. Pessoa. Porque a gente conta histórias de pessoas. E o 
personagem surge dentro dessa lógica do jornalismo que, pra mim, é antijornalismo, que é, 
assim: “Procura alguém que vai te dizer...”. Ele é alguém, ele é o personagem que vai ser 
encaixado dentro de uma tese, que já foi decida... 
 
Às vezes, até dentro de uma fala que já foi pré-concebida. 



 
391 

  

Que já foi pré-concebida. Isso é o contrário do jornalismo. O que a gente faz é ir ao encontro 
de pessoas pra decifrar, buscar decifrar como essas pessoas se inserem num determinado 
contexto, como elas contam a sua vida, como elas se movimentam nesse mundo. O 
jornalismo, a reportagem, é um processo de decifração do outro. Então, pessoas, tu decifra. Tu 
não encaixa. O personagem tu encaixa. Pessoas, a gente decifra, busca decifrar, porque a 
gente também nunca consegue decifrar completamente. Então, essas palavras não são 
inocentes. É um processo completamente oposto. Então, na reportagem, a gente entrevista 
pessoas e conta histórias de pessoas. Personagem é da ficção. 
 
Então, o detalhe que eu quero perguntar é o seguinte: tem alguma prioridade que você 
busca valorizar ou procurar nessas pessoas?  
Elas vão me dizer isso. Eu não sei! O meu trabalho de escuta é entender o que é importante 
ali. O que é importante no que elas dizem e, também, no que elas não me dizem, porque, às 
vezes, o que elas não me dizem é mais importante do que o que elas dizem. 
 
O que elas fazem, o que elas gesticulam... 
É... No seu silêncio, no que elas omitem. Se alguém me conta a sua vida, como ela começa a 
contar, por onde ela começa a contar sua vida. Se alguém me mostra o seu mundo, o que me 
mostra e o que não me mostra. Tudo isso eu estou escutando. Quando eu tenho a chance, 
conforme o tipo de matéria, em geral, eu nem faço a primeira pergunta. Porque eu acho que a 
primeira pergunta fala mais de mim e do que eu quero saber do que das próprias pessoas, da 
história delas. Eu prefiro dizer pra ela: “Me conta”. E aí as pessoas começam a contar pelas 
coisas mais inusitadas, que eu jamais imaginaria. 
 
E você tem algum tema preferido, que você goste mais? 
Não, não. Gosto de gente. Eu adoro, eu gosto muito das Amazônias todas, gosto muito das 
periferias, de todos esses mundos muito diversos. Eu nunca consegui me encaixar numa 
determinada editoria. Sempre tem essa demanda de identidade, que eu recuso. Durante muito 
tempo, diziam que eu fazia matérias humanas. “Ah, a Eliane faz matérias humanas. Se 
precisar de alguém que faz matérias humanas, chama a Eliane”. Quer dizer, mas é possível 
fazer matérias inumanas? Sempre me perguntam sobre o que tu escreve. Aí, teve uma época 
que eu dizia: direitos humanos. Pelo menos pra não me encher o saco, porque quer o quê? 
Quer que eu te diga? Então, te digo: “Ah! Faço direitos humanos”. Todo mundo achava legal 
direitos humanos, direitos humanos... Mas não é exatamente isso, e é isso também. A vida é 
misturada, ela não tem escaninhos. Eu conto histórias, sou uma contadora de histórias reais, 
onde tem tudo: tem economia, tem política, tem cultura, tem comportamento. Mas está tudo 
misturado, porque a vida não é compartimentada. 
 
Na minha pesquisa, eu tenho levado em conta a relação do jornalista com a empresa em 
que trabalha. E, no seu caso, tem pelo menos dois cenários diferentes: Zero Hora e 
Época. Como era a sua relação com esses veículos? Como e por que você considera que 
eles te deram espaço para essas matérias? 
Acho que nunca ninguém te dá nada, tu conquista. 
  
De fato, “dar” pode ser um termo equivocado, mas de alguma maneira a instituição 
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jornalística te concede essa possibilidade, seja pela conquista, seja porque foi 
convidada... 
Esse é o embate. É importante. Eu nunca confundi trabalho com emprego. Trabalho é a minha 
expressão do mundo. E o meu trabalho de repórter é uma das minhas expressões do mundo, 
uma das minhas principais expressões do mundo. Aí, pra trabalhar, eu vou ter um emprego, 
ou não. Então, eu tive dois empregos: Zero Hora e Época, onde eu fiz o meu trabalho. Mas se 
o emprego não está deixando que eu faça meu trabalho, eu saio do emprego. Meu trabalho 
está acima disso, ele é maior do que isso. Neste momento, desde 2010, eu faço meu trabalho 
sem emprego, que é uma outra escolha. Então, o que sempre esteve maior, pra mim, é o que 
eu te falava antes: eu estou documentando a história cotidiana, a história em movimento. Esse 
é o meu compromisso. O emprego é circunstancial. É o que vai me permitir ou não fazer isso 
direito. Enquanto me permitir fazer direito, eu fico, e quando não me permitir, eu não fico. E, 
aí, teve momentos diferentes, mas eu nunca aceitei não me deixar fazer aquilo que eu preciso 
fazer, porque seria me aviltar, me alienar do meu trabalho. E, aí, eu acho que é a hora que a 
gente morre. E as redações estão cheias de morto-vivo. Nunca me deixei ser morto-vivo, que 
me matassem. Então, eu sempre lutei muito. Aí, tu tem que ver... A melhor forma de lutar, 
dentro duma redação, é entregando. O cara pode não gostar de ti, pode não gostar do jeito que 
tu conta o mundo, pode não gostar de várias coisas, mas ele vai ter que reconhecer que tu traz 
da rua algo que ele precisa publicar. Então, esse é o melhor jeito de lutar, eu acho. “Fulana é 
complicada, Fulana é difícil, Fulana é não sei o quê”. Eu ouvia, eu era tudo isso. “Mas ela 
entrega. Ela vai chegar aqui, e vai entregar”. Então, é isso. Trabalhar é sempre a melhor 
resposta. E, às vezes, se eu não consegui contar algumas histórias, eu não consegui de um 
determinado jeito... Uma história te escolhe, tu precisa contar essa história. Senão, ela não vai 
te deixar dormir. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o documentário da Severina, que 
era aquela questão da anencefalia, das mulheres poderem ter direito a interromper a gestação, 
no caso de anencefalia, que estava no Supremo, eu nunca tinha feito um documentário na 
minha vida, mas eu precisava contar aquela história e não ia dar pra contar na revista do jeito 
que eu queria contar. Aí, eu tirei férias, e fui contar a história fazendo uma coisa que eu nunca 
tinha feito. Tecnicamente, é muito ruim, mas a história foi contada. Quando eu fui fazer a 
Gretchen, eu tentei fazer uma reportagem sobre a Gretchen, porque a Gretchen fez 25 anos de 
carreira, que me intrigava. Qual era o meu espanto? Como uma mulher ganha a vida com a 
bunda e três músicas, em 25 anos? Não no sentido pejorativo. No sentido que ela tinha algo 
muito complexo a nos contar sobre isso, e que o fato de ela ser folclorizada fazia com que a 
gente não enxergasse. Eu queria entender quais eram os Brasis da Gretchen, pra que Brasis ela 
me levaria. Eu tentei fazer essa pauta, não aceitaram. Porque tinha um preconceito com a 
Gretchen. Aí, eu esperei cinco anos, e fiz um documentário quando ela fez 30 anos. Mas eu 
nunca deixo de contar uma história. Pode demorar. Eu não vou deixar... Eu tentava contar a 
história dessa geração de jovens, a maioria negros e pobres, que morre antes dos 20 anos. 
Quer dizer, a gente tem uma expectativa de vida de 70 e poucos anos no Brasil, mas tem uma 
geração que morre aos 20. Eu tentei isso durante anos, e não conseguia, porque não 
interessava à classe média que dirigia a revista e pra classe média que consumia a revista. Isso 
não pode me levar a ir chorar no banheiro, chorar no bar. Posso até chorar no banheiro, chorar 
no bar, me queixar com os amigos...  Isso tem que ser uma informação pra mim. O que eu 
tento entender: se esse cara não se comove que está morrendo milhares de pessoas com 20 
anos, homens jovens com 20 anos, como é que ele vai se comover quando eu escrever? Eu 
não vou alcançar... Eu preciso entender como eu posso contar de uma forma que ele vai 
conseguir enxergar, porque, senão, não adianta. E, aí, finalmente eu consegui entender, que 
foi quando eu contei a história pelas mães. As mães que enterram os filhos. Então, tu desloca 
do lugar. Aí, as pessoas conseguem ler. E conseguem alcançar aquela dor. Então, levei anos 
até, porque não conseguia achar um jeito de... Primeiro, o meu chefe, ele tem que funcionar 
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como alguém que me dá uma informação. Ele não quer essa pauta porque ele não se comove 
com isso. Como eu vou fazer, então, com que ele – não é nem se comover... –, com que ele se 
espante com isso. Como eu vou fazer pra que ele seja o meu leitor? Então, ele me ajuda nisso. 
Eu tenho que pensar estrategicamente, com uma informação importante que ele está me 
dando. Se ele não enxerga, os outros também não vão enxergar. Aí, quando vêm as mães, daí 
as pessoas enxergam. Aí, eu consigo fazer a pauta, eu consigo contar a história, os leitores 
conseguem ler a história, as pessoas começam a discutir, tem um impacto, tem uma 
repercussão. Então, é assim que a gente vai... 
 
Então, essa questão do espaço concedido teria a ver com a atenção dos profissionais, 
inseridos numa classe social, que atendem a uma classe – em geral, a mesma – em que se 
encontram os leitores? Tem a ver com isso ou é outra lógica? 
Eu acho que não se pode ver essas coisas de forma estanque. Assim: como Fulano abriu, 
deixou, como Fulano conquistou, como... É um embate, como qualquer coisa na vida. Não é 
estanque.  
 
Não é tão simples.  
Não é... Não é estanque. Como é a política, como é qualquer esfera da vida. É um embate de 
ideias, de visões de mundo. Então, se ele vai abrir espaço, é porque eu também estou forçando 
espaço... Porque também os leitores estão gostando. São várias coisas que vão acontecendo 
juntas. Quer dizer, se tu tem jornalistas dentro de uma redação que estão conscientes da 
grandeza, da sua importância, essa redação vai ser melhor. Porque esses caras vão estar 
forçando espaço. Se tu tem uma redação onde é só gente que diz amém, essa redação vai ser 
ruim. Porque é nesse embate que se constrói o jornalismo. Não tem assim: o chefe tem todo o 
poder; o repórter nenhum poder. Não! É um embate! É um embate. 
 
É uma soma de fatores. 
É uma relação complexa. Eu vou insistir aqui, eu vou tentar de um outro jeito. O cara vai abrir 
espaço porque também ele precisa dessas matérias, pra legitimar... É importante contar, o 
Brasil está num momento, pode estar num momento que seja importante que essas coisas 
sejam contadas. É não é o bem e o mal. E o cara, às vezes, tem as tuas próprias confusões. 
 
Você falou do público. Quando está escrevendo, você pensa que está escrevendo para o 
seu público ou que está escrevendo para você? Há uma preocupação em agradar aos 
outros ou em agradar a si mesma? 
Não... Não. Nem me agrada nem vai agradar. Eu trabalho pelo incômodo. Eu nunca escrevi 
pra apaziguar o leitor. Eu escrevo pra perturbar o leitor. Pra qualificar as questões da época da 
gente, pra que ele possa ver o mundo de outros ângulos, a partir daquilo que eu escrevo. Pra 
que ele possa ampliar um pouco essa visão de mundo e ter outras dúvidas. Eu tento dar pro 
leitor as minhas melhores dúvidas, pra que ele construa suas próprias dúvidas. Só que, pra 
fazer esse processo de desacomodar o leitor, eu primeiro preciso desacomodar a mim 
mesma, porque, senão, eu não vou conseguir. Eu tenho que fazer esse processo constante de 
me desacomodar, de me perturbar, de duvidar de mim mesma, pra que consiga levar alguma 
coisa, pra ele, consistente. Então, eu não me movimento nem pela audiência. Apesar de ficar 
muito feliz quando a audiência é boa, mas eu não me movimento pela audiência. Não me 
movimento por agradar. Eu me movimento, eu escrevo quando eu tenho algo pra dizer que 
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ainda não foi dito, ou ainda não foi dito da forma como eu posso dizer, ou pra iluminar cantos 
escuros, de alguns acontecimentos, de alguma coisa do noticiário. Por exemplo, quando eu fiz 
a coluna... Porque, na internet, a gente tem muito claro, tu sabe exatamente a audiência que tu 
tem em cada coluna, o tempo de permanência, se aquela pessoa leu mesmo, ou se ela só 
passou. As colunas de menor audiência são colunas sobre moradores de rua – as minhas... 
Então, isso me faz perceber que as pessoas não querem ver os moradores de rua em lugar 
algum, nem mesmo na coluna. Isso é um motivo pra eu não fazer mais? Não. Isso faz com que 
eu faça mais colunas de moradores de rua, e não menos. Eu fiz até uma vez, provocando: 
“Essa é a coluna que ninguém lê”... Justamente contando isso: as colunas de moradores de 
rua, não lê, por isso eu vou escrever mais. Porque a minha obrigação não é com a audiência, 
não sou entretenimento. Se confunde, hoje, muito, jornalismo com entretenimento. Não. Eu 
conto aquilo que eu acho importante contar. 
 
Mas há um público pra isso, um público que se agrada com isso. Você tem ideia, ou 
passa pelo seu pensamento, por que os leitores têm apreço por essas matérias que você 
faz? Matérias atraentes, com redação próxima à literatura... 
Aí, eu posso te dizer só aquilo que eu ouço deles. Mas isso é uma pergunta que tem que fazer 
pros leitores. Nas colunas, eu vejo muito claramente que eles sentem a sua inteligência 
respeitada. Minhas colunas são enormes. Ocupam o tempo das pessoas, mas pessoas leem 
porque acham que teu tempo foi bem aproveitado. Esse é o retorno que eu tenho. As 
matérias, o maior elogio que eu escuto, que eu fico feliz quando eu escuto, é assim: “Parecia 
que eu estava lá”. Aí, eu sei que eu consegui dar tanta informação, tantos detalhes, construí 
tanto aquele ambiente que eu tive o privilégio, que o leitor conseguiu fazer a sua viagem. 
Porque cada leitor vai ler uma matéria diferente. Nenhum vai ler a que eu escrevi. A que eu 
escrevi, só eu vou ler. Cada um vai ler a partir da sua experiência de mundo. Mas ele vai fazer 
sua própria viagem. Então, eu acho que as pessoas leem quando elas sentem que elas saem 
daquela leitura assim como eu volto de uma reportagem: outra. Não tem como voltar a 
mesma, a não ser que eu tenha sido incompetente. As pessoas, quando terminam uma 
reportagem, se elas não saem diferentes, é porque a reportagem não foi boa. 
 
Tem a ver com a emoção? Não precisa, necessariamente, ser emoção, mas pensando essa 
palavra como algo que mexe, que faz as pessoas se sentirem, de alguma maneira, 
tocadas... 
Movidas por aquilo que elas estão lendo. Emoção, acho que não é uma boa palavra. Elas se 
deslocam do seu lugar e conseguem vestir a pele daquele outro. Acontece esse processo de 
alteridade. Esse processo precisa acontecer, esse processo de reportagem entre o leitor e o 
texto. Ele consegue vestir, ele se desloca, ele sai do seu lugar. Aí, quando ele volta pro seu 
lugar, ele já é outro. Acrescido dessa experiência, transformado por essa experiência. Acho 
que um pouco o processo da leitura é isso... Na ficção, também. Tu não acaba um livro, bom, 
de ficção, sem que tu... 
 
Algum sentimento desperta, nem que seja um incômodo apenas.  
É, não é necessariamente... Pode ser um choro, pode ser um riso, pode ser um incômodo, pode 
ser uma perturbação, uma... 
 
Um sentimento.  
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Coisas foram mobilizadas, e a partir da tua experiência, a partir do que tu tem dentro de ti, 
com o outro vai acontecer de um outro jeito.  
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Entrevista concedida por JOÃO MOREIRA SALLES 
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2014. 
 
Eu gostaria, inicialmente, assim como eu perguntei aos outros entrevistados, que você 
me contasse um pouco sobre como chegou ao jornalismo e a essas matérias com feições 
literárias. 
Pra te responder essa pergunta, eu preciso, antes, te dizer como eu cheguei ao documentário: 
por acaso. Eu me formei em Economia, na PUC. Não tinha uma vocação para a profissão. 
Então, assim que me formei, eu não sabia o que fazer, o meu irmão Waltinho me convidou 
para ajudá-lo a organizar um documentário sobre o Japão. Ele já tinha filmado, mas ele não 
sabia bem como organizar as imagens. Não tendo uma vocação clara, eu decidi ajudá-lo. Fiz o 
roteiro do texto de uma série de televisão, foi ao ar, foi bem sucedida. No ano seguinte, ele foi 
convidado para fazer a mesma coisa na China. Ele queria fazer ficção, e conseguiu convencer 
os patrocinadores que eu poderia ir no lugar dele. Eu fui, e dirigi minha primeira série, que é 
China. E dali não parei mais. Entrei no documentário, por acaso, porque o cinema nunca foi 
minha primeira referência. Evidentemente que eu gosto e acompanho, mas eu não sou um 
cinéfilo, longe de ser, e o cinema não é uma coisa central na minha vida. Minhas referências 
sempre foram muito mais... Literários é uma palavra um pouco pretensiosa, mas, enfim, 
aquilo que eu lia sempre me foi mais importante, na maneira como eu organizava o mundo, 
do que aquilo que eu assistia. E, naturalmente, lidando com a não ficção, eu me aproximei do 
jornalismo narrativo: Mitchell, a New Yorker, essa turma toda. E comecei a ler muito disso, 
nos meus 20 e tantos anos de idade. E aquilo me influenciou muito na maneira como eu 
comecei a fazer documentário. Tentativa de reproduzir, nos filmes, a maneira de contar 
história, da Lillian Ross, do Mitchell, enfim, de uma turma. Me parecia natural que, em algum 
momento, eu faria a migração do cinema para o texto escrito, já que o texto escrito era mais 
próximo da minha sensibilidade do que o cinema. E isso aconteceu, por fim, em 2005 ou 6, 
depois de eu fazer Santiago, que é o meu último filme. Fazendo o filme, eu, paralelamente 
criei a revista, que é uma conversa que eu vinha tendo já há muito tempo com o Marcos Sá 
Corrêa, meu primeiro interlocutor nessa história. Nós queríamos ler uma revista parecida com 
a Piauí, e a imprensa toda ia por um caminho muito diferente desse. Então, a gente vinha 
batendo papo. Quando eu terminei o Santiago, eu disse pra ele: “Olha, está na hora. Me 
interessa criar uma revista na qual eu possa também escrever, pra qual eu possa também 
escrever”. E assim foi feito. Então, a minha aproximação com o jornalismo tem muito a ver 
com o fato de eu ter me tornado um documentarista, e, portanto, ter me aproximado das 
narrativas do mundo da não ficção, e percebido que aquela que mais se aproximava da minha 
sensibilidade era o jornalismo que eu chamo de narrativo, não literário. Foi assim que eu me 
aproximei do jornalismo, desse tipo de texto. 
 
Deixa só eu fazer um parêntese. Você falou sobre essas conversas que acabaram gerando 
a revista. Qual era a perspectiva de vocês para esse novo produto editorial? 
Algo relativamente parecido com o que a gente acabou fazendo. Uma revista que não tivesse 
necessariamente um compromisso com o noticiário. Que o espaço fosse o espaço necessário. 
Então, as pessoas tendem a achar que as reportagens da Piauí são longas. Talvez algumas, de 
fato, sejam, e essas são as erradas. A nossa ideia, na origem, é que as reportagens teriam o 
tamanho que precisariam ter. Então, ninguém seria limitado pelo número de páginas. Se, de 
fato, um assunto merecesse dez páginas – as nossas, que são grandes –, teria dez páginas. O 
que não significa que todos os textos teriam dez páginas. Alguns precisariam de meia página. 
Então, essa era uma outra coisa: não tem nenhuma limitação de espaço. Pra não haver 
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limitação de espaço, essa foi uma ideia do Marcos: a revista não teria seções fixas. Não tem 
editoria aqui na Piauí. Não tem editoria de economia, de cultura, de política, de esporte, o que 
faz com que a revista seja muito flexível. Você não precisa parar aqui porque, a partir daqui, 
entra no latifúndio do esporte, e o esporte precisa publicar alguma coisa. Então, essa era uma 
outra coisa, uma revista meio invertebrada, que pudesse crescer ou diminuir, dependendo da 
ecologia do número ali, do que a gente tinha à mão pra publicar. Não tem opinião, opinião 
assinada como opinião, não tem coluna de opinião. Essa era uma crítica que o Marcos e o 
Mario Sergio Conti, a Dorrit, enfim, os criadores da revista, tinham em relação à imprensa. A 
imprensa estava fugindo da apuração, que é mais cara, e indo pra opinião, que é mais barata. 
Você pode falar da guerra civil na Síria sem ir lá, você só tem uma opinião, você escreve. 
Então, não teria nenhuma coluna de opinião. E tudo isso misturado com um certo humor, uma 
certa visão cética das coisas. Mais ironia do que sarcasmo. Mas ironia também em relação a 
nós mesmos. Para essas coisas, a receita se materializa na hora que você junta os ingredientes. 
Então, a revista foi nascendo do ato de fazê-la. Tudo que foi discutido antes foi importante pra 
meio que definir o cenário. Mas a revista e os detalhes foram sendo gestados à medida que a 
revista foi sendo feita, número após número, número após número, número após número. 
Então, era mais ou menos isso que te falei. 
 
Esse não compromisso, por assim dizer, com o noticiário e essa não limitação de espaço e 
de seções, bem como a não opinião, são os ingredientes do que você chama de jornalismo 
narrativo? 
Certamente são do nosso. Não sei se são necessariamente de todo jornalismo narrativo. Tem 
muita gente que faz excelente jornalismo narrativo sobre a guerra na Síria ou no Afeganistão, 
e está lá, no momento quente da notícia. Nós não temos nem recursos físicos, humanos, pra 
isso. Nós temos uma redação muito pequena. Vou te dar um exemplo concreto: nesse número 
aí tem dois artigos meus, tem dois perfis meus, um do Fernando Henrique Cardoso e outro do 
caseiro. Os dois são o que eu chamo, pra mim mesmo, uma espécie de fazer o réquiem da 
coisa. Acabou, ninguém mais está interessado, ficou pra trás. É aí que a gente vai. Quando 
não tem mais ninguém. E, aí, a gente conta como foi. Uma espécie de réquiem. O assunto 
morreu, e a gente faz a celebração do assunto. O Fernando Henrique já não era mais o 
presidente. Não que ninguém se interessasse. Todo mundo se interessa pelo Fernando 
Henrique porque ele é um ex-presidente, ele é uma figura pública. Mas acompanhá-lo no dia a 
dia, saber o que ele estava fazendo, não era mais uma questão. Quer dizer, nenhum jornal, 
nenhuma revista abriria espaço para esse tipo de coisa. A mesma coisa em relação ao 
Francenildo. Eu comecei a apurar a história do Francenildo um ano depois do assunto ter 
saído da pauta. E você tem grandes vantagens quando você faz isso. A primeira é que não tem 
mais ninguém interessado na história. A outra é que as coisas já estão mais sedimentadas. É 
mais fácil você olhar com uma lente mais aberta, e não ficar simplesmente atrás dos fatos que 
vão ocorrendo todo dia, e que ainda estão muito desorganizados, e você publica, enfim, 
porque você quer furar o teu concorrente. Mas você não sabe ainda muito bem como isso se 
liga àquilo. Com o tempo, com a distância do tempo, é muito mais fácil você traçar um arco 
da história inteira, início, meio e fim, e redescobrir personagens e redescobrir intenções. 
Então, você tem tempo pra fazer isso. Na hora que você está na notícia quente, você não tem 
tempo. Eu, por exemplo, pra fazer o Francenildo, foi um ano de apuração. E eu devo ter 
passado pelo menos três dias, ou quatro dias, na TV Senado, assistindo a toda a CPI dos 
Bingos. E, aí, não é só o que as pessoas dizem que é importante, mas como elas dizem, em 
que tom de voz, se são agressivas com o personagem, se são gentis, se estão interessadas nele, 
se estão interessadas nele porque politicamente ele é uma peça importante no jogo maior da 
política... No momento do calor, não há tempo pra esse tipo de reflexão. Então, eu acho que é 
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uma grande vantagem chegar depois. E uma das coisas que mais dizíamos nas reuniões que 
antecederam a criação da revista é que esse descompromisso com o noticiário nos daria a 
chance de chegar depois, e muitas vezes chegar antes, mas provavelmente não chegar junto. 
Eu acho que isso meio que configura o DNA da Piauí. 
 
Considera isso um diferencial? 
Acho que sim. Pra poder entender a mecânica da queda do Palocci, eu acho que esse perfil do 
Francenildo é importante hoje em dia. Agora, não tem nenhum furo aí. A gente dá o pano de 
fundo. Quer dizer, eu não sei se a Piauí dá a notícia, mas ela dá o contexto. A época. No 
sentido de “o nosso tempo”. Não o dia, mas os grandes movimentos. Acho que é isso. 
 
Por favor, me conte quais são as técnicas que você usa no trabalho de feitura desses 
textos. Eu gostaria que você dividisse a sua resposta, se possível, em duas partes: 
primeiro sobre os recursos de apuração e, depois, sobre a redação. 
Como eu faço? Durante muito tempo, na minha trajetória de documentarista, eu fui muito 
interessado no documentário de observação, que é um gênero criado por jornalistas na década 
de 60. O primeiro filme é um filme de 1960, sobre a campanha do Kennedy à presidência da 
República. Pra resumir, a ideia do documentário de observação é que você observa, quer 
dizer, você não interfere, você não faz pergunta, você não pede pra pessoa fazer uma segunda 
vez aquilo que a pessoa já fez, você não interrompe, você não ilumina, você está atrás da 
ação, você não dita a ação. Os pressupostos disso são sempre frágeis. Porque em que medida, 
na hora que você observa com uma câmera, o mundo não se altera? E você: “Vamos deixar 
isso de lado”. Mas a ideia de observar se tornou uma ideia importante pra mim. A outra coisa 
importante numa matéria de observação, é que eles começaram a observar o que eu chamo de 
tempo fraco da ação, e não o tempo forte. Então, no filme do Kennedy, tem pouco discurso, 
tem pouco comício. O que tem é quarto de hotel, carro, translado, tédio... Supondo que nesses 
momentos alguma coisa que não é ensaiada, que já não foi dita trinta vezes, possa emergir. E 
eu não acredito na espontaneidade. Eu acho que ela não é necessariamente superior ao teatro. 
Eu fiz um documentário sobre o Lula, e eu acho que o Lula muitas vezes tem plena 
consciência da câmera e está agindo por causa dela. Eu aceito isso. Acho isso um material 
muito rico, porque me diz como o Lula quer ser visto publicamente. Mas é verdade, sim, que 
entre quatro paredes, num elevador, num quarto de hotel, ele se dá o direito de dizer coisas 
que ele não dirá em cima de um palco, diante de trezentas mil pessoas. Então, isso eu levei pra 
forma que eu apuro. Não é à toa que o meu primeiro grande perfil é o perfil do Fernando 
Henrique Cardoso, que essencialmente é isso: as coisas mais ricas e interessantes que o 
Fernando Henrique me disse foram ditas em saguão de aeroporto, em sala de espera, em fila, 
em viagem tediosa de avião de um ponto pra outro. Porque é o momento que você já esgotou 
tudo o que você tinha pra dizer, do que você preparou pra dizer. Chega uma hora que morre o 
assunto. Você não tem mais o que dizer. E, aí, você diz coisas que você não pensou em dizer. 
E essas são as coisas que muitas vezes interessam. Então, pra mim, interessa mais estar numa 
sala de espera do que estar numa plateia em que o Fernando Henrique está fazendo um 
discurso na Fundação do Clinton. Provavelmente, eu sequer mencionei o que ele disse, porque 
aí já não me interessa. Mas, depois, quando ele vai pro hotel, e ele está cansado, e ele me 
chama pra tomar um vinho ou alguma coisa, aí, sim, tem coisas que interessam. Então, eu 
acho que o do Fernando Henrique meio que estabeleceu, pelo menos pra mim, um modo, um 
modus operandi que não era tão diferente daquele que eu usava nos documentários, e 
especificamente usei no documentário do Lula: esperar o tempo fraco, esperar o cansaço, 
esperar o tédio, esperar a fila, esperar a sala de espera, esperar o elevador, esperar o táxi, e ir 
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junto. E, enfim, escutar o que é que está sendo dito. No caso do Fernando Henrique, eu não 
anotava, pelo fato de que, no momento em que você pega uma caderneta e começa a anotar, a 
pessoa imediatamente se torna consciente daquilo que está dizendo. Então, eu não anotava. 
Não é algo que eu faça sempre, mas, em determinadas situações, eu acho importante não 
anotar. E não gravar, evidentemente. E a cada meia hora, vinte minutos, enfim, você vai ao 
banheiro, você vai comprar uma Coca-Cola, aí você pega um caderninho e você põe 
rapidamente no caderninho as palavras-chave das conversas que você teve naquele período 
em que você não anotou. E, à noite, você recompõe, reconstitui a conversa. Você dirá: “Bom, 
é arriscado, porque a chance da memória te trair é muito grande”. E de fato é. O Fernando 
Henrique, nesse perfil, não achou que ele tivesse sido mal representado. As aspas estão 
corretas. Ele fez uma observação de algo que ele jura que não disse, que é uma bobagem. 
Quer dizer, pra ele não é, mas pra mim é uma bobagem, que é uma observação que ele faz 
sobre a Parada de Sete de Setembro. Ele disse, e eu me lembro, foi num saguão de um 
aeroporto, numa sala de espera, que aquilo é uma palhaçada, porque brasileiro não tem a 
tradição de marchar, que fica tudo meio pobre, improvisado. Ele disse: “Eu sou filho de 
general, nunca teria dito isso”. Enfim, é uma coisa pequena, ele acha que não disse, e eu acho 
que ele falou, mas, de fato, eu não tenho como provar, porque não há gravação. À noite, a 
coisa concreta da feitura, isso é essencial: eu ter, pelo menos, uma hora, uma hora e meia, em 
que eu transcrevo tudo pro computador. Faço um diário da apuração. No caso do Fernando 
Henrique, toda apuração é uma apuração direta, é como se eu só usasse som direto, aquilo que 
de fato eu filmei e presenciei. Não tem material de arquivo. Quer dizer, eu não me abasteci de 
nada, eu não entrevistei outras pessoas, eu não li nada ao redor. É claro que eu li os livros do 
Fernando Henrique, os textos de sociologia, os clássicos dele, a teoria da dependência, li as 
memórias dele de presidente, mas isso fica como um ruído de fundo, um pano de fundo e não 
entra na reportagem. Pra mim, o dispositivo é: eu só vou escrever sobre aquilo que eu vi, e a 
única coisa que me interessa ver é o presidente Fernando Henrique em ação. Então, não me 
interessa ir pra um intelectual, ou outro, e fazer perguntas sobre Fernando Henrique. A 
personalidade dele emergirá da vida concreta dele, nessas duas ou três semanas que eu o 
acompanharei. O fato de serem duas ou três semanas também é importante. Eu acho que essa 
é uma outra coisa que faz parte da ideia da Piauí. Tempo de apuração é importante, tempo de 
convívio é importante. Uma coisa é você vir aqui e me entrevistar. Pros seus propósitos é 
exatamente o que você precisa fazer, mas se você quisesse fazer um perfil meu, seria 
insuficiente. Você precisaria conviver comigo, você precisaria me pegar em momentos em 
que eu não estou respondendo a perguntas que já vieram determinadas de antemão. Eu não 
tenho pauta, por exemplo, eu não tenho pauta de conversa. Eu chegava de manhã cedo pro 
Fernando Henrique sem saber direito o que dizer. Eu só tinha o roteiro de viagem porque era 
o roteiro que ele me passou. Eu precisava comprar as minhas passagens. Mas eu não tinha 
nenhum: “Hoje eu vou tratar do Plano Real”. Não. Isso, não. Só seria tratado aquilo que 
brotasse espontaneamente da interação minha com ele, ou da interação dele com outras 
pessoas. Eu não tinha pauta. Então, no caso do Fernando Henrique foi assim. Eu acho que 
talvez tenha sido o primeiro grande perfil da Piauí. E talvez tenha meio que dado o tom da 
forma de fazer dos outros perfis. Agora, não do modus operandi, porque esse é o meu, e eu 
tenho certeza que os outros jornalistas, que têm muito mais experiências do que eu, porque 
são jornalistas e eu não era, trabalham de outra maneira. Mas, basicamente, eu trabalho assim. 
No caso do Francenildo, é muito diferente, porque já tem muita coisa de apoio, porque, aí, eu 
preciso ler os relatórios da CPI, eu preciso ler o inquérito criminal, eu falo com muita gente. 
Eu devo ter lido umas duas mil páginas, entre inquéritos e relatórios da CPI e o diabo a 
quatro. Então, eu vou juntando esse material e vai tudo pro mesmo arquivo. Eu não trabalho 
com 10 coisas abertas na minha mesa de trabalho. Eu tenho o meu computador, e aí eu tenho 
a compilação que eu fiz, da minha apuração direta, da minha transcrição de tudo que eu li. Vai 
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tudo pro mesmo arquivo. Eu encaderno isso, Isso aqui é o Francenildo. Esse é o caderno que 
eu digo pra você que eu faço. Então, aqui tem todas as transcrições das entrevistas que eu fiz, 
das pessoas com quem eu falei, com data. Então, o João Gustavo aparece na página 56. O 
Guerra, na 77. O Antero, na 61. São personagens da apuração. 
 
E isso também facilita depois pra encontrar, quando você vai encaixar no texto? 
Sem dúvida, sem dúvida. E o que está riscado significa que aqui eu já estou escrevendo a 
matéria, e eu preciso falar desse assunto. Consegui falar, risquei, não preciso mais me 
preocupar com isso. Aqui são os documentos que eu tive que ler pra entender o caso. Então, 
está tudo aqui. E tudo isso aqui é o material de apuração do Francenildo. E isso aqui é o 
último perfil que eu fiz, é o perfil do matemático Fernando Codá. Você vai ver que é 
relativamente menor. Então, é assim: eu tenho três cadernos. Esse caderno aqui são as 
entrevistas que eu fiz com o Codá e com outras pessoas ligadas ao Codá. Uma coisa que eu 
começo a fazer é o seguinte: tem temas que eu sei que são temas que são importantes para o 
perfil. Então, por exemplo, o Codá, que é um jovem matemático brilhante, com uma grande 
relação com o Brasil, é fruto do ensino público. Ele tem uma relação de responsabilidade em 
relação ao país. Resolveu uma conjectura muito importante, e foi imediatamente convidado 
pelas grandes universidades americanas a ir para lá. Então, tinha um dilema: “Vou ou não 
vou? Vou ou não vou?...”. Eu sabia que isso era um tema. Então, eu compilo tudo isso. São 
todas as entrevistas. E, aí, eu releio. Aí, eu vejo que aqui aparece o tema sair e voltar: “„Nunca 
senti saudades dos Estados Unidos, enquanto estava lá eu morria de saudades do Brasil‟, diz 
isso a respeito de como o país lhe fará falta, caso aceite a proposta de Princeton”. O tema sair 
e voltar retorna na página 3, na página 6, na página 7, na página 9, na página 10. Na página 10 
é bom, na página 13 é bom... 
 
Você sublinha... 
Eu sublinho. Então, por exemplo, se eu for na página 13, eu sei que esse tema aparece na 
página 2, na página 3, na página 9. E aqui são os outros temas. Tem vários temas. Isso dá um 
trabalho danado, porque eu preciso ter na memória, na hora que eu vou lendo, que isso aqui 
está ligado ao tema de sair e voltar, e isso vai aparecer lá atrás, e eu tenho que fazer essa 
espécie de meta-texto, de ficar ligando coisa a coisa. Mas isso é essencial pra mim. Porque, na 
hora que eu estou escrevendo e chego no tema sair e voltar, eu sei exatamente aonde eu devo 
ir, quem diz isso, em que momento. E isso aqui são notas de leitura. Então, pra fazer o Codá, 
eu li, pelo menos, uns 7 ou 8 livros de matemática. Então, essas aqui são as minhas notas, que 
são transcrições, muitas vezes comentadas, de livros que eu li. De novo, a mesma ideia: 
“Grossmann apresenta Riemann pra Einstein”. Riemann e Einstein são dois personagens 
importantes pra entender o que o Codá faz. Isso aparece na página 4, na página 5, na página 6, 
na página 24, 26 e 27... Às vezes, aparece com um círculo. Então, aqui: análise geométrica. A 
“página 6” significa que é na página 6 da entrevista, que não está nesse caderno, está no outro 
caderno. Relacionar as coisas, de conexão, me toma pelo menos uma semana. Que é um 
trabalho que parece árido e não produtivo, mas mais adiante, na hora da escrita, ele me será 
essencial. Então, basicamente, esse é o meu método. 
 
Então, a partir dessa apuração, embora o método seja o mesmo, cada uma vai se 
relacionar com uma perspectiva. 
Isso, isso. Agora, durante a apuração, eu, de certa maneira, vou já identificando os grandes 
temas do perfil. Então, no caso do Codá, além do trabalho de matemática, especificamente, eu 
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sabia que o IMPA, a construção do IMPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, era 
um tema importante, e outro tema importante era a ideia de como o Brasil é capaz, ou não é 
capaz, de reter um grande pesquisador, no momento que esse pesquisador dá uma 
contribuição significativa para a sua ciência. Imediatamente, os grandes centros, com muito 
mais dinheiro, vêm. Então, isso é um dilema, e eu sabia que esse seria um tema também. Não 
sabia de antemão. Só soube durante a apuração. 
 
E como é o seu exercício de colocar isso tudo que você organizou no papel?  
Eu gostaria de conseguir organizar, pra usar um termo também um pouco pernóstico, a 
arquitetura da narrativa antes de escrevê-la, mas eu nunca consegui fazer isso. A única coisa 
que eu sei, e isso vale pro documentário também, é como começa e como termina. Agora, 
como você chega do ponto A pro ponto Z, é na escrita. Então, por exemplo, como eu te disse, 
eu sei quais são os temas importantes. Cada perfil, eu identifico, sei lá, dois grandes temas e 
quatro subtemas, digamos. Como é que eles vão se entrelaçar, é no ato de escrever que isso 
aparece. Eu não sei de antemão. Eu não consigo fazer uma escaleta, um mapinha, dizendo: 
“Bom, vai começar assim, daqui vai pra lá, daqui vai pra...”. Não. O que faz com que o ato da 
escrita seja tudo, menos prazeroso. Porque eu tenho sempre a impressão de que há um 
componente muito grande de improviso. Que eu não tenho o domínio do que eu estou 
fazendo, e que está um pouco ao Deus dará: eu estou um pouco à deriva, e tem um certo 
pensamento mágico de que o movimento desse barco à deriva vai cobrir todos os portos nos 
quais eu preciso jogar âncora por pelo menos um tempo, pra poder tratar daquele assunto. No 
fim da linha, eu acabo conseguindo fazer isso. Então, a experiência deveria me dizer que esse 
método, pra mim, funciona, mas o fato de eu ter conseguido fazer isso nos outros perfis, nada 
me tira a impressão de que, no próximo, eu talvez não consiga, porque eu não tenho o 
domínio de tudo quando eu começo a escrever. 
 
Isso te angustia? 
Bastante. Escrever não é fácil, pra mim. Eu não escrevo rápido. Eu faço exercício de manhã 
cedo, então eu acordo às sete e meia, mais ou menos; aí, eu vou correr ou vou nadar, ou faço 
alguma coisa, leio jornal, sento pra escrever tipo onze da manhã. E eu sei que a primeira frase 
sai por volta de uma da tarde, duas da tarde. Até lá, eu estou enrolando, respondendo e-mail, 
fazendo tudo o que eu posso pra não começar. E isso vai acumulando uma angústia, e eu acho 
que isso é um método. É a angústia que acaba me obrigando a começar. Eu nunca começo a 
escrever sereno. Eu sempre começo a escrever um pouco por culpa de não ter começado a 
escrever, e já deveria ter começado a escrever. 
 
E só pra recapitular, esse ponto A e esse ponto Z que você disse que tem de início, você 
capta da apuração? É quando está apurando que entende que tem que começar assim? 
Se não na apuração, certamente nesse processo de fazer as conexões. Na hora que eu leio o 
que eu apurei e eu percebo: “Essa cena é uma cena de encerramento, essa cena é uma cena de 
abertura”. Agora, em alguns casos, isso é muito fácil. Eu não tive nenhum problema no caso 
do Fernando Henrique, porque era muito claro, desde o início, que o perfil seria um perfil que 
acompanharia cronologicamente a viagem dele. Então, ali, a estrutura me foi dada de 
antemão, e independia de mim. Eu sabia que eu ia começar em Brown, porque era o primeiro 
dia dele, e eu ia terminar em Madri, que era o último dia dele. Essa é simples. É mais 
complicado quando você não tem uma seta do tempo organizando a tua história. 
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Você se lembra, por exemplo, como veio a ideia da abertura da matéria sobre o 
Francenildo? 
De novo, eu estava acompanhando ele num dia de trabalho, ele estava limpando uma piscina, 
sem ter mais o que perguntar, eu pedi que ele fizesse uma lista das posses dele. E ele me disse 
que tinha isso, e me pareceu tocante. Eu não acho que, ali, eu tenha chegado à conclusão de 
que aquele era o início, mas, na hora em que eu fui ler a minha apuração, eu achei que aquilo 
era. Porque o que eu entendi ao fazer o perfil do Francenildo? Que era uma história sobre o 
poder e sobre Brasília, e como todas as esferas de poder, de alguma maneira, tocaram a vida 
desse rapaz, e o esmagaram. Então, é a história de um pequeno personagem, de um homem 
indefeso, de certa maneira um homem com uma biografia – com uma origem social e uma 
história de migração interna – muito parecida com a do Lula. Que é, enfim, moído pela 
máquina que ele não entende, uma coisa imensa que ele não entende. Então, tem a fragilidade 
e a força, o que é frágil e o que não é. E me pareceu correto começar com a expressão dessa 
fragilidade. O que ele tem são duas calças... E assim começou. Mas eu acho que o início era 
mais convencional até, porque eu começava cometendo um erro, na primeira versão. Por 
medo das pessoas já terem se esquecido da história, eu meio que dizia: “O Ministro Antonio 
Palocci foi deposto tal dia, em tal não sei o que...”. Uma espécie de abre alas, e aí eu falava do 
Francenildo, e a primeira menção do Francenildo era essa, em que eu dizia que ele tinha essas 
posses. Eu mandei essas três ou quatro primeiras páginas pro Mario Sergio Conti, aqui – eu 
escrevi isso em Brasília –, e o Mario me devolveu dizendo: “Olha, começa com o 
Francenildo”. Então, acho que foi mais uma intervenção dele do que necessariamente minha.  
Eu sabia como terminaria também. Eu sabia que ia terminar naquele banheiro do aeroporto, 
aquele banheiro do restaurante, com alguém dizendo: “Ah, você não é o cara que derrubou o 
Palocci?”. Que é uma coisa que o incomoda muito. Ele não quer ser conhecido como o cara 
que derrubou o Palocci. Então, eu sabia como ia terminar. E acho que foi o Mario Sergio que 
me deu o início. 
 
Eu vou adiantar uma pergunta só pra puxar esse gancho do editor. Como se dá essa 
relação repórter-editor aqui na Piauí? Há uma busca por jornalistas que pratiquem esse 
tipo de texto com feições literárias? Como eles – e você – se relacionam com a edição? 
Olha, eu me lembro que, dois ou três meses antes da revista ser criada, nós – o grupo de 
origem: o Mario Sergio Conti, o Marcos Sá Corrêa, a Dorrit e eu –, tínhamos duas grandes 
preocupações. A primeira preocupação é se havia leitor pra essa revista. E a segunda 
preocupação, tão grande quanto a primeira preocupação, é se havia gente pra escrever essa 
revista, porque a tradição do jornalismo narrativo, vamos chamá-lo assim, não é uma tradição 
brasileira. É claro que há as exceções de praxe e a gente conhece. Mas pelo menos desde, pelo 
menos, a Veja da década de 70, o Jornal do Brasil da década de 80, mais ou menos, não havia 
mais ninguém praticando esse tipo de narrativa no Brasil. Não havia onde publicar. Então, a 
gente não sabia se ia encontrar as pessoas que seriam capazes de escrever isso, e eu acho que 
aí há um grande mérito do Mario Sergio de ter reunido uma redação em que ele conseguiu 
identificar as pessoas que, na imprensa tradicional, conseguiriam fazer essa passagem. Mas eu 
acho que a Consuelo vai te dizer que houve um aprendizado nisso. Quer dizer, houve um 
aprendizado, porque na hora que você vai entrevistar alguém, pra gente, não interessa só o 
que a pessoa diz, mas onde a pessoa te recebe, como ela está vestida, quais são os livros na 
estante, se tem algum livro, se tem alguma estante. Como a pessoa trata o garçom, ou não 
trata o garçom. Tudo isso significa tanto quanto aquilo que é dito. E eu acho que isso foi um 
processo de aprendizado, de todo mundo. Algumas vezes, deu certo, outras não deu. A revista 
vai melhorando, os primeiros números não são tão bons quanto os números que estão ali, 
porque a gente estava aprendendo a fazer também. Em relação à edição: edição, pra mim, é 
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muito importante. Eu não publicaria um texto se ele não fosse editado antes. Eu não sei se 
tenho aqui algum exemplo. Tem dois tipos de edição. Tem duas etapas da edição. Por 
exemplo, deixa eu te dar algumas páginas aqui. Tudo que você está vendo aqui em outra cor é 
intervenção do editor. Você vê que é uma edição pesada, não é uma edição leve. Não é 
simplesmente corrigir um erro de regência. É mais do que isso. Então, eu te diria o seguinte: 
tem dois tipos de edição. Outro dia, eu estava lendo um artigo no New York Times, e um 
sujeito, Roger Cohen, citava uma frase do Benjamin que eu não conhecia. E o Benjamin dizia 
que toda peça de literatura, de ficção ou não ficção, passa por três níveis, ela contém três 
níveis. O primeiro é o nível musical, é o tom da matéria. Ela vai ser agressiva, ela vai ser 
neutra, ela vai ser sarcástica, ela vai ter humor, ela vai ter ironia... Então, o musical é isso: é 
em tom maior, é em tom menor. A segunda etapa é a etapa arquitetônica. É como você 
constrói a tua história, já definido o tom. Então, como você faz a catedral: ela vai ser gótica, e 
você constrói a catedral. E a terceira e última etapa é têxtil, é como você entremeia os fios, é a 
tessitura. Essa edição que você viu aqui é a da terceira etapa: é têxtil. É você pegar o texto e 
torná-lo mais fluente, mais preciso, mais claro. O tom, digamos, a etapa musical, eu acho que 
essa antecede o início da escritura, e essa é definida nas conversas que o repórter tem com o 
seu editor. Você, fala: “Olha, eu estou pensando em fazer uma reportagem sobre o Fernando 
Henrique. O tom vai ser de road show, de road movie, que é uma coisa na estrada. Não vai ter 
sociologia, não é uma peça de política, eu não vou falar do Plano Real. Na medida do 
possível, terá humor, uma observação um pouco distanciada e um pouco irônica do que eu 
estou vendo”. Isso é definido de antemão. A parte arquitetônica, digamos assim, início, meio e 
fim. Alguns repórteres precisam mais disso, precisam ter mais essa conversa do que outros. 
Quer dizer, pra alguns a cabeça é muito organizada, e quando o sujeito chega, ele de certa 
maneira sabe onde começa e onde acaba, e por onde vai. Outros, não. Outros, quando 
escrevem, te mandam uma coisa metastática. É muito bem apurado, às vezes é até muito bem 
escrito, mas não é bem encadeado. E você precisa impor arquitetura ali onde só há um 
amontoado de tijolos que não formam nenhum edifício. Eu, geralmente, não tenho muito esse 
tipo de interlocução arquitetônica. Gostaria até de ter mais, mas as pessoas acham que sou 
organizado, e eu de certa maneira não sei como discutir isso antes, pelas razões que eu te 
disse: eu vou escrevendo e a natureza do prédio vai surgindo no ato. No ato de escritura. 
Então, é difícil eu sentar com o editor e dizer: “Olha, vai começar assim, daqui vai pra lá...”. 
Eu posso dizer: “Vai tocar nesses temas, esses são os temas importantes. Ao cabo da minha 
apuração, eu percebi que é preciso tratar desse e daquele assunto”. Mas como tratar disso, ou 
seja, a arquitetura, vai surgindo na construção, na hora de escrever, e eu acho que tenho uma 
certa facilidade pra fazer prédios que não desabam. Eu preciso muito da terceira edição, que é 
a edição, digamos, têxtil, que é a maneira como você dá fluência ao texto, você torna ele mais 
claro. Porque, muitas vezes, as coisas estão muito claras pra mim, porque eu estou apurando 
elas há um ano, mas eu já não sei mais o que é enigmático ou não pro leitor, porque pra mim é 
tudo muito claro. Um texto sobre matemática, mas ainda está tratando de conceitos que são 
muito abstratos, e que pelo fato de eu já estar mergulhado nisso há algum tempo, se tornaram 
familiares pra mim e eu posso tratá-los com excessiva familiaridade. E o leitor não tem 
nenhuma. Então, é importante que eu tenha essa interlocução do editor. Eu trabalho com uma 
editora de texto, que então me orienta, e me diz: “Olha, isso aqui está absolutamente obscuro. 
Você precisa tornar isso mais claro”. Ou ela mesma torna mais claro, porque ela entendeu e 
ela então transforma isso em alguma coisa que saia da sombra e que seja luminoso. Isso, pra 
mim, é muito importante. Eu diria que eu dou muito mais atenção a isso do que talvez os 
outros repórteres aqui. Os outros repórteres, não que eles não deem atenção à boa escrita, mas 
eu tenho a impressão de que, por serem mais jornalistas, pra eles, o valor essencial é a notícia, 
é o que há de novo. Mas eu acho que, ao longo da história da Piauí, ela ficou um pouco 
consagrada como sendo uma revista em que os textos são bem escritos. Então, eu acho que as 
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pessoas já têm um certo orgulho de querer escrever bem. O nosso problema é que, apesar de 
eu te dizer que essa é uma revista escrita sem pressa – a gente não tem a urgência –, ainda 
assim, pra complexidade das narrativas que a gente publica, geralmente o nosso tempo de 
edição é curto. 
 
Em quanto tempo vocês costumam editar? 
Geralmente, o texto é editado no mesmo mês em que será publicado. Então, a pessoa entrega 
o texto, sei lá, na segunda semana do mês, e durante uma semana ele é editado. Isso numa 
revista como a New Yorker é quase amadorismo, se não for amadorismo. Porque lá eles têm 
um planejamento de três, quatro, cinco meses. A não ser que seja uma coisa muito quente. O 
Snowden faz alguma coisa, e aí você tem que publicar alguma coisa no número seguinte. Mas 
os textos de fundo são planejados com três ou quatro meses de antecedência, e eles são 
editados ao longo de dois, três meses. Eu sei disso porque eu já fui fonte da New Yorker. Eles 
publicaram, há uns anos atrás, o perfil da Dilma, e eu apareço lá dizendo alguma coisa sobre 
ela. E eu estava apurando a matéria da Islândia, e alguém da New Yorker me encontrou na 
Islândia, o checador, me ligou, e disse: “Olha, você aparece dizendo isso, isso e isso. Você 
disse isso? É exatamente isso o que você falou?”. Eu disse: “É exatamente o que eu falei”. E a 
reportagem foi publicada acho que um mês depois. Então, ele já estava no processo de 
checagem. Quando você está em checagem, significa que ela já está escrita, ela já tinha sido 
editada, e agora estava sendo checada. Significa que ela foi editada dois, três meses antes dela 
ser publicada. Nós não temos mão de obra pra isso, gente pra isso. Então, o nosso processo, 
ainda que seja, pro Brasil, um processo mais lento, e com muito mais interferência do editor 
na produção do texto, ainda assim é muito longe do que eu gostaria. Mas a gente não tem 
capacidade de fazer diferente. 
 
Essas intervenções dos editores são discutidas? São diálogos? 
São diálogos, são diálogos. 
 
Nada imposto? 
Não, não há nada imposto. É claro que há sempre uma negociação, porque tem certas coisas 
que o repórter diz: “Eu não acho que isso seja bacana”. E, aí, o editor tem que ver até que 
ponto ele pode ou não ceder. Então, eu não te diria que tudo o que é publicado é exatamente o 
que o repórter gostaria que fosse publicado, mas é um processo de grande civilidade, como 
deve ser. Eu, durante os cinco primeiros anos da revista, era o editor da seção que abre, que é 
a “Esquinas”. E elas eram, acho que ainda são, mas quando eu editava, elas eram pesadamente 
editadas. Até porque as “Esquinas” não eram assinadas. Agora, já são. Elas não eram 
assinadas e havia uma razão pra isso. Porque como a revista era muito a voz de quem 
escrevia, ali era um pouco a voz da revista. Então, a ideia era, sim, dar um certo tom uniforme 
a todas elas. Era levemente irônico, fazendo graça das coisas que são meio ridículas. Então, 
tinha uma certa patetice. Não tinha primeira pessoa. As pessoas acham que: “Bom, vou 
escrever pra Piauí, finalmente eu vou poder usar a primeira pessoa”. Não! Não! A primeira 
pessoa tem que ser usada quando é necessária. E, nas “Esquinas”, pelo menos até na minha 
administração, não havia primeira pessoa. E muita coisa chegava em primeira pessoa. Então, 
eu mudava, eu transformava. E, aí, havia mudanças de estruturas. Eu pegava o final e 
colocava no início. Eram pesadamente editadas. Mas a versão final era sempre mostrada pro 
repórter. Na pior das hipóteses, ele poderia dizer: “Não, isso eu não quero que publique”. 
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Agora, quando são textos assinados, são mais autorais mesmo. 
São, são... E a ideia é essa. É claro que, como toda revista, ela vai se institucionalizando, e 
tem alguns vícios. A Piauí tem alguns sotaques e alguns vícios que a gente está querendo 
eliminar, mas eles vão se imiscuindo na revista, um pouco como um câncer. Então tem uma 
coisa muito comum na Piauí: “Numa tarde de segunda-feira...”. Não tem nenhuma 
importância ser uma tarde, e muito menos de segunda-feira. Quer dizer, é uma certa muleta 
pra começar  frases. Que eu cometi, todo mundo comete, e a gente está tentando eliminar isso. 
“Vestia calça azul e tênis...”. Qual é a importância disso? Se for um presidente da República 
que está vestindo tênis, aí eu acho que é interessante dizer, mas se é um acadêmico, não tem a 
menor importância. 
 
Você falou sobre o leitor, sobre a preocupação em saber se haveria leitor para a revista. 
Quando vocês fazem as matérias, o leitor é pensado? Isto é, o que se escreve é para o 
leitor? Ou não necessariamente? 
Acho que não necessariamente. Mais ou menos. Tem uma preocupação agora, aqui, de que os 
textos estão longos demais. E aí é uma preocupação com o leitor. Mas eu acho que isso é 
universal. No fundo, você escreve a revista que você mesmo gostaria de ler. Então, o teu leitor 
ideal é uma comunidade de pessoas relativamente parecidas com você. A Piauí nunca fez uma 
pesquisa de mercado. A gente nunca foi ver que tipo de texto as pessoas querem ler, que tipo 
de crítica as pessoas têm à Piauí. Nunca se fez um grupo de foco pras pessoas criticarem a 
revista, a gente trazer as informações pra dentro da redação e eventualmente incorporar 
algumas dessas críticas. Isso nunca foi feito. Então, o nosso leitor é uma entidade um pouco 
abstrata, que tem muito da gente. 
 
Então, você faz um texto que te agrade. Seria isso? 
É. Mas isso, eu dizendo, pode soar um pouco narcisista e um pouco nariz em pé. “Eu só quero 
o leitor que me entenda”. Não é bem isso. Você quer comunicar. O teu desejo é comunicar.  
 
Não é nem questão de entender, é do gostar. Quando você termina um texto e é um texto 
que te agrada. 
Sem dúvida, sem dúvida. Porque ele é autoral. Ele reflete alguma coisa minha, e eu preciso 
me reconhecer nele. Nesse sentido, não é muito diferente de um filme. Eu não vejo um perfil 
que eu escrevo pra Piauí de forma muito diferente de um documentário que tenha dirigido. As 
duas coisas são as expressões da minha maneira, de como eu estou no mundo, como eu vejo o 
mundo. E eu quero que seja exatamente isso. 
 
Apesar de não haver uma pesquisa formal, nem uma preocupação em relação a isso, por 
que você considera que os leitores têm apreço por essas matérias?  
Tem várias respostas pra essa pergunta, tem vários níveis de resposta. Eu acho que tem desde 
as pessoas que não encontram nada parecido na imprensa brasileira, e, portanto, é um último 
guerrilheiro de um determinado tipo de jornalismo, e as pessoas se identificam com essa 
tentativa de manter isso em vida. Eu acho que essa é uma primeira razão. Uma outra razão é 
as pessoas que leem para se informar, e acham que um texto da Piauí sobre o pré-sal, pelo 
fato de ter sido feito com mais tempo, com mais apuração, com mais viagem, com mais 
edição, tem mais capacidade de explicar o que está acontecendo do que acompanhando a 
cobertura diária ou semanal. Tem uma leitura utilitária. Isso que eu estou querendo dizer: eu 
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acho que tem uma leitura utilitária da Piauí. E eu acho que tem uma leitura prazerosa, me 
aproximando um pouco do que pensa o seu professor. Eu acho que tem uma leitura prazerosa 
da Piauí. E isso, se de fato acontece, pra gente é muito bom. É o prazer da forma. Uma das 
coisas que nós dizíamos, o Marcos dizia, eu dizia, é que um texto bem sucedido da Piauí é um 
texto que o leitor lê, apesar do assunto desinteressá-lo. Então, eu não tenho o menor interesse 
pelo Fernando Henrique Cardoso, mas eu começo a ler, e aquilo é sedutor, a maneira como é 
escrita me seduz... Eu não tenho nenhum interesse sobre mercado financeiro, mas eu leio o 
perfil do Daniel Dantas, e a maneira como aquilo é contado faz com que eu chegue até o final. 
Eu acho que tem essa apreciação da forma na Piauí. Eu não desprezaria o humor. O diário da 
Dilma, os “Heralds” que a gente de vez em quando publica fisicamente, os tipos brasileiros, 
as respostas malcriadas que a gente dá na seção de cartas. Eu acho que as pessoas meio que 
gostam desse tipo de coisa. O componente de surpresa eu acho que é importante, quer dizer, 
você não sabe direito o que você vai encontrar na revista. Você abre ela, e  tem texto de um 
livro falsificado do Borges. Isso não é uma coisa que você vai encontrar numa semanal. 
Porque não tem editoria, porque não tem nada disso. Você não sabe direito o que o próximo 
número vai te trazer. Esse componente do imponderável, acho que também faz parte da graça 
da revista. Acho que tem várias razões. Eu não descarto que haja também uma certa coisa 
aristocrática, de achar que, se você lê a Piauí, você fica cool. Tem uma coisa assim: agregar 
um valor simbólico que não sei direito como mensurar, mas talvez tenha isso também. Tem 
várias razões. 
 
Pode ser uma soma de vários fatores... 
Você lê a revista? 
 
Sim. 
Então, você é interessado pela forma. Você é interessado por jornalismo como forma. 
 
Se pensarmos em questão de recepção, cada um vai ter a sua...  
Vai... A minha, especificamente, se eu não fosse envolvido com a revista e se ela existisse, eu 
acho que eu a leria pela mesma razão que eu vejo documentário. Não é o tema que me 
interessa. São poucos documentários que me levam a sair de casa e ir ao cinema porque o 
tema é um tema que me interessa. Me interessa muito mais a maneira como o tema é tratado, 
a maneira como a história é contada. Eu acho que eu leria a Piauí um pouco em função disso. 
Como é que o sujeito conseguiu tratar, fazer o perfil do Eduardo Viveiros de Castro, uma 
pessoa sobre a qual já se escreveu tanto. Será que a Piauí vai conseguir encontrar uma 
maneira diferente de escrever? Ricardo Teixeira... Tanta gente já escreveu sobre Ricardo 
Teixeira. Por que eu vou ler mais um perfil do Ricardo Teixeira? Porque foi contado de outra 
maneira. E, aí, tem uma coisa que eu acho que é muito importante: as condições materiais da 
feitura determinam que perfil você é capaz de fazer. O fato de você estar com ele na Suíça, 
fora do Brasil, num lugar que ele não está tão armado, durante algum tempo, isso tudo vai 
determinar o que você pode escrever. As condições materiais determinam o resultado. 
 
Uma outra pergunta que eu quero fazer é a respeito das histórias, das pautas. Como 
você as descobre? Ou, no caso de figuras conhecidas, como FHC, de onde vem a ideia de 
falar com elas? 
Essa ideia de Fernando Henrique fora está muito ligada à minha experiência como 
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documentarista, essa ideia de que fora é sempre bom. Quando a pessoa não está mais no meio 
do palco, não está em evidência, isso é sempre bom. A ideia do réquiem, de chegar depois. O 
Mario Sergio Conti já não está mais na revista, mas nos sete primeiros anos ele foi o diretor 
de redação. Não houve uma única reunião de pauta aqui. Não havia. Ele tinha ideias, ele 
propunha. As pessoas que tinham ideias levavam pra ele. Era assim. Não havia um fórum no 
qual as pautas eram discutidas. O Fernando instituiu a reunião de pauta, que na verdade é uma 
só por mês, no início do mês. Todo mundo se reúne e diz: “Olha, eu quero escrever sobre isso, 
sobre aquilo...”. É muito informal o processo. E as pautas surgem das maneiras mais... A 
minha sobre a Islândia surgiu porque eu li, no New York Times, que uma semana depois do 
Lehman Brothers quebrar, em setembro de 2008, o primeiro ministro da Islândia foi à 
televisão e pediu pra Deus ajudar o país, porque o país estava caindo no abismo. Eu falei: “É 
tão grande isso que está acontecendo, é tão monumental essa crise, ela é tão abstrata, ela lida 
com instrumentos financeiros que nós não entendemos, e os efeitos dela são tão dissipados, 
está aqui num país, que é uma ilha, que tem trezentos mil habitantes, em que tudo está 
concentrado, tudo acontece numa só cidade. Se eu for pra lá, tem um microcosmo em que isso 
está acontecendo em velocidade visível. Eu não preciso esperar três anos pra ver os efeitos. 
Vai estar tudo acontecendo nesse momento”. Fui pra lá na semana seguinte. E publicamos a 
reportagem sobre a quebra da Islândia, que era, no fundo, uma reportagem sobre a crise 
financeira global, um mês antes da New Yorker publicar a mesma reportagem, e da Vanity 
Fair publicar a mesma reportagem. Literalmente, a mesma reportagem. E nós, nesse caso, 
chegamos – a Piauí chegou – antes. Quando houve a crise do mensalão, e o Palocci caiu, e o 
caseiro, e toda essa história, o Marcos Sá Corrêa disse aqui: “O que me interessava mesmo era 
conhecer a história desse caseiro”. E aquilo foi uma conversa, foi coisa solta assim, e aquilo 
ficou na minha cabeça. 
 
Uma curiosidade pessoal... 
É. E um ano depois eu fui pro Mario e falei: “Olha só: vou escrever sobre o caseiro, agora 
acho que já dá pra escrever”. É de maneira muito diferente, e essa pergunta feita a repórteres 
diferentes provavelmente... A Daniela, por exemplo, é muito atenta à cena política brasileira, 
e ela sabe identificar os personagens, e muitas vezes antes da imprensa, de um modo geral, 
identificar. Então, ela é muito mais “quente” do que, por exemplo, eu sou “quente”. E ela 
propõe a maioria das pautas dela, assim como a Consuelo também propõe. Acho que tem 
muita liberdade na Piauí, eu acho que isso é uma das razões pelas quais as pessoas gostam de 
trabalhar aqui. 
 
Voltando à questão dos personagens, algo que de certa maneira você já respondeu, mas 
eu quero saber se tem algo a acrescentar: como você procura abordar os personagens? 
Você disse que não costuma gravar, observa muito, faz as anotações... 
Mas depende. Por exemplo, no caso dos matemáticos, não havia por que não gravar. Porque, 
no caso dos matemáticos, eu não estou querendo pegar nada que seja... São coisas muito 
técnicas. Então, se eu não gravar, eu me ferro. Se eu fosse fazer o perfil do Lula, hoje, eu não 
gravaria. Se eu fosse fazer o perfil do Cabral, hoje, eu não gravaria. Mas se eu for fazer o 
perfil de um cientista que lida com o aquecimento global, provavelmente, aí, sim, eu gravaria. 
Depende muito do que eu estou querendo fazer e quem é a pessoa. De um modo geral, quando 
são figuras de poder, eu não gravo e nem anoto. 
 
E o que não pode faltar? Há algum detalhe imprescindível? 
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Não tem nenhum. Não tem nenhum que eu possa te dizer de antemão que não pode faltar. 
 
Depende da circunstância... 
O que não pode faltar talvez seja aquilo que o Mitchell chamava, o Cartier-Bresson também 
na fotografia dizia, que é o momento revelador. É uma pequena coisa que você nunca sabe de 
antemão o que é. É um gesto, uma maneira de falar, é uma frase, alguma coisa que ilumina. 
 
Ter esse olhar atento... 
É atenção. É preciso estar atento, é isso... E é por isso que pautas pré-determinadas 
geralmente te dão uma rasteira. Esse momento revelador, muitas vezes, surge de um desvio. 
Se você segue a autoestrada de uma pauta, você nunca vai entrar num desvio. 
 
E tem algo você que costuma valorizar em questão de temática, assunto, figuras 
humanas? 
Eu acho que as figuras humanas, de um modo geral. Tem que estar sempre encarnado em 
alguém. Eu acho que é isso. Eu já cheguei à conclusão. As histórias têm que ter matéria. Eu 
não saberia escrever uma matéria sobre um assunto genérico. O problema da medicina no 
Brasil. Eu não sei escrever isso. Eu talvez saiba escrever a história de um hospital. De novo, é 
uma lição do documentário. O Alberto Cavalcanti, que durante anos tocou o centro de 
produção de documentários mais prolíficos da história do gênero, na Inglaterra, ligado ao 
governo inglês, dizia que se você quiser fazer um filme sobre os correios, conte a história de 
uma carta. E eu acredito nisso. Então, pra falar do poder em Brasília, eu fui atrás de um 
caseiro. Sem dúvida nenhuma que é a história dele, mas é a história de como as engrenagens 
do poder se movimentam no Brasil, todas elas... Polícia Federal, STF, o Congresso, o 
Executivo, o sistema financeiro. Mas, no epicentro disso, tem uma pessoa. Então, eu acho 
que, isso, pra mim, é importante. Eu gosto de pessoas que lidam com ideias. Eu não gosto de 
matemática. Eu gosto de escrever sobre matemáticos, sobre as pessoas que lidam com ideias 
abstratas, e o desafio de tentar explicar aquilo que nem eu mesmo entendo. Eu gosto disso. 
 
Uma última pergunta, que eu tenho feito para todos os meus entrevistados, é: como você 
classifica o seu trabalho? Que nomenclatura atribui a ele? 
Eu tenho pudor de dizer isso, porque eu não me considero um jornalista. Quando eu escrevo, 
eu me percebo como um documentarista que está escrevendo, e que, em vez de uma máquina, 
de uma câmera, está usando um processador de texto. Mas, essencialmente, não acho que eu 
esteja fazendo uma coisa essencialmente diferente. Eu sou uma pessoa que gosta de contar 
histórias que aconteceram no mundo. É isso que eu me sinto. O que eu pratico, como 
categoria, eu prefiro que outras pessoas me classifiquem. Não é uma resposta satisfatória, mas 
é a que eu posso te dar. Mas é que eu não gosto de me classificar como jornalista, que eu não 
acho que eu seja. Eu estou cercado de jornalistas, mas eu mesmo não sou. Eu não tenho 
fontes, eu não cultivo fontes, eu não dou furo. E eu sei que nem todo jornalista dá furo, mas 
todo jornalista tem fonte. E eu não sou essa pessoa. Eu sou um documentarista que, quando 
subo três andares, estou na VideoFilmes, quando desço três andares estou na Piauí. E, na 
verdade, muda só o instrumento. Mas as histórias são histórias. E algumas se prestam mais a 
serem escritas, e outras se prestam mais a serem filmadas. Eu não poderia fazer um perfil 
filmado de um matemático, porque tudo se passa dentro da cabeça dele. Como é que eu vou 
filmar o que se passa dentro da cabeça dele? Eu poderia fazer um documentário sobre o 
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Fernando Henrique na estrada, mas é mais interessante escrever. Então, basicamente é isso. 
 
Depende do assunto, da pauta. 
Depende do assunto. Algumas pautas se prestam mais a serem filmadas. Eu acho que, no caso 
do Francenildo, não dá pra fazer um documentário. Um documentário sobre o Francenildo 
seria extraordinariamente cacete, porque as cenas são muito visuais. E você não pode 
reproduzi-las, elas já aconteceram. Então, o Francenildo escondido na casinha dele, olhando 
por cima da janela, e vendo que o tal convidado misterioso que frequenta a casa é o ministro 
da economia, que é o Palocci. Isso é muito mais saboroso se descrito do que sendo narrado. 
Além do que, o Francenildo não é um bom contador de histórias, o Francenildo é um 
brasileiro com dificuldade de expressão. Em situação formal, não tem facilidade oral e tudo 
isso. Agora, eu acho que dá um grande filme de ficção. Daria um grande filme de ficção sobre 
Brasília. 
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Entrevista concedida por CONSUELO DIEGUEZ 
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2014. 
 
Consuelo, eu gostaria que você começasse me contando como que se deu a sua entrada 
no jornalismo e como você chegou às matérias com características literárias. 
Eu sempre gostei muito de escrever. Recentemente, lá em Friburgo, cidade onde eu nasci e 
estudei até o segundo grau, eu me encontrei com uma professora de português, de quem eu 
gosto muito, e começamos a conversar. Ela elogiou o meu trabalho, e eu disse que eu devia 
muito a ela, porque ela sempre me estimulou muito. Ela pegava as minhas redações e lia na 
frente da turma. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Mas ainda não estava decidida 
se era jornalismo o que eu queria fazer. Eu não tinha claro isso pra mim, que eu poderia seguir 
a profissão de jornalista, porque escrever era uma coisa que me dava tanto prazer, e eu achava 
que isso era mais um hobby do que uma profissão mesmo. Mas, aí, calhou. Foi tudo muito por 
acaso. A PUC apresentou um programa de vestibular no colégio onde eu estudava, o 
Anchieta, um colégio jesuíta. Eles anunciaram que iam abrir inscrições para vestibular para 
determinados cursos. E eu falei: “Ah, quer saber? Vou me inscrever em Jornalismo”. E me 
inscrevi. Porque eu ia fazer Serviço Social, que era o que eu queria fazer. Era aquela coisa de 
querer ajudar as pessoas. Mas eu achava que o jornalismo tinha um pouco essa vertente 
também, pela possibilidade de você denunciar, de você prestar serviço. Aí, me inscrevi, passei 
super bem, tanto para jornalismo, na PUC, quanto para serviço social, na UFRJ. Eu tinha que 
escolher entre uma das duas faculdades, e acabei optando pelo jornalismo. Mas não era uma 
coisa que eu pensasse. Porque tem pessoas que a vida inteira já sonharam em ser jornalistas. 
No meu caso, não. E até quando entrei na faculdade eu pensava em, de repente, fazer 
publicidade, por causa dos textos dos anúncios. Só que acabou que eu fui enveredando pelo 
jornalismo, comecei a ficar fascinada. A gente sempre leu muito jornal em casa. O Jornal do 
Brasil. Meu pai lia para gente depois do almoço porque os jornais chegavam mais tarde em 
Friburgo. E nós discutíamos as notícias com ele. Foi na faculdade que eu descobri realmente o 
meu interesse. Depois, durante o curso, O Globo abriu vagas para estágio através de concurso. 
Eu me inscrevi, e passei. E, aí, isso é meio que você tirar a sorte grande. Quando você já é 
encaminhado pelo próprio jornal, você não precisa daquela luta, daquele sacrifício de ir bater 
na porta. O jornal está te chamando e está te treinando. Então, eu fiz três meses de 
treinamento. Quando eu estava acabando o estágio, o diretor de redação me chamou e falou: 
“Olha, o que você gostaria de fazer?”. Eu morava aqui no Rio. E eu gostava muito de política. 
E eu falei: “Eu quero fazer política”. E ele: “Você quer ir pra Brasília?”. Foi tudo muito por 
acaso. E eu falei: “Quero!”. Nunca na minha vida eu tinha pensado em ir pra Brasília, e fui. E 
foi um sofrimento atroz aquele começo. Largar o Rio e ir pra Brasília. E Brasília não era nada 
daquilo que eu pensava que era. Eu achava que ia encontrar deputados que eu achava que 
eram pessoas brilhantes quando lia sobre eles nos jornais, que haveria grandes debates, e não 
foi. O curioso é que eu não fiz política. Quando eu cheguei à redação, me colocaram para 
fazer a cobertura do Ministério do Trabalho. Existiam os setoristas de cada área, como ainda 
existe até hoje. Como eu estava começando, recém-formada, me colocaram num ministério 
que seria meio água com açúcar, que era o Ministério do Trabalho. Não acontecia quase nada 
lá.  A cobertura de setor é muito difícil, porque você tem que despertar a confiança dos 
técnicos. Além disso, você não sabe o que está acontecendo, você está competindo com 
colegas que estavam lá há muito tempo, que davam furos, e eu não sabia o que ia fazer. Mas, 
aí, eu meti a cara mesmo. Comecei a sair de sala em sala, me apresentar: “Eu sou do Globo”. 
Fui adquirindo confiança. E as pessoas começaram a me passar matéria. E, aí, aconteceu que 
o Ministério do Trabalho começou a ganhar uma importância muito acima da minha 
capacidade, na época, de fazer aquilo ali. Mas eu falei: “Eu tenho que fazer, porque agora esse 
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negócio aqui está ganhando importância, e eu tenho que mostrar que eu tenho condições de 
fazer isso aqui”. O ministério passou a ganhar importância por causa da participação da renda 
na discussão da política econômica. Como os salários impactavam a inflação.  Havia uma 
discussão muito grande entre os economistas dos ministérios do Trabalho, do Planejamento e 
da Fazenda. E, com isso, eu aprendi imensamente, porque foi quase uma faculdade de 
economia, que era uma coisa que eu nunca na minha vida tinha me preocupado. Meu negócio 
era a política. Mas a questão salarial passou a ter um viés político, por causa da defesa do 
aumento da renda do trabalhador. Isso foi em 1983 e 1984. Já tinha havido todas aquelas 
greves do ABC, e havia uma discussão sobre os salários, a inflação subindo muito... Aí, eu 
acabei me enfronhando na economia. E acho que fui fazendo tão bem, que acabei galgando 
estágios na carreira muito rapidamente. Saí dali e fui para o Ministério do Planejamento. Lá, 
já eram discussões de política econômica envolvendo todos os aspectos da economia e não 
apenas salário e renda. Depois, fui fazer a cobertura do Ministério da Fazenda, e, aí, logo em 
seguida, do Banco Central. Fazer a cobertura do Banco Central foi a maior escola que eu 
podia ter tido, porque ali era complicado. Até você circular pelo Banco era uma coisa 
complicada. E tudo acontecia ali: política monetária, câmbio, dívida externa, comércio 
exterior, sistema financeiro. Tudo passava pelo Banco Central, que voltou a ser protagonista 
da política econômica porque não conseguimos até hoje sair dessa ciranda de inflação e juros 
altos. Eu tinha um chefe de redação em Brasília, o Ricardo Noblat, que é um grande 
jornalista. Ele dizia que queria entender as matérias de economia porque achava tudo muito 
hermético. Avisou que iria colocar o boy da redação para ler as matérias. Se ele não 
conseguisse entender, ele não iria publicá-las. Foi uma reclamação generalizada dos 
repórteres de economia. O repórter que cobria o Banco Central, antes de mim, dizia: “Eu não 
vou escrever pra boy, porque isso é um assunto impossível de entender, e eu vou ser o mais 
prejudicado”. Mas acabou que ele pediu demissão, foi fazer outras coisas, e me chamaram pra 
cobrir o Banco Central, com a orientação do Noblat de que a gente tinha que traduzir aquilo. 
Essa foi uma outra experiência sensacional. Você tinha que pegar aqueles números: tabelas, 
dados de política monetária, expansão de base monetária, taxa de câmbio, taxa de juros, de 
exportação. Tudo era no Banco Central. E você tinha que traduzir aquilo. E tinha que passar 
pelo Noblat. Quer dizer, o boy era meio exagero, que também não tinha o menor saco de ler: 
“Pô, entendi, entendi”. Mas a gente foi obrigada a desenvolver uma linguagem mais clara, 
para que todo mundo começasse a entender. E eu comecei a sentir, pelos comentários das 
pessoas: “Poxa, entendi tudo que você escreveu”. Foi um esforço para que a minha mãe 
entendesse. Porque eu acho que é um engano muito grande as pessoas que acham que têm que 
escrever difícil, que isso mostra conhecimento. Ao contrário, quanto mais claro você é, mostra 
mais a tua familiaridade com a linguagem, a tua amizade, a tua intimidade com a língua. Você 
se força a escrever de forma clara para que todo mundo entenda. Ao mesmo tempo, é um 
desafio, porque você não pode fazer um texto primário, para que o cara, o especialista que 
está lendo, fale: “Isso aqui não é para mim”. E também você não pode fazer uma coisa 
complicada, que outro cara vai começar a ler e: “Do que ela está falando?”. Era um trabalho 
de equilibrar isso, que linguagem usar, de que forma usar, pra que não ficasse um texto basal, 
mas que também todo mundo pudesse compreender, e atender a esses dois lados. Então, 
sempre trabalhei muito com isso. Embora o jornalismo econômico seja muito árido, eu acho 
que eu aproveitei para transformar isso numa linguagem mais simples, mais gostosa de 
escrever, e me dava muito prazer traduzir aquela coisa. Chegava, eu via que aquilo estava 
dando para entender. Aí, veio o Plano Collor. Foi uma época muito difícil, que eu estava lá no 
Banco Central. Aquilo foi um grande desafio acho que para todos nós, porque a gente ia para 
lá, para o Banco, tipo oito horas da manhã, era resolução, era carta de não sei o quê, tudo 
dizendo o que ia acontecer, e sem ninguém para explicar. Então, a gente tinha que quebrar a 
cabeça pra explicar aquelas regras. “Pô, o dinheiro da economia desapareceu”. Como é que 
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você vai explicar isso? Como eu tinha interesse nesses dramas humanos, eu achava que a 
economia não podia estar afastada disso, porque ela impactava tanto a vida das pessoas, que 
você não podia tratar a economia como uma ciência pura que não afetasse o dia a dia, porque 
a partir do momento que você aumentava a taxa de câmbio ou você aumentava os juros, você 
estava afetando a vida de milhões de pessoas, de empresas, que iam acabar impactando no 
trabalhador. Então, eu lembro que, nessa época do Plano Collor, tinha lá aquelas pessoas que 
tinham perdido tudo. Tinha caso de gente que tinha vendido casa e o dinheiro estava preso: 
ela ficou sem a casa e sem o dinheiro. Então, eu procurava entender esses dramas e mostrar 
que tinha todo esse lado que influenciava. Mas isso ainda estava muito longe de qualquer 
coisa que a gente está fazendo agora. Mas eu sempre tive essa preocupação com o texto, com 
a qualidade do texto, com a qualidade da informação. 
 
E com experiências das pessoas, certo? 
Exatamente! É claro que, às vezes, não dava. Aí, eu vim pro Rio. Primeiro, eu fui ser repórter 
especial em Brasília. E foi uma época bacana também porque dava pra fazer isso no Banco 
Central, por exemplo. Ir para uma mesa de câmbio no Banco Central. Aqueles funcionários lá 
tinham que fazer tudo, eles tinham que fazer pagamento de dívida externa... Eu fui, um dia, e 
perguntei: “Vocês deixam eu acompanhar a operação da área internacional? Vocês podem me 
contar a experiência?”. E deixaram. Aí, um deles me contou: “Olha, a primeira vez que eu fiz 
um cheque de não sei quantos bilhões de dólares, a minha mão tremeu. Eu tive que voltar, 
checar, rechecar para ver se não estava colocando um zero a mais”. O outro usava um terço o 
tempo todo. Então, você vê que tem um drama daquelas pessoas que estão naquela situação. 
O tamanho da responsabilidade delas. Um erro num negócio afeta o mercado inteiro. Tinha as 
brigas políticas também, as reações à política econômica do governo.  Foi muito interessante. 
Eu fui para Brasília para fazer política, e nunca fazia política. Na democracia, política e 
economia começaram a se aproximar cada vez mais. A política passou a influenciar a 
economia... Como uma decisão de gastar absurdamente, pagar não sei quantos milhões para a 
emenda de um deputado, afetava o caixa do governo. Como o governo precisava negociar 
medidas econômicas com o congresso e não enfiar tudo goela abaixo como na época da 
ditadura. E como isso, de alguma forma, afetava as contas públicas. Eu tinha que acompanhar 
a política e a economia.  Foi assim que eu acabei entrando na política, através da economia. 
Fiquei muito tempo em jornal.  Comecei n‟O Globo e depois eu fui para o JB.  Fiquei muito 
tempo no JB. Vim para o Rio em 1991, para trabalhar na editoria de economia do Jornal do 
Brasil. Em março de 1995, fui acompanhar a crise mexicana, que estourou em dezembro de 
1994, e que foi uma experiência também muito rica. O JB te dava muita possibilidade de 
trabalhar o texto. Era um excelente jornal, com excelentes pessoas no comando, e que 
estimulavam uma boa reportagem e um cuidado com o texto. As pessoas se esforçavam muito 
para isso. Não era só aquela coisa “quem, como, onde, por quê...”. Fui para o México, cobrir a 
crise, fui às fábricas, aos bairros onde tinha as fábricas, para ver o que tinha acontecido. Falar 
com os pequenos proprietários sobre o que estava acontecendo com eles, falar com as pessoas 
nas ruas... E fiz uma grande reportagem para o JB. Foram uma ou duas páginas mostrando o 
drama do México. Tanto pelo lado da economia, mas também por esse lado humano. Como as 
vidas tinham se despedaçado. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante. Às 
vezes, eu falo: “Puxa, que sorte!”. Até hoje, eu falo: “Mas que sorte que esse negócio 
aconteceu na hora em que eu estava por perto!”. Eu tinha ido visitar uma fábrica, em 
Cuernavaca, e, quando voltei para a Cidade do México, o avião não pousava. E tinha um 
senhor, um mexicano, do meu lado, que falou: “Está demorando para pousar na cidade”. O 
piloto já tinha avisado, e o avião não pousava. E eu não gosto muito de avião. Começamos a 
conversar. Eu falei pra ele que eu era jornalista, contei o que eu estava fazendo, e ele falou: 
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“Então, deixa eu te contar a minha experiência”. E disse: “Eu tinha uma empresa que tinha 
sete mil funcionários. Três dias depois, ela tinha mil funcionários. Eu tive que demitir todo 
mundo, porque os custos aumentaram de tal maneira que a minha empresa praticamente 
quebrou”. Então, você pensa: “Puxa, que sorte encontrar nesse voo uma pessoa que tem essa 
história impressionante para me contar!”. Hoje, eu acho que, em todas essas coisas que me 
acontecem, claro que tem o componente de sorte, mas eu acho que tem, principalmente, o 
componente de atenção, de estar ligado o tempo inteiro. O jornalista tem que estar prestando 
atenção em tudo que está acontecendo, estar atento para o que o outro vai dizer, porque, às 
vezes, quando você menos espera, a pessoa solta uma frase que é fundamental. Então, muitas 
das coisas que eu atribuí à sorte – eu acho que existe isso também – tem muito a ver com a 
atenção. Eu conheci uma jornalista, por acaso, no México, e ela me convidou para ir numa 
área de fábricas onde o irmão dela tinha uma empresa que estava praticamente quebrada. Ela 
me levou nesse bairro, e passei o dia inteiro lá. E era uma desolação. Muitas fábricas 
fechadas. Quando eu voltei para o Brasil, fiquei muito crítica em relação ao Plano Real, à 
política do câmbio fixo. Escrevi vários artigos mostrando como a paridade do real com o 
dólar estava afetando as empresas no Brasil. Eu via que as coisas estavam desmoronando, e 
escrevi sobre os riscos que estávamos correndo. Do JB, fui para o Globo, para fazer política. 
Pela primeira vez, fazer política mesmo. Sendo que a ideia, quando fui contratada – fui ser 
editora adjunta de política – era para fazer política econômica, porque tudo era discutido no 
Congresso: reforma fiscal, reforma da previdência, aumento do salário mínimo. E, na editoria 
de política, as pessoas não tinham muito conhecimento do que era aquilo. Eu fui para lá com 
esse propósito, porque a ideia do governo era fazer uma série de reformas econômicas, que 
nunca saíram do papel. Nessa época, na editoria de política, eu passei também a trabalhar com 
outros temas que não só a política. É que a editora de política concentra também as notícias 
nacionais. Desde acidentes aéreos, crimes, e vários outros dramas humanos. Aquilo ali foi 
uma descoberta na minha vida. O que é fascinante, nessa profissão, é que você acha que não 
vai ver nada de novo, que você já viu tudo, e, não, você está sempre se renovando. Está 
sempre acontecendo uma coisa que te permite aprender uma coisa nova. Eu acho que é por 
isso que eu gosto tanto de jornalismo. Nessa época, também por mero acaso, mas mero acaso 
junto com sorte, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu estava fechando, e a editoria deu uma 
notinha dizendo que o governo ia pagar uma indenização para famílias de desaparecidos 
políticos. O Globo tinha uma política de, diariamente, colocar um editor ou um repórter no 
call center, para o atendimento ao leitor. Os leitores ligavam, e o atendente remetia as dúvidas 
maiores para o jornalista de plantão. No dia em que a nota saiu publicada, eu estava no call 
center. Ligou um homem querendo saber de onde tinha saído aquela nota, que ele queria falar 
sobre o assunto. Eu falei com o atendente que a informação tinha vindo de Brasília. Eu estava 
sem a menor paciência de discutir uma nota desse tamanho. A atendente me falou que a 
pessoa insistia em falar com um jornalista, e eu concordei em atender. Ele falou, com uma voz 
autoritária: “Eu quero saber de onde saiu essa nota, que estão indenizando esses mortos aí da 
ditadura”. E eu falei que a nota tinha vindo de Brasília. “Não, mas eu tenho uma coisa para 
falar, e eu não vou falar em Brasília”. E eu falei: “O que o senhor quer falar?”. “Eu quero 
falar o seguinte: eu tenho uns documentos aqui, e eu quero saber para quem que eu entrego”. 
Eu falei: “Mas quais são os seus documentos?”. Ele falou: “É um material da Guerrilha do 
Araguaia”. Aí, meu coração disparou. Eu falei: “Ah, tenho...” – mas sem demonstrar muito 
interesse – “De que se trata?”. Ele falou: “Eu tenho aqui uma foto do Genoino preso, 
amarrado numa árvore”. Eu pensei: “Meu Deus, eu não posso acreditar que isso está 
acontecendo, não pode ser verdade, isso deve ser um trote”. Eu falei: “Tenho...”. Fingindo 
pouco interesse, porque não queria mostrar muita ansiedade, com medo dele desistir. Ele 
falou: “Eu sou militar e tenho um amigo que era militar e virou evangélico”. Nessa época, 
estava passando uma novela da Glória Perez, que tratava do problema de crianças 
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desaparecidas, e ficavam os pais, as mães, com cartazes com as fotos dos filhos.  Ela fazia 
uma campanha em defesa dessas crianças desaparecidas. Histórias reais.  Ele falou: “Olha, eu 
tenho um amigo, que é militar, que esteve no Araguaia, e ele virou evangélico. Ele está vendo 
a novela da Glória Perez, e ele está se sentindo muito mal com essa história, porque ele sabe 
de histórias de pessoas que desapareceram lá no Araguaia, e ele queria entregar isso que ele 
tem”. Eu falei: “Olha, a gente tem interesse, sim”. “Então como a gente faz?”, ele perguntou. 
Eu disse para ele ligar para mim na redação para combinar a entrega dos documentos. Voltei 
para a redação, e contei o que tinha acontecido. Fui até almoçar com o meu chefe, que era o 
Rodolfo Fernandes, na época, e falei: “Não posso nem me empolgar, pode ser mentira”. E, aí, 
cadê que o cara ligava? Aí, o problema é o seguinte: o cara ligou, e eu não estava. Aí, eu 
ficava esperando, e na hora que eu saía, ele ligava. Não coincidia. Sei que só três dias depois 
– nisso, eu já quase morrendo de aflição –, consegui marcar com ele. O cara falou assim: “Eu 
vou aí na redação disfarçado. Eu não vou dar o meu nome”. Eu não sabia o nome, eu inventei 
um nome para ele, Roberto, e falei: “Então, eu vou te chamar de Roberto. Você chega, você 
diz que é o Roberto, você vai falar comigo”. Nisso, já estava a chefia de redação em 
polvorosa – era o Ali Kamel, o Merval Pereira, o Rodolfo Fernandes. A gente, ali, naquela 
excitação, esperando. Me aparece a criatura na redação. Sabe aqueles uniformes de combate 
na selva? O disfarce dele era um uniforme camuflado, com um boné enorme. Imagina: às três 
horas da tarde, entrar um cara camuflado, com uma roupa camuflada de selva, na redação. 
Parou a redação d‟O Globo. O que esse cara está fazendo aqui? Fui encontrar o cara e o levei 
para o aquário da chefia da redação.  Quando o cara me abre a pasta – era uma pasta azul, de 
plástico –, tinha um monte de fotos de gente morta. Nunca, nunca, nunca tinha saído nada da 
guerrilha, a não ser um livro, mas com muita especulação, que foi até um super esforço do 
jornalista, na época, acho que em 78, 80, sei lá quando é que tinha saído. Mas isso era 96. 
Então, já haviam se passado 20 anos, desde o fim da guerrilha, e não tinha saído nada na 
imprensa. O Exército nunca tinha falado, e ninguém nunca tinha falado nada e nunca tinha 
sido provado nada sobre a morte dos guerrilheiros, porque os corpos desapareceram. Não 
tinha nada. Você tinha três sobreviventes. Ver aquelas fotos foi uma emoção. Era um 
bloquinho de papel, todo escrito, marcado. E eu falei: “Mas quem são essas pessoas?”. Não 
tinha nada. O cara falou: “Olha, estão aí as fotos, o bloquinho, tchau”. Foi-se embora. 
Ficamos nós, com aquele bloquinho, aquelas fotos, sem saber quem era, porque era um monte 
de gente morta, machucada, com barba... Quem são essas pessoas? Então, você tinha um puta 
dum material, só que sem saber o que fazer. Aí, fomos atrás de médico legista. Todo mundo 
querendo aparecer. E aquilo tinha que ser guardado no maior sigilo. Fomos atrás do José 
Genoino. Ele viu a foto dele e ficou emocionadíssimo. Mas ninguém reconhecia quem eram 
as pessoas das fotos, nem ele e nem ninguém reconhecia. “Como é que nós vamos publicar 
isso? Vamos pegar essa análise desse legista”. O legista pegou o cartaz de desaparecidos no 
Araguaia, e usou para identificar as pessoas das fotos que nós tínhamos. Ele dizia: “Essa 
cabeça parece com essa daqui, não sei que, não sei que lá...”. Suposições. Ia sair essa história 
naquele domingo. Uns dias antes, porém, houve aquele massacre em Carajás: Sem Terra 
mortos pela polícia do Pará. Era uma matéria muito importante, e a decisão do comando da 
redação foi não dar dois assuntos muito importantes na mesma edição, para não desviar o 
interesse de uma ou outra matéria. E foi uma decisão super acertada. Nós tivemos mais tempo 
para fazer a matéria. Foi um cara na redação que tinha sido da guerrilha, não conhecia 
ninguém, mas falou: “Olha, eu tenho uma pessoa, uma amiga, que foi da guerrilha, mora lá 
em Itajubá, e eu vou levar a cópia dessas fotos pra ela ver”. E eu fui para São Paulo, para falar 
com a Criméia, que tinha sido guerrilheira do Araguaia também, uma das poucas que 
sobreviveram. Cheguei lá – ela tinha uma ONG de defesa de direitos humanos. Mostrei as 
fotos, mas ela não conhecia ninguém. E não conhecia por quê? Porque eram três 
destacamentos: o A, o B e o C. Então, eles não se conheciam. Ela era do destacamento A, e 
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ela só sabia quem era do seu destacamento. E só aí que a gente começa a entender que aquele 
material que nós tínhamos era do destacamento C, o primeiro a ser descoberto pelo Exército. 
Mas, antes disso, só retornando um pouquinho, com aquele bloquinho, também, a gente não 
conseguia fazer nada! Porque era assim: Fulano é... Morto. Sicrano é... Codinome não sei o 
quê. Ou codinome não sei o quê. Não adiantava nada, porque a gente não sabia de quem eram 
os codinomes, não sabia de quem eram as fotos e não resolvia nada. Aí, eu peguei aquele 
bloquinho, e falei assim: “Vou fazer igual aqueles joguinhos de criança, de detetive ou de sei 
lá o quê”. 
 
Pra tentar ligar os pontos? 
É. “Então, vou botar os nomes... Aqui... Quem que é aqui, quem que é aqui...”. E conforme a 
gente ia passando as páginas, ia percebendo: “Esse aqui está aparecendo aqui. Esse, então, é 
esse aqui... Caramba, esse cara foi preso, dois dias depois esse cara aparece de novo, morto. 
Então, esse cara foi executado...”. Então, a gente foi montando o quebra-cabeça, porque era 
um bloquinho, não era nada. “Pô, o cara foi executado”. E, aí, a gente conseguiu já contar a 
história. Não tinha as fotos, não sabia quem eram os personagens das fotos, a não ser o 
Genoino, mas a gente já tinha boa parte do negócio, descobrindo, fazendo as ligações. Aí, 
quando chego em São Paulo, para falar com a Criméia, ela também não conhecia as fotos. 
Nisso, chega a irmã dela – para você ver o componente sorte também –, e fala assim: 
“Engraçado, esse daí me parece um dos Petit” – que foram três irmãos, uma menina e dois 
meninos que foram para lá, para guerrilha, e os três nunca mais voltaram. Uma das fotos era 
de uma pessoa morta, de cabelo curtinho. Você não sabia direito se era homem ou se era 
mulher. A pessoa estava envolta num paraquedas, só aparecia o rosto. Aí, ela falou assim: “Eu 
vou ligar para irmã deles” – eram quatro irmãos, esses três tinham desaparecido, e sobrou 
uma, que não tinha ido. “Você se incomoda de eu ligar? Eu vou ligar pra irmã para saber”. Aí, 
falou: “Tem uma jornalista aqui, com umas fotos. E me pareceu que era um dos seus irmãos. 
Você poderia vir?”. A mulher, coitada, era funcionária pública. Aí, imagina o que não passou 
na cabeça daquela criatura, vinte anos depois. Ela falou que não podia sair naquela hora, mas 
se eu podia esperar. Eu falei: “Sim, claro, espero”. Esse lugar onde eu estava, a ONG da 
Criméia, era uma sala grande. Era uma espécie de galpão, uma sala grande fora da casa, com 
umas almofadas no chão, porque tinha um grupo de mulheres que se reunia ali. E estávamos 
eu, a Criméia e a Amelinha, irmã dela, esperando a mulher, a Laura Petit, chegar. E eu com as 
fotos... Na hora que ela entrou, eu estava com a foto na mão, eu pensei: “É óbvio que ela é 
irmã de um dos três”. Era claro, pela fisionomia. Não tinha dúvida de que ela era irmã. Eu não 
tive nem coragem de mostrar. Aí, eu dei a foto pra Criméia. Esse é um dos episódios mais 
marcantes na minha profissão. Porque eu não tinha ideia do que era você ser parente, ser 
irmão de um desaparecido político. Pai, mãe, sei lá o que for, de um desaparecido político, 
porque a ideia que eu tinha até então, era: “Bom... eles estão sendo indenizados”. E era essa a 
ideia que o governo passava. “Estamos indenizando, reconhecemos que essas pessoas 
morreram, e aqui está a tua indenização e acabou o assunto”. Só que não acaba. Porque 
enquanto você não tem o corpo, você não tem certeza se a pessoa está morta ou não... Então, 
pode acabar para os outros, mas para essa pessoa não vai acabar nunca. Então, eu descobri o 
tamanho do sofrimento, quando eu vi a expressão daquela mulher, pegando aquela foto. Ela 
olhou e disse: “É a Maria Lúcia” – a irmã dela. E, aí, ela começou a acariciar a foto. Sabe 
quando alguém está na beira de um caixão acariciando o rosto de um morto querido? Era o 
que ela fazia. Era como se ela estivesse diante do corpo. Pela primeira vez, ela se confrontou 
com aquilo ali, com a morte real, porque, até então, ela não tinha certeza. Então, ela começou 
a contar, acariciando o tempo todo a foto, como se ela estivesse falando com a irmã morta. E, 
nessas alturas, nem era mais comigo, porque eu também em nenhum momento falei mais nada 
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ali, porque era uma coisa tão intensa aquele momento para ela. Como se ela estivesse diante 
do morto. E ela dizia assim: “Quando eles foram para o Araguaia, ela era muito jovem, ela 
tinha 22 anos, o outro tinha 24, o outro 26. E a gente ficou esperando notícias, e a gente nunca 
teve. Depois, veio a anistia, e a gente falou: „Agora, eles voltam‟. E continuamos sem notícia. 
E, depois, nós fomos pra lá, e não se tinha notícia. E a minha mãe dizia: „Mas vai que eles não 
sabem que acabou a ditadura, que eles podem voltar‟”. E, aí, ela contou que ela e a mãe 
andavam na rua e viam alguém com um rabo de cavalo parecido com o da Maria Lúcia, ou o 
cabelo parecido com o do Jaime ou do Beto, e elas iam atrás para ver se eram eles, sendo que 
essas pessoas que elas viam na rua tinham a idade que a irmã e os irmãos dela tinham quando 
saíram de São Paulo. Se a irmã estivesse viva, teria 40 anos...  
 
Sim, claro, não teria o mesmo cabelo. 
Exatamente. Não era. Mas você vê: a vida para. A vida congelou naquele momento, ali. 
Então, não adianta você pagar indenização, se você não tem o corpo para fazer o luto. Então, 
essas pessoas nunca fizeram o luto, nunca fizeram... E, aí, através disso, nós conseguimos, 
como a gente já tinha feito aqueles cruzamentos e mais o reconhecimento dessa foto. Além 
disso, a ex-guerrilheira que estava lá em Minas reconheceu as pessoas porque eram do 
destacamento dela. Ela nos contou a história de quem eram aquelas pessoas. Aquelas pessoas 
ganharam cara, elas ganharam uma história, elas ganharam uma identidade. Trouxe aquelas 
pessoas para o mundo real. Quem eram esses jovens? Quase todos muito jovens. Eram 
universitários, superidealistas, que se meteram numa aventura. Tudo bem que existia um 
Estado que eles resolveram enfrentar, mas a forma como eles foram mortos é absolutamente 
covarde, porque eles não tinham mais nenhuma condição de enfrentar aquilo ali. Eles foram 
executados. Não foi um confronto como o Exército tenta até hoje dizer. Não houve confronto, 
eles tinham umas armas... Se você visse as fotos das armas... Eu acho que o Antônio 
Conselheiro era mais bem armado do que eles. Eles não tinham nada. Então, foi esse episódio, 
essa conversa com a Maria Laura Petit que me emocionou. Ela chorava muito. Eu entrei no 
avião de volta para o Rio chorando. Eu cheguei à redação e falei: “Gente, por favor, não 
conversem comigo”. Eu avisei: “Olha, eu encontrei a irmã. A pessoa da foto é a Maria Lúcia 
Petit, e não falem comigo”. Porque eu estava tão tomada de emoção, que eu sentei e fiz um 
texto com toda aquela emoção que eu tinha visto ali. Ela dizia assim: “Eu nunca tive um 
corpo para chorar, e quando a minha filha morreu, eu não chorei só pela minha filha, eu 
chorei pelos meus irmãos, porque eu nunca tive corpo para chorar”. E, aí, quando essa matéria 
saiu, e a gente ganhou o Prêmio Esso, foi uma comoção. E sabe quando você sente muito 
orgulho de ser jornalista, de ver o quanto você pode fazer naquele trabalho? E o quanto as 
pessoas começaram a me ligar... Parentes de vítimas desaparecidas falavam assim: “Você não 
sabe como foi importante você ter falado isso, porque ninguém compreende a nossa dor. A 
gente está até hoje esperando pelos nossos familiares, como eles estavam”. A família 
conseguiu recuperar esse corpo, que era o único que existia. Estava no necrotério na 
Universidade de Campinas. E eles fizeram a cerimônia de sepultamento. Isso mudou a vida da 
mãe e da irmã, porque é como se elas tivessem fechado um ciclo, embora com muito 
sofrimento, elas fizeram o luto. Saí daí, e fui para TV Globo. Na TV Globo, foi outra 
experiência, completamente diferente. É aquela coisa de jornal imediato. Televisão é muito 
mais imediata. Eu acho fascinante, mas realmente não é a minha praia. A minha praia é ter 
espaço para escrever. É narrar, é o texto. A TV, eu acho que ela é muito mais a imagem, e o 
que eu acho fascinante no jornalismo impresso é você descrever a imagem, você poder 
descrever emoções. Você tem que contar essa história porque, às vezes, você não tem a 
possibilidade da imagem, mas você tem a possibilidade de descrever. Então, você tem que 
estar o tempo todo com os seus sentidos todos ligados para captar inclusive todas as emoções. 
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Na TV Globo, foi muito interessante, eu fiz a vinda do Papa, teve momentos interessantes, 
mas não era uma coisa que eu vou te dizer assim: televisão é a minha praia... Não é. Eu 
admiro profundamente o profissional de televisão, é difícil de fazer, tem que ter uma 
velocidade enorme e uma capacidade de concisão que eu não tenho. Depois da Globo, fui para 
a Veja. Então, ali, na Veja, eu comecei a fazer realmente um outro tipo de jornalismo, que era 
contar a história, recuperar a história, e contar uma história com começo, meio e fim. E não 
aquela que começa hoje, e amanhã, e depois amanhã tem um outro pedaço. Não... Eu tinha 
uma semana inteira para contar aquela história. Então, já foi um embrião do trabalho que eu 
viria a ter aqui na Piauí. Foi uma experiência muito boa na Veja. Eu fiz matérias muito 
emocionantes ali, foram coisas que eu gostei muito, eu tive muito espaço pra trabalhar isso. 
Inclusive de ir num presídio no Espírito Santo, um motim, de entrar, de falar com os presos, 
coisas assim... E fazendo economia, também, fazendo política, porque era uma sucursal aqui 
no Rio. O que acontecia a gente tinha que fazer. Acidente de plataforma na Petrobras, 
acidente de avião, crime, seja lá o que for, a gente estava lá para fazer e também para sugerir 
matérias exclusivas sobre qualquer tema... Todo mundo tinha que fazer.  Foi uma experiência 
também muito rica, que tinha começado n‟O Globo, com essa experiência de nacional, se 
aprofundo na TV Globo, porque ali, como eu era a chefe de redação, era notícia de tudo 
quanto é lado da cidade. Era uma outra experiência, a da tua cidade. E contar histórias ricas. 
Era o meu primeiro contato com o cotidiano do Rio de Janeiro, de favela, de tiroteio. Também 
começamos a fazer matérias de economia. Fizemos muita coisa de economia popular. 
Buscamos muitas coisas que a gente pudesse fazer na televisão, e foi muito legal. Da Veja, fui 
pra Exame, que, aí, foi um jornalismo completamente diferente, que era um jornalismo de 
negócios. Foi muito focado em negócios, e não era uma coisa que eu gostava muito. 
 
Era mais técnico? 
É. Eu vinha de um trabalho que era o mundo, e ali ficou um jornalismo muito restrito aos 
negócios. Mas foi uma experiência riquíssima: eu pude ir para Carajás, por exemplo. Fazer 
coisas que eu também nunca ia fazer, como entrar num navio petroleiro, um navio em 
construção. Então, toda uma experiência de como você descreve tudo aquilo, o tipo de 
indústria... Saí da Exame, e eu queria ter uma empresa de revistas customizadas. Eu estava 
começando a fazer isso. A gente estava fazendo uma revista. Eu tinha dois sócios. A gente ia 
começar a fazer revista, e já era outro mundo também: era moda, era não sei o que, eram umas 
coisas que a gente estava curtindo muito fazer.  E, aí, o Mario Sergio, que eu não conhecia, o 
Mario Sergio Conti – só conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente – me liga, um 
dia, e fala: “Olha, a gente está com um projeto novo de uma revista e eu queria conversar com 
você, você não quer fazer um freela pra gente?”. Isso foi em maio de 2006. Eu saí da Exame 
em 2005, estava fazendo essa revista. Ele perguntou se eu não queria fazer o perfil do Luiz 
Cezar Fernandes, que tinha sido dono do Banco Pactual, e eu topei. Só que a saída dele do 
banco tinha sido em 1999, e íamos contar uma história que tinha acontecido sete anos atrás. 
Eu pensei se teria alguma coisa nova para contar de uma história que tinha acontecido há 
tanto tempo e que tinha sido bem explorada pela imprensa. Sete anos depois, será que ainda 
tem alguém interessado nisso daí? Foi tão falado na época. Liguei para o Luiz Cezar, e falei: 
“Olha, Luiz Cezar, tem uma revista nova, Piauí...”. (“Meu Deus” – eu dizia – “como que eu 
vou falar Piauí? Quem é que vai querer falar para uma revista chamada Piauí?”). “Eles estão 
me pedindo uma matéria. É uma revista nova, tem o Mario Sergio Conti, tem o João Moreira 
Salles, a Dorrit Harazim, o Marcos Sá Corrêa...”. Então, você ia muito mais pelos nomes, 
pelas pessoas que estavam ali, do que pelo título Piauí. Eu falei: “A ideia é fazer uma coisa 
meio parecida com a New Yorker, grandes reportagens”. Eu disse que queria fazer o perfil 
dele, contar a história dele. Ele topou, e eu fui para a fazenda dele. Foi uma guinada total na 
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minha profissão, porque, em primeiro lugar, eu me dei conta de que era uma história que 
nunca tinha sido contada a fundo, ninguém tinha parado, ou não sei se no calor da época ele 
não quis falar, mas nunca ninguém tinha contado em minúcias, e aquilo era um drama 
humano. O cara que era pobre, e que de repente vira bancário, e o sonho dele sempre foi ser 
banqueiro, e finalmente ele consegue ter o banco dele, e aí os sócios expulsam ele e o deixam 
sem dinheiro para nada. Ele era um milionário, que aparecia nas páginas de todas as revistas, 
e, de repente, aquele cara estava lá, no ostracismo, tentando se reerguer. Não que ele estivesse 
sem dinheiro. Os sócios pagaram uma indenização para ele. Mas ele ficou muito tempo sem 
ter dinheiro, porque para ele receber o dinheiro, tinha que vender as ações para os sócios, e ele 
resistia muito, porque o banco era meio que o filho dele. Então, um drama pessoal, aquela 
história meio shakespeariana, de glória e decadência. Era uma coisa muito humana aquilo ali. 
E eu fui conversando com as pessoas e fui reconstituindo aquela história toda. E fiquei 
impressionada com aquilo. Comecei a escrever, fui conversar com o Mario, e a história ficou 
maravilhosa. Foi o segundo número da revista, e eu acho que as pessoas não sabiam direito o 
que seria a revista, e na hora que saiu, essa matéria, “De elefante a formiga”, eu acho que as 
pessoas se deram conta: “Opa, peraí, tem uma coisa de diferente no jornalismo saindo aí”. 
Que é contar essa história do começo, meio e fim, desde que o cara era pequenininho. 
Detalhe: eu fiquei na casa dele três dias, conversando com ele, com a mulher, andando com 
ele pela fazenda, conversando com ex-sócios. Então, toda essa história foi feita assim. Para 
mim, foi surpreendente. Uma coisa que eu nem imaginava que fosse capaz de fazer, mas eu 
acho que estava ali, tinha espaço para fazer aquilo, muita conversa, muita conversa com o 
Mario, com o João, e acabou que saiu uma coisa muito legal. Aí, o Mario falou: “Olha, então, 
agora, você vem pra cá, né?”. Eu falei: “Mas eu tenho minha empresa”. “Não... Que empresa? 
É um negócio novo. É uma coisa totalmente nova, com pessoas legais”. Eu falei: “Quer 
saber? Deixa essa empresa pra lá, que eu nunca vou ser empresária mesmo, o meu negócio é 
contar história”. E vim pra cá, e começou assim. Aí, eu fiz o perfil do Daniel Dantas, e 
começou outra coisa interessante. Eu fiz o perfil do Daniel Dantas, que era também um cara 
super polêmico, já tinha começado a briga com os sócios nas empresas que eles compraram 
no leilão de privatização, porque ele, embora tivesse uma participação minoritária, era dono, 
controlava os negócios. Por causa de umas manobras que ele fez, ele acabou controlando. Ele 
acabou brigando com todo mundo, e brigou com o principal sócio, que tinha entrado no 
negócio, que eram os fundos de pensão. E a briga começou no governo Fernando Henrique. 
Um ministro do Fernando Henrique chegou a falar com ele: “Daniel, o teu negócio não é ser 
dono de empresa, o teu negócio é administrar. Você não está aqui para ficar como dono”. E 
briga, e briga, e briga, e briga... E, aí, muda o governo. Muda o governo. Ele tinha uma certa 
projeção no governo do Fernando Henrique, porque ele era muito ligado ao pessoal do DEM, 
com o Antônio Carlos Magalhães. E, aí, ele tinha muita ligação com esses caras, e ele tinha 
certa influência, circulava. Vem um governo com quem ele nunca tinha tido nenhum contato. 
Pelo contrário, as relações tinham sido péssimas. E, aí, assume a presidência da Previ o Sérgio 
Rosa, que era ex-diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, que, na época, quando 
houve a privatização, foi para diretoria da Previ. Eram quatro indicados, três indicados pelo 
banco – três indicados pelos funcionários do Banco do Brasil, e ele era funcionário do Banco 
do Brasil – e mais um presidente com voto de minerva. E ele foi para lá, para ser diretor. E, na 
época, ele já começou a questionar todos aqueles contratos com Daniel Dantas. E brigava, 
brigava. Só que não acontecia nada. Aí, veio o governo do PT, e o ministro próximo ao Lula 
era o Luiz Gushiken, que era o Ministro da Comunicação e era companheiro do Sérgio Rosa, 
no Movimento Sindical dos Bancários, que era muito forte. E o outro cara forte também era o 
Berzoini, presidente do PT. Você tinha todos os bancários contra o Dantas. Essas pessoas 
decidiram: “Esse cara não vai ficar no comando das empresas de telefonia”. Tentaram 
negociar, e o Daniel Dantas se recusando. Enfim, conseguem tirá-lo do comando das 
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empresas. E foi um choque para ele, porque eu acho que ele achava que ele nunca ia sair. Ele 
tinha o apoio do Citibank. Mas o governo jogou pesado ali na história, foi uma briga mesmo 
de Titãs. Claro que se você brigar com o governo, você perde sempre. Mas o Daniel não era 
aquela figura assim: “Ah, ele é um coitadinho...”. Não, ele lutou muito, ele gastou muito 
dinheiro com advogados para continuar no controle das empresas, e acabou saindo do 
negócio. E, aí, a Previ assume o comando das empresas, nós fizemos esse perfil do Daniel 
Dantas contando toda essa briga, recuperando toda essa história. Fiquei três ou quatro meses 
nessa reportagem, ia e voltava, porque era uma matéria complicada de fazer, porque eram 
tantos interesses em jogo, cada um puxando o tapete do outro, jogando. Você falava com um, 
aí você tinha que voltar no outro, aí depois você tinha que voltar pro outro, aí você tinha que 
checar, checar... Então, era uma matéria que a gente checava e checava. 
 
Você se lembra em quanto tempo ficou pronta? 
Eu entrei aqui em janeiro de 2007. Acho que a matéria saiu em junho. Então, eu fiquei 
fevereiro, março, abril, meados de maio apurando... Era muito, muito delicado. Eram assuntos 
que a gente não podia errar. É uma revista mensal. Se você erra, você só vai corrigir um mês 
depois. Nessas alturas, se você tiver que arruinar a vida de alguém, você já arruinou. Então, eu 
sempre tive essa preocupação. Tanto que eu rezo para caramba antes de escrever. Eu sou 
católica. Antes de fazer uma matéria, eu acendo uma vela, rezo, peço pra não me deixar 
cometer injustiça, que esse é o maior medo que eu tenho. Porque a gente fica achando assim: 
“Ah, jornalismo não tem tanto problema. Se errar, conserta”. Mas não é assim. Então, desde 
jovenzinha, eu tenho essa preocupação. Eu dizia assim: “Bom, se eu fosse piloto de avião, 
esse erro que eu cometi aqui seria uma escorregadela na pista, uma freada violenta, ou eu 
arrebentaria o avião e morreria todo mundo? Se eu fosse um médico?...”. Então, eu sempre 
penso nisso. Aí, a gente falou: “Agora, nós temos que contar a história desse cara que tirou o 
Daniel Dantas do controle”. E aí chegamos ao Sérgio Rosa. Primeiro, ele não queria dar 
entrevista de jeito nenhum. O Sérgio Rosa é super, hiper fechado. Aí, pronto: outra batalha, 
porque o Sérgio Rosa não queria falar. A assessoria dizia: “Esse assunto já está esgotado”. E 
aí a gente dizia: “É, mas a gente queria falar, queria inclusive falar como está a Previ agora, 
contar o que é esse fundo de pensão”. Os fundos já vinham ganhando visibilidade no governo 
do Fernando Henrique, porque, afinal das contas, a privatização foi feita basicamente com o 
dinheiro dos fundos; então, eles já tinham certa visibilidade. Era a primeira vez que um fundo 
desses estava sendo presidido por um ex-bancário, um ex-funcionário do banco, que tinha 
sido o representante dos bancários. A história dele era no movimento sindical, não era na 
direção do banco. Então, era uma coisa nova que estava acontecendo ali. E o Sérgio não 
queria falar, mas depois acabou concordando.  Ele é muito fechado, ele é o contrário do 
Daniel, que falava para caramba.  E a gente começou a reconstituir a história do fundo. 
Porque uma coisa que eu acho legal, no tipo de matéria que eu faço aqui na Piauí, e talvez por 
essa passagem pela economia, por essa passagem na política, por essa passagem pela 
nacional, todos os perfis que eu faço, eu gosto de contextualizar. Em que momento isso foi 
feito, em que circunstância, como o país estava, em que isso impactou o país, o que mudou 
em função desse personagem aqui?  No caso do Sérgio Rosa, ele significava uma mudança, 
não só no fundo de pensão, por ter sido sindicalista, mas pela participação dos fundos na 
economia, porque a gente começa a se dar conta de que os fundos estavam na telefonia, na 
Vale, na Sadia. Eles estavam ficando donos de tudo, das grandes empresas. Então, a gente 
começa a tocar nisso, nessa matéria do Sérgio Rosa. E foi muito interessante, porque, quando 
a gente fez o perfil do Sérgio Rosa, a gente se deu conta de que fomos muito além do Sérgio 
Rosa, era muito além dele. Era mostrar uma coisa nova: estava surgindo uma nova classe, que 
era a dos dirigentes de fundo de pensão. Sindicalistas que viraram dirigentes de fundo de 
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pensão. Assim como – a gente fala isso na matéria –, no governo Fernando Henrique, surgem 
os professores de economia que viram banqueiros, no governo Lula surgem os dirigentes 
sindicais que viram dirigentes de fundo de pensão. Então, já tinha uma característica aí. E a 
segunda característica era como, sem fazer alarde nenhum, sem fazer nenhum discurso 
ideológico, o governo estava voltando a aumentar sua participação nas estatais privatizadas. 
Você não precisava fazer um discurso: “Olha, vamos reestatizar”. Não. Você estava 
reestatizando. Os fundos de pensão passam, a partir desse momento que eles tiram o Daniel, a 
ter uma participação gigantesca na economia. Os três fundos de pensão, compram a Sadia e 
não sei o quê. A gente conversando aqui, eu falei: “Gente, eu acho que a gente tem que contar 
essa história da Sadia”. Ficamos um ano tentando, sem conseguir. “Bom, vamos fazer essa 
história da Sadia, vamos ir atrás”. Fomos, conseguimos pegar pessoas da família para contar a 
história. E conseguimos resgatar uma história fabulosa. Toda a imprensa dizia: “Ah, foi um 
acordo do Furlan com a Perdigão, e era interesse da Sadia”. Mentira. O governo foi lá e disse: 
“Olha aqui, a gente quer formar uma grande empresa de alimentos” – isso a gente descobre na 
matéria – “e vocês vão se fundir com a Perdigão. Se vocês quiserem que a Sadia sobreviva, 
ela vai ter que se fundir com a Perdigão”. Havia uma estratégia do governo de criar uma 
grande empresa nacional de alimentos, juntando a Perdigão, que era grande, com a Sadia, que 
era ainda maior.  O governo tinha medo que uma multinacional chegasse aqui e comprasse a 
Sadia: “Vamos forçar a fusão pra fazer essa grande empresa”. A partir daí, quando olhamos 
para trás, começamos a ver que estávamos contando a história desse novo capitalismo 
brasileiro, esse capitalismo de Estado, que é o Estado ganhando espaço na economia. O 
Estado sendo gestor, de forma diferente da época do regime militar, que era administração 
direta do governo. Agora, essa gestão se dava através de quê? Dos fundos de pensão. Um 
outro componente muito importante é a participação do BNDES. A gente vai atrás do BNDES 
e do seu presidente, o Luciano Coutinho, mentor de toda essa estratégia dos grandes 
vencedores nacionais, quando o banco e os fundos começam a colocar dinheiro em várias 
empresas selecionadas para serem as vencedoras. Então, quando a gente se deu conta... 
 
A história era muito maior do que aquilo que vocês haviam previsto... 
Muito maior. É! A gente começa na história do Daniel, vai pro Sérgio Rosa, quando a gente 
começa a perceber que a coisa era muito maior do que a gente achava que era. Então, vamos 
além. Aí, cada vez, cada matéria que fazíamos, percebíamos como a coisa toda fazia sentido, 
nada tinha sido aleatório. Havia uma estratégia de capitalismo de Estado, que se dava através 
dos fundos de pensão e do BNDES entrando de sócios em grandes empresas. Então, fizemos 
um trabalho que ficou muito amarrado. A gente contou essa história toda, do começo ao fim. 
 
E isso tudo contado de uma maneira toda particular, porque poderia ter virado uma 
manchete de jornal: o BNDES, os fundos de pensão... E levando em conta essa maneira, 
você já parou pra pensar por que escreve os textos desse jeito? Porque se o Mario te 
convidou, ele conhecia o seu trabalho, e possivelmente apostava no seu desempenho em 
algo nesse sentido. Então, você saberia dizer o porquê desse estilo? 
Porque eu escrevo, exatamente, eu não sei. Eu acho que é um estilo, eu acho que eu tenho um 
estilo muito próprio. E acho que ele foi se desenvolvendo, ele foi sendo apurado. E, 
obviamente, aqui na Piauí, foi um aprendizado muito grande, porque eu nunca tinha feito esse 
tipo de jornalismo, de esmiuçar a vida das pessoas, nem tinha espaço pra isso. Aqui, eu acho 
que me foi dado espaço pra fazer uma coisa que eu não sabia que existia, mas que, no fundo, 
era o que eu sempre quis fazer, que é contar uma história mesmo. Uma coisa que é quase você 
fazer um microlivro, uma novela, com começo, meio e fim. Dramas... Eu gosto muito de 



 
421 

  

literatura, é uma coisa que me atrai muito, e é claro que não estou querendo aqui me comparar 
com nenhum escritor, nada disso, mas o prazer de você poder descrever uma cena e que as 
pessoas enxerguem exatamente aquilo você está falando, percebam o que aconteceu naquele 
momento, é muito grande. Eu gosto de escrever. Por que eu escrevo assim? Não saberia te 
dizer. Mas tem o componente de muita emoção. Eu nunca vou para uma matéria indiferente. 
Nunca. Eu tenho quase trinta anos de formada. Nunca é indiferente, pra mim, qualquer 
matéria, seja grande, seja pequena. Eu sempre me entusiasmo. Contar uma história é uma 
coisa que me entusiasma muito, eu sempre fico muito fascinada com tudo, com essa 
possibilidade de contar, de revelar. É uma coisa meio quase que, sei lá, de detetive, de 
investigação, é muito interessante. Uma coisa que mudou muito aqui na Piauí foi a percepção 
de como as pessoas se comportam. Você não tinha só que se ater às frases, ao que elas falam 
exatamente sobre aquele determinado assunto, mas você tinha que ver o que está por dentro 
daquela pessoa quando ela está falando isso, que sentimento vai pôr ali. Como você está 
fazendo também o perfil dela, então você está dentro de uma circunstância, mas você está 
fazendo o perfil daquela pessoa. Então, é uma coisa que eu nunca tinha pensado muito em 
fazer, ou o que eu poderia fazer, porque não tinha espaço e aqui eu tenho. Qual é a reação da 
pessoa a determinada coisa? Como ela se sente em relação àquilo? Ela chora? Ela se 
emociona? E é muito impressionante, porque várias pessoas que eu entrevistei choraram. 
Então, o Luiz Cezar tem um momento de emoção profunda quando eu falo pra ele que o Jorge 
Paulo Lemann o elogiou, porque o Jorge Paulo sempre foi o grande exemplo pra ele. Ele 
trabalhou com o Lemann. Então, uma pessoa que estava se sentindo totalmente derrotada, eu 
chego para ele e falo: “Eu falei com o Jorge Paulo, e ele disse isso, ele mandou um e-mail 
falando que você é especial”. Então, ele se emociona profundamente. Ele não se emociona 
para falar da perda do banco. É claro que ele se emociona, mas é de outra forma. Ali, naquele 
momento, é como se ele sentisse que alguém estava reconhecendo o valor dele. Ele, que tinha 
sido tão desvalorizado. O Lemann era o ídolo dele. Nesse pequeno gesto de emoção, você 
percebe a fragilidade e de quanto ele precisava de reconhecimento. Porque ele foi muito 
importante no mercado, o Luiz Cezar. Um cara que meio que revolucionou o mercado junto 
com o pessoal do Lemann. Ele era muito importante, e foi jogado às traças pelos sócios. É 
muito tocante a história dele. O Daniel é uma coisa... É um combatente, é outra coisa. Você vê 
assim: pô, esse cara é maluco, sai por aí brigando, ele tem uma disposição para briga, que, se 
fosse eu, morria. E ele, não. Ele fica lá, brigando, e bota advogado, e provoca, e faz isso, faz 
aquilo. Aí, você entrevista o Sérgio Rosa, que é um cara absolutamente pragmático, uma 
frieza glacial, inclusive as pessoas dizem que foi até esse comportamento dele que ajudou 
nessa briga contra o Daniel, porque ele não se descontrolava. Chega um momento que a gente 
está num restaurante, e ele começa a falar do Lula. Como ele conheceu o Lula, ele era 
estudante e ele foi para uma manifestação no ABC, e aí chegou a polícia dando cacetada em 
todo mundo – ainda na época da ditadura – e os estudantes saíram correndo e os operários 
ficaram. Ele fala na matéria: “Foi aí que eu vi a diferença entre o operário e o estudante: o 
operário fica lá e enfrenta. E estava aquilo sem som, sem nada, porque a polícia tinha tirado 
tudo, aquela bagunça, aquele caos, e aí chega o Lula, e as pessoas começam a gritar „Lula, 
Lula, Lula!‟”. E, nessa hora, o Sérgio Rosa se emociona, contando essa história. É 
surpreendente como as pessoas têm um monte de emoção guardada, e que como você 
conviver com elas é importante também... Por que eu acho que fica bacana? Porque eu acho 
que quando você está convivendo com a pessoa, ela começa a confiar um pouco mais em 
você. E também é muito importante, eu acho, que você não traia a confiança da pessoa. Você 
não tem que ser condescendente, mas você não pode ser traiçoeiro. Eu acho que você tem que 
jogar limpo. Eu nunca digo pra uma pessoa assim: “Olha, eu vou fazer uma matéria sobre, sei 
lá, a Previ comprando um parque de diversões”. Se não é essa a matéria. “Olha, é uma matéria 
sobre você e sobre a Previ”. Então, é um jogo limpo. E também procurar entender o que está 
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acontecendo ali, porque, muitas vezes, a pessoa está diante de um jornalista, e ela fala coisas 
que você percebe que não era exatamente aquilo que ela queria falar. Ela não está se 
expressando bem? Tem como você perceber isso. Às vezes, é uma ingenuidade. Então, assim: 
“É isso mesmo?”. A pessoa tem que saber se ela quer falar aquilo. Não vou te dizer que eu 
faria isso com, sei lá, o Daniel Dantas, que é uma raposa, que sabe... O Sérgio Rosa também. 
Mas tem pessoas que não podem ficar expostas. Você sabe que aquilo ali vai expor essa 
pessoa demais, porque ela não sabe as consequências disso. Então, há algum momento que 
você percebe o risco que vai ser. Voltando, insistindo nisso. Não com pessoas públicas, por 
exemplo. O Jobim, que me fala: “A Ideli é fraquinha, e Gleisi nem conhece Brasília. Eu vou 
dizer: “Tem certeza, ministro? É isso mesmo que o senhor quer dizer?”. Não. Porque esse 
cara foi ministro do Supremo, político, é experiente. Não sou eu que vou alertá-lo para esse 
tipo de coisa. Mas eu acho que tem, na minha relação com os entrevistados, uma coisa assim: 
eu acho que empatizo muito com as pessoas, com as histórias delas, seja quem for, talvez 
porque meus entrevistados não sejam a bandidagem total. Mas eu acho que todo mundo tem 
algum outro lado que não aparece no dia a dia, e talvez seja esse o trabalho da gente: 
descobrir. E, aí, você tem uma certa compaixão. E no momento que você se mostra 
compassivo – que você diz: “Olha, eu estou entendendo o que é, estou entendendo isso” –, a 
pessoa se sente mais confortável de falar com você. E quando você escreve, escreve também 
descrevendo esse sentimento. Por isso as coisas ficam muito reais na Piauí. Porque é o teu 
sentimento que percebeu o sentimento do outro. Não é uma coisa fria. Quando aquilo vai para 
o papel, vai carregado de toda emoção que você teve ali, naquela história. Você conviveu três, 
quatro, cinco meses fazendo uma matéria. Você falou com dezenas de pessoas. Você carrega 
muito das histórias dessas pessoas, você passa a viver o cotidiano dessas pessoas através do 
olhar de cada um. Cada um vai te contar um pouco dessa pessoa, e essa pessoa vai te contar 
dela mesma, e você vai concluir. Então, para um, ele é o herói; para outro, ele é o bandido; 
para um, ele é um empresário eficiente; para outro, ele é um malandro. Não tem uma verdade. 
O bacana é que você tenha espaço, que você não seja obrigado a concluir, que você não seja 
obrigado a fazer: “Olha, leitor, está vendo? Esse cara é um imbecil. Você está vendo. Eu estou 
te dizendo”. Não precisa. Você vai dizer, na frase que o cara está dizendo, se ele é arrogante, 
se ele é ingênuo, se ele está sendo correto. O leitor é inteligente. Então, você dá os elementos 
através da tua experiência, do teu olhar e do olhar dos outros, que você captou, para que o 
leitor tire suas conclusões. É muito fascinante isso. 
 
Isso tem a ver com uma pergunta que quero te fazer. É sobre suas técnicas de apuração 
e redação. Quero saber se você tem algo a acrescentar sobre o processo de apuração, até 
aqui descrito, e peço, também, para me explicar como você procede na hora de escrever. 
Eu sou minuciosa na apuração. Minuciosa. Na verdade, quando eu vou fazer um perfil, eu 
gosto de ter o básico sobre aquela pessoa, para não me contaminar. Eu quero chegar naquela 
pessoa para contar essa história como se fosse pela primeira vez. Quem é esse personagem? 
Eu não gosto de ir contaminada, de ler muita coisa sobre essa pessoa. Eu gosto que ela me 
conte, que ela me fale. Como é a sua vida? Como é que foi isso? Eu interrompo muito pouco, 
porque eu acho que essa técnica de perfil é muito de observação. Eu acho também que, como 
as pessoas têm muito tempo pra ficar com você, conversar com você, muitas vezes elas 
acabam quase que transformando aquilo numa sessão de terapia. O que ela não falou em 
algum momento, ela vai lá e fala pra você, porque você está ali, ouvindo, e você está lá pra 
ouvi-la, mais do que o psiquiatra, inclusive, porque o psiquiatra diz: “Olha, tem uma hora 
aqui, e acabou”. A gente, não. Se o cara quer ficar falando 10 horas comigo, eu vou ficar o 
tempo que ele quiser falar. O que ele quiser falar. Então, tem histórias muito interessantes. Por 
exemplo: o Luis Stuhlberger, que foi um outro perfil que eu fiz, que é um mago das finanças. 
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Dono do Fundo Verde, um fundo de investimento, que era o maior fundo de investimento. E 
ele é muito tímido, e a gente conversando, fiquei vários dias com ele, fui várias vezes a São 
Paulo para conversar com ele, para conversar com as pessoas. E, aí, eu cheguei aqui pra falar 
dele pro Mario, e o Mario falou assim pra mim: “E aí? Cara superarrogante, deve ter falado 
que ele é isso, que ele é aquilo”. E eu falei: “Não, você sabe o que ele me falou? Eu fui 
conversar com ele, uma hora conversando com ele, eu falei: „Me fala um pouco da sua vida, 
como é que era antes de você ter o fundo‟. E ele disse: „Ah, Consuelo, não tenho muito para 
falar, não. Eu era um fracasso, eu nunca achei que eu fosse ser nada na vida. Eu era feio, eu 
era desengonçado, eu era tímido, eu achava que não ia dar para nada, eu só tinha para mostrar 
o meu desempenho no colégio, mas eu não tinha inteligência emocional nenhuma. Então, eu 
ia precisar de muito whisky, aqui, para contar essa história”. E, aí, eu falei: “Não acredito que 
ele está me contando tudo isso”. Só que essa conversa se deu num apartamento de seiscentos 
metros quadros, na Vila Nova Conceição. O cara estava ali, apavorado, e ele era um 
milionário. A história começa com os pavores dele, para logo em seguida surpreender o leitor 
mostrando que se trata da confissão de um vencedor. E depois da matéria publicada ele falou 
para mim: “Sabe que muita gente me ligou pra me dizer: „Que bom que você falou isso‟? 
Porque eu sempre tive vergonha de dizer que eu tenho medo de falhar, que eu tenho medo de 
fracassar”. Então, se você pensar, estar no topo não é fácil, se você é saudável. Pode ser que 
tenha aquele cara psicopata que não tem medo de nada, mas esse, uma hora, vai se estrepar. 
Mas o cara que tem medo, ele passa por vários questionamentos, por várias dúvidas. E ele está 
sozinho. Há uma técnica de abordagem para que a pessoa se sinta à vontade para falar. Cada 
um tem a sua. 
 
Abordar os personagens dessa maneira, deixando-os contar o que eles sentem vontade. 
Exatamente. E é claro que você vai perguntando, você vai colocando as coisas. Mas entender, 
tentar compreender essa pessoa. Eu acho que se você chega já muito preconceituoso para 
fazer uma entrevista, melhor você não fazer. É claro que você vai chegar para um cara que 
você sabe que é um safado, mas se você não se desarma um pouco também, se você ficar 
muito inquisitivo – “E aí? E não sei o quê?” –, você assusta o teu entrevistado, e isso eu não 
faço. Isso é uma coisa minha desde que eu fazia estágio n‟O Globo. Eu fui pra uma delegacia, 
tinha um monte de jornalistas, e tinha lá um cara que era um médico falso, e aí os jornalistas 
começaram a falar: “Como é que você tratava os teus doentes? Você era um médico falso!”. E 
ele não queria falar. E eu era estagiária, cheguei para ele, e falei: “Olha, eu vou te falar uma 
coisa: está todo mundo aí dizendo que você é um médico falso, e é o que vai sair na imprensa. 
Mas você tem a oportunidade de contar pra gente o que era a sua história, e, aí, você tem o 
mínimo de chance de se defender”. E o cara contou. E acabou que ficou uma matéria muito 
legal. O meu papel é descobrir aquilo ali, não é condenar ninguém. Você tem a justiça, você 
tem a polícia. O meu papel é contar uma história, pelos vários ângulos. É claro que se eu estou 
entrevistando esse cara, eu vou ouvir várias outras pessoas, eu vou checar, eu vou confrontar, 
eu vou voltar pra ele, vou dizer: “Olha, isso não é verdade, isso que você falou, é isso...”. Mas 
eu nunca vou obrigar, se o cara disser que não quer falar sobre isso. Não acontece isso 
comigo. Eu nunca forço ninguém a falar. Eu as convenço a falar. 
 
Porque acaba saindo naturalmente? 
Acaba saindo naturalmente. Então isso é muito importante: de um lado, eu acho que é 
empatizar, é ouvir, é não ir com pensamento já pré-concebido de que essa pessoa é um 
bandido, essa pessoa é isso, é aquilo, porque senão você não vai conseguir ir à essência 
daquela pessoa que você está tentando desvendar um pouco. É claro que você não vai 



 
424 

  

desvendar 100%. Senão, a gente seria, sei lá, mágicos, deuses, que nós não somos. Mas você 
vai poder compreender. Você está com os teus sentidos abertos para entender. Entender um 
gesto... Aquele cara está fazendo o quê? Ele está falando com você, mas ele, sei lá, está 
batendo com a mão desesperadamente? Ou com o pé? Ele está nervoso? Ele levanta, ele anda, 
ele fica duro? Todo gestual conta. Qual a posição que ele fica? O jeito, o medo que ele tem de 
determinado lugar, o ambiente... Como é decorado aquilo ali? Como é a casa dele? Como é a 
família dele? Como que as pessoas falam com ele? Tudo isso. Como ele trata os 
subordinados? Você tem que estar muito atento. Então, essa é uma parte, que é você com o 
entrevistado, e, é claro, com as perguntas-chave para determinado assunto, que você acha que 
seja importante. Mas talvez muito mais importante é captar esse lado que a pessoa nunca 
mostrou, do que, às vezes, essas coisas que você pode recuperar na internet. Ou: “Por que 
você fez isso?”. Aí, é uma outra coisa: a explicação dele de o que o levou a fazer aquilo. Isso 
é um lado. O outro lado: ouvir várias pessoas, confrontar. A outra coisa é pesquisa, muita 
pesquisa, muita leitura. Se vou escrever sobre petróleo, eu vou ler muito sobre petróleo, eu 
vou ver o que tem ali. Então, em tal lugar tem exploração de petróleo? Tem não sei o quê? 
Tem algum estudo? Alguém fez algum estudo? Quais os estudos que têm aí? Eu gosto de 
complementar, porque eu acho que tudo está dentro de um contexto. As pessoas não são 
sozinhas. Elas têm a importância para serem perfiladas porque elas estão dentro de um 
contexto. Então, você tem que entender qual é esse contexto, quais são as condições. Quando 
a gente faz a matéria da Petrobras, a primeira matéria da Petrobras que a gente fez que foi 
mostrar essa história do pré-sal, o que representava, a gente conta uma grande história. A 
segunda grande história que a gente conta, que foi muito difícil de conseguir mas a gente 
batalhou, batalhou, batalhou pra conseguir, é como eles chegaram no pré-sal. Isso foi uma 
odisseia! Você imagina: você está lá no topo do Everest, você tem que atravessar aquele 
Everest inteirinho, mais uma camada de sal, para você chegar no fundo do oceano, pra você 
explorar petróleo. Quem são esses caras que foram lá, que pesquisaram, que descobriram o 
petróleo naquela profundidade pela primeira vez no mundo? Você tem que tirar o chapéu para 
esses caras. Eu quero saber essa história, me fascina essa história. É emocionante. Eu poderia 
contar essa história da forma mais burocrática possível, mas se você conversa com as pessoas 
envolvidas você descobre que foi uma odisseia. Depois, veio a terceira reportagem: como o 
governo começa a inviabilizar essa exploração por questões políticas. Então, a gente sai na 
frente com essa notícia também. E, em função disso, a Dilma até retomou os leilões de blocos 
de exploração de petróleo. É tudo assim. Todas essas coisas que a gente faz são 
contextualizadas. O que significa essa descoberta do pré-sal? Como é que o mundo está hoje? 
Esse background é fundamental. E isso você tem que pesquisar. Principalmente as matérias 
que eu faço, que têm um contexto por trás. Para fazer isso, você tem que saber. Você tem que 
ler, tem que ir atrás de estudos, tem que ir atrás de especialistas. E, quando você vai para o 
especialista, ele te sugere um livro. Na hora de discutir a matéria com o editor, no caso era o 
Mario, ele também sugere: “Olha, tem um livro assim, assim, assim”. Ou o João Moreira 
Salles, o publisher da revista, fala: “Ah, tem um estudo muito interessante, sobre tal assunto, 
tem  um livro, ou então procura o Fulano de Tal, que ele tem um estudo”. Isso vai correndo 
paralelo às entrevistas que você está fazendo. Isso é tão importante quanto, porque quando 
você chega para escrever, você já não tem mais tanto tempo para apurar. Você tem muito 
tempo pra apurar. Quando chega na hora de escrever tem um mundaréu de informação... 
 
E, aí, como você organiza? 
Você tem que ter tudo organizado. Você só consegue escrever uma boa história se você tem a 
história completa, se você entendeu tudo. Se você entendeu a história toda, você consegue 
narrar aquilo tudo ali. 
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Mas quando você se senta para escrever, já tem ideia de como contar? Como isso se dá? 
Depende. Tem algumas matérias que eu já sei. Por exemplo, essa do Stuhlberger. Era óbvio 
que eu teria que começar por aquele cara milionário dizendo que achava que não ia ser nada 
na vida. O Sérgio Rosa: eu sabia que ele ia dar uma festa de 50 anos. Eu falei: “Eu quero ir à 
festa”. Fui lá pedir, falaram: “Não, não vai. Não vai à festa, é uma coisa particular”. Eu falei: 
“Mas estou fazendo o perfil, e vai ter essa festa”. “Não, a gente conversou até aqui, ali é a 
minha vida privada, não quero que você vá, você não vai à festa”. Eu falei para o meu editor: 
“Bom, Mario, é o seguinte: não tem alternativa. Eu vou ter que ficar plantada na porta do 
clube esperando ver quem é que vai lá, quem são as pessoas?”. O Mario achou que seria perda 
de tempo. Pensamos numa outra estratégia. Conseguimos que duas jovens jornalistas da 
revista, que ninguém conhecia, entrassem de penetra na festa. Foram de penetra e 
descreveram toda a festa. Antes de elas irem para festa eu mostrei as fotos das pessoas que 
elas precisavam checar se estavam lá.  Elas me ligaram da festa para me contar: “Está 
acontecendo isso, isso e isso”. Eu falei: “Vocês têm que ver se tais pessoas estão aí” – que 
eram os dirigentes dos fundos de pensão e integrantes do governo ligados ao Sérgio Rosa. E 
isso era fundamental pra mim. Porque iria amarrar o grupo ao qual nos referimos como a nova 
classe, e eles estavam. Todos eles lá. Então, eu já sabia que essa matéria ia começar por aí. E 
que ia acabar com a festa, quando o Sérgio Rosa pergunta para a mulher dele: “Como é que 
termina essa festa, Geminha?”. Isso é maravilhoso.  Quando elas me contaram que ele disse 
essa frase, eu pensei: “Obrigada você ter falado isso, porque era um desfecho prefeito para a 
matéria”. Então, tem muito dessas coisas. O Stuhlberger, por exemplo, começa a falar de um 
rabino. Eu pergunto: “Você é religioso?”. Ele fala: “Eu sou religioso, mas não fico pedindo a 
Deus pra me dar as coisas, eu só peço que ele não me tire”. E eu encerrei a matéria assim. Era 
uma frase bonita e descrevia os medos dele.  É muito interessante as pessoas se abrirem e 
contarem essas coisas. Em alguns casos, eu já sei qual é o começo e o fim. O Daniel Dantas, 
por exemplo. Eu o estava entrevistando no banco Opportunity, e tinha música clássica 
tocando o tempo todo. Concertos, árias, sinfonias. Eu pensei: “Caramba... Esse cara deve 
adorar música clássica”. Então, perguntei para ele porque só tocava música clássica. Eu falei: 
“Daniel, você gosta muito de música clássica, né?”. Ele: “O quê?”. “Música clássica, você 
gosta”. “Não. Por quê?”. Eu falei que eu estava lá há três horas, e só tocava música clássica. 
“Ah, a música? Não. Olha só...” – abriu a cortina – “Tá vendo ali? A gente descobriu que 
tinham microfones ali escondidos. Então, agora, eu botei música aqui o tempo todo pra não 
ouvirem as nossas conversas”. Eu juro para você. Eu vou fazer essa pergunta achando que ele 
ia me responder: “Eu adoro música clássica, é um momento de repouso pra mim”. E, na 
verdade, era uma coisa completamente diferente. 
 
Mas é uma história muito mais curiosa, não? 
Muito mais, claro. Então, é fascinante. Você já começa por aí, porque já mostra o estado em 
que esse cara vive. Então, por aí você já vai pegando.  
 
Como você descobre as suas histórias ou seleciona os personagens? 
As minhas matérias são quase todas muito encadeadas. Se eu for fazer uma leitura de tudo o 
que eu fiz aqui na revista, é quase que uma coisa puxando a outra. É muito, muito curioso 
isso. Porque eu começo com o Luiz Cezar e venho com o Daniel, que são dois caras-chave no 
mercado financeiro em determinado momento da história do país. Aí, você tem o Sérgio Rosa, 
que está ligado ao Daniel. Aí, tem a história da Sadia, que está ligada aos fundos de pensão. 
Por sua vez, o BNDES está ligado com todas essas histórias. Eu fiz o perfil do Mangabeira 
Unger, que tinha sido assessor do Daniel Dantas. Foi um perfil que eu adorei fazer, porque foi 
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um lado dele totalmente desconhecido que ele expôs. Inclusive, depois, ele falou na Playboy, 
que agora estava usando umas roupas melhores, porque a repórter tinha dito que ele se vestia 
igual a um pastor inclemente. Agora, tem situações – por exemplo, Comissão da Verdade – 
não tem nada a ver com nenhuma dessas histórias. Estava uma discussão de Comissão da 
Verdade, e eu falei: “Mario, a gente podia fazer o perfil do senador Aloysio Nunes Ferreira, 
porque ele foi o relator do projeto que criou a comissão”. Eu fui para fazer o perfil do 
Aloysio. Só que para fazer o perfil do Aloysio, eu tinha que ouvir várias pessoas sobre a 
comissão.  Fui ouvir o José Genoino, fui ouvir pessoas de grupos de direitos humanos, e a 
história vira uma coisa muito maior, que era a Comissão em si. Que acordo foi feito para se 
ter essa comissão? E a foto da nossa matéria foi uma grande sacada do Mario, porque tinha 
havido uma cerimônia no Palácio do Planalto de posse da Comissão. Estava todo mundo 
aplaudindo, menos os três ministros militares, que estavam de braços cruzados. Então, só por 
aquela foto a gente já via que tinha um problema sério nessa questão da Comissão. O título 
era: “Conciliação, de novo”. E se você for ler essa matéria, você vai ver que, desde o começo, 
a gente diz: da forma como essa Comissão foi negociada, ela não vai dar em nada, e é 
exatamente o que está acontecendo agora. E é muito triste pra mim. Porque eu, que fiz aquela 
matéria do Araguaia, lá atrás, em 1996, e vejo que todas aquelas famílias que estavam lá, a 
maioria delas não tem ideia do paradeiro dos seus filhos, pais, maridos. E esse é um tema 
muito mal discutido aqui no Brasil. Eu fui entrevistar o pessoal do CEJIL, o Centro de Justiça 
Internacional, uma ONG com sede nos Estados Unidos, que entrou com uma representação na 
corte do OEA contra o governo brasileiro. Houve um julgamento na OEA que condenou o 
Brasil por não informar até hoje em que condições os guerrilheiros do Araguaia morreram e 
onde estão os corpos. Houve o julgamento, o governo brasileiro foi condenado e instado a 
revelar de que forma as pessoas morreram e onde estão os corpos e, até hoje, não aconteceu 
nada. O governo criou a Comissão da Verdade meio que para dar uma explicação para OEA 
e, até agora, não apresentou nada.  A representante do CEJIL me deu a gravação do 
julgamento do Brasil na OEA. Eu fiquei horas ouvindo aquilo ali: os três dias de julgamento. 
As famílias, as testemunhas, a defesa e a acusação falando: Eu pensei: “Caramba, teve um 
julgamento do Brasil na corte da OEA, e não foi um jornalista acompanhar”. Então, até que 
ponto nós, também, temos uma real preocupação de descobrir? Depois, nós fizemos uma 
matéria sobre o massacre na favela da Maré, onde policiais mataram nove pessoas após um 
companheiro deles ter sido baleado e morto. Eu fiquei muito impressionada, porque a 
reportagem foi um mês depois das mortes terem acontecido. A Piauí saiu um mês depois, e 
vários jornalistas vieram falar para mim que ficaram impressionados com a minha matéria. 
Que eu tinha revelado coisas que nenhum jornal tinha contado. Na verdade, eu acho que isso 
acontece porque essas mortes ocorrem com tanta frequência que a sociedade fica indiferente a 
elas, assim como a própria imprensa. O que eu acho interessante na Piauí é exatamente isso: é 
ir na contramão. Vivemos um momento do imediatismo da informação, da informação 
superficial, dos textos pequenos, que você lê em dois segundos. Na Piauí é exatamente o 
contrário. Nós temos que ter tempo para apurar, nós temos que ter tempo para escrever, nós 
temos que ter um olhar mais apurado, nós temos que contar uma história. Então, é curioso que 
numa época do imediatismo da internet essa revista faça tanto sucesso. Hoje, somos 
procurados por muita gente como você, por vários estudantes querendo entender essa história, 
num momento que está na moda blog, mídia independente, mídia ninja... Eu acho tudo isso 
muito bom também, mas tem que ter um espaço para esse tipo de jornalismo, mais 
aprofundado. Tanto que as pessoas têm curiosidade em saber como funciona a revista, elas 
percebem que é uma coisa nova, que não tinha sido feita. Agora, voltando à sua pergunta 
sobre escrever: eu leio tudo. Como eu tiro as minhas entrevistas? Eu tiro todas as minhas 
entrevistas do gravador e leio tudo antes de escrever. Isso toma um tempo danado. Mas eu 
tenho que ler todo o material que eu tenho. Então, separo por blocos. Divido cada bloco por 
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temas a serem abordados. Para mim, é fundamental ter o abre da matéria. Se eu não tenho a 
abertura na cabeça, eu não consigo ir adiante. Enquanto eu não tenho uma boa abertura, eu 
não consigo fazer a matéria. Nesse caso, levo muito tempo para fazer a matéria. Uma das 
reportagens sobre petróleo, eu abri de uma forma errada. Eu citava um trecho de um discurso 
do Lula em um navio da Petrobras, com a mão suja de petróleo. Eu fiquei uma semana e não 
saía daquilo ali. Aí, falei: “Sabe por que não saí? Porque com esse abre não tem como dar 
continuidade. Essa história acaba aqui”. Fui à internet, busquei uma outra frase que ele tivesse 
falado naquela época sobre o petróleo, e achei a frase. “Nós estamos com uma riqueza que 
Deus nos deu, e que se a gente não souber o que fazer com ela, a gente vai perder todo esse 
esforço”. E era exatamente o que o governo estava fazendo. Quando eu achei a frase, em dois 
segundos a matéria saiu, porque eu tinha toda a apuração, mas eu não tinha o começo para 
poder dar um encadeamento à matéria. Para mim, uma boa abertura é fundamental. Eu sou 
muito sistemática nisso, eu tenho que ter as coisas organizadas. Se você chegar no meu 
escritório e me vir escrevendo, você vai achar que não tem nada organizado, porque é papel 
no chão, é bloco de papel aqui, livros. É um caos. Eu, mergulhada em papéis, na frente do 
meu laptop. Mas está tudo marcado, anotado. Onde isso vai entrar. Se não, é impossível. 
Porque são cinquenta mil toques. Você tem que se organizar, é muita coisa para você escrever 
e muita coisa para colocar no meio, porque você tem que mostrar e fazer o leitor entender do 
que é que você está tratando. 
 
Por falar no leitor, você pensa nele quando vai escrever? Tenta fazer algo para satisfazê-
lo ou para satisfazer a você?  
Para me satisfazer, em primeiro lugar. Eu preciso saber: eu gostaria de ler essa história? Essa 
história está bem contada? Essa é a história que eu gostaria de ler? Então, é essa história que 
eu vou dar para as pessoas lerem. Eu preciso contar isso, da mesma forma que eu tive essa 
curiosidade de ir lá, apurar e  fazer esse esforço para entender toda a história, para chegar para 
o leitor e ele ter o mesmo prazer que eu tive em estar descobrindo aquilo ali. É como se ele 
fosse descobrir junto comigo aquela história. Mas, primeiro, eu escrevo para eu saber o que 
está bom. Não para agradar A ou o B. Não. Nada disso. 
 
Você falou sobre o leitor sentir prazer em acompanhá-la na história. Como você percebe 
esse prazer por parte dos leitores? 
Quando você tem prazer em fazer uma coisa, você faz essa coisa com cuidado. Você dá o 
melhor de você naquilo ali. Você tem um cuidado muito grande na apuração, para que não 
escreva nada errado, para que o cara leia e possa confiar naquilo que você está fazendo. A 
coisa prazerosa de você estar prestando atenção nos detalhes que você vai contar para ele, 
porque você não tem foto. Tem só uma foto. Então, na hora que o cara está lendo, ele tem que 
ter uma imagem, e é você que vai criar essa imagem. Você vai descrever o ambiente, você vai 
descrever os cheiros, os sons, você vai descrever a emoção das pessoas ali, naquele momento. 
O que você está fazendo para o leitor é compensar a falta de imagem com a imagem escrita. 
Ele vai ver aquilo ali através do que você está narrando. Eu acho que eu fui muito feliz na 
descrição, embora numa situação absolutamente infeliz, da enchente de Friburgo, em 2011. 
Eu sou de Friburgo. Minha família toda mora lá, e a gente falou por telefone. Não aconteceu 
nada com ninguém. Mas em muitas das áreas em que as coisas aconteceram eram lugares 
onde eu passei a minha infância. Eu só pude ir para a cidade 15 dias depois da tragédia porque 
as estradas estavam interditadas. Quando eu cheguei lá, e vi aquele estrago, fiquei muito 
arrasada. Aquilo me afetou pessoalmente. Eu olhava para aquelas montanhas que, para mim, 
sempre significaram segurança, e elas estavam machucadas, com a vegetação destruída. 
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Parecia que tinham se aberto chagas nas montanhas. Friburgo era o meu refúgio, ali estão as 
minhas raízes. É a minha história. Minha vida começou ali. Lá estão meus amigos de infância, 
minha família... Tudo! Meu colégio. Muito do que eu sou hoje eu trouxe de lá. E tudo era 
muito seguro para mim, era tudo muito firme. E, de repente, eu chego lá e vejo a cidade 
devastada. As montanhas desabadas. A montanha que me dava a sensação de perenidade.  
Não é um morro, é uma montanha que desabou. Pedaços das montanhas deslizaram. Pedras se 
soltaram das montanhas e deslizaram. Eu andava na cidade e era um caos. As pessoas 
desesperadas. Aí, eu cheguei à redação e falei para o Mario que eu gostaria de fazer essa 
matéria pelo ângulo que o John Hersey fez com Hiroshima, um ano após a explosão da bomba 
atômica. Ele escreveu o livro através do ponto de vista de algumas pessoas envolvidas na 
tragédia. O Mario achou ótimo. Coincidentemente, eu tinha encontrado com o Roberto 
DaMatta, no avião, quando eu ia para São Paulo entrevistá-lo no “Roda Viva”. E conversamos 
muito sobre literatura. Ele me falou de um livro que ele adorava: A Ponte de San Luis Rey. O 
livro é uma coisa esplêndida. Ele me sugeriu que o lesse. Que, inclusive, esse livro o tinha 
tirado da depressão provocada pela morte do filho. Isso foi numa segunda-feira. Eu voltei de 
São Paulo no dia seguinte. Logo que cheguei ao Rio, encomendei o livro do Thornton Wilder 
em um sebo, junto com outro que ele tinha me recomendado, porque estavam fora de 
circulação. Na madrugada daquela terça-feira acontece a tragédia na Serra. Eu, aqui no Rio, 
assistindo pela televisão a toda aquela tragédia. Aquilo me abalou profundamente. No sábado, 
eu estou em casa lendo o jornal, chorando muito com uma notícia em particular: em Itaipava, 
praticamente uma família inteira tinha sido soterrada, e eu estava arrasada porque conhecia 
algumas daquelas pessoas. De repente, o porteiro toca o interfone avisando que tinha chegado 
uma encomenda. Era o livro do Thornton Wilder, A Ponte de San Luis Rey. Justamente 
naquele momento eu estava pensando: “Meu Deus, por que aconteceu essa tragédia com essas 
pessoas? Porque elas foram escolhidas?”. Eu via aquele horror: a mãe tem o filhinho 
arrancado do colo pela enxurrada. Várias pessoas mortas na mesma casa e, na casa do lado, 
ninguém foi afetado. É tão desesperador isso, diante de uma tragédia, quando você se 
confronta com isso. Por que aquelas pessoas tiveram que passar por aquela dor? E o que é a 
história do livro? É uma ponte em que seis pessoas morrem. A ponte desaba com elas em 
cima. E o livro é a historia de cada uma delas. No final do livro, os familiares que perderam 
seus entes queridos na queda da ponte se perguntam que mal eles haviam feito para serem 
abatidos por aquela desgraça? E sentiam que estavam sendo punidos por algo mal que haviam 
feito. Decidem então perguntar para uma freira que era muito boa, e que tinha perdido duas 
crianças que ela considerava seus filhos, como ela explicava tudo aquilo e por que também 
tinha acontecido com ela que era boa. E ela responde que ninguém estava sendo punido. E faz 
toda uma preleção sobre a razão das perdas. Eu fiquei muito emocionada com aquilo. Chorei 
muito lendo o livro. Aqui você já percebeu que para mim tudo tem uma enorme carga de 
emoção. Aí, pego de novo o livro Hiroshima, do John Hersey, para ler, porque eu já tinha lido 
há alguns anos, viro na página dos agradecimentos, que eu nunca tinha prestado a atenção, e 
adivinha no que ele se baseou pra fazer o seu livro? Na Ponte de San Luis Rey. Aí, peguei as 
histórias das pessoas lá em Friburgo e montei a reportagem descrevendo como foi aquela 
noite de tempestade e os dias seguintes na vida de oito pessoas. A primeira história que eu ia 
acompanhar era a dos pais que perderam uma filha soterrada. Quando estou conversando com 
a tia da menina, ela me fala de um tio dessa menina que, na hora da tempestade, tirou os 
quatro filhos pequenos de casa para levá-los para um lugar mais seguro. No momento em que 
ele atravessava a rua, a enxurrada arrancou as quatro crianças dos braços dele e as arrastou. 
Ele perdeu as quatro crianças. Eu falei: “O quê? Ele perdeu os quatro filhos?”. No final, ele 
conseguiu salvá-los. Fui falar com ele, que me contou como tudo se passou. Ele achou duas 
crianças na beira do rio e, os outros dois, agarrados em uma cerca. Imagina o desespero desse 
homem até encontrar os filhos, pensando que estavam todos mortos? Eu tratei de encadear 
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todas as histórias, começando com o responsável pela defesa civil que ficou com o carro preso 
numa barreira enquanto a cidade desmoronava. Em seguida vou alinhavando todas as outras 
oito histórias.  Muita gente me ligou falando que tinha chorado e muito, que tinha se 
emocionado. Por quê? Porque conseguiram visualizar o desespero daquelas pessoas, com as 
casas desmoronando, no meio da escuridão, sem saber para onde correr. O barulho terrível 
dos trovões e os raios rasgando o céu. Uma imagem de fim de mundo. E como você consegue 
mostrar essa imagem? Só se você empatiza, só se você entende o que o outro está sentindo e 
se comove com a sua historia. Caso contrário, você não consegue passar o sentimento. Não é 
ser condescendente, mas é entender o que vai por dentro do outro. 
 
Mesmo que você não concorde. 
Exatamente, exatamente! A primeira coisa é entender quem é essa pessoa, o que ela passou, 
por que ela agiu assim. E, finalmente, outra experiência muito emocionante, foi a matéria do 
eletrochoque. Essa matéria surgiu completamente ao acaso. Uma amiga minha que estava 
escrevendo sobre depressão, a Cátia Morais, me contou que um dos tratamentos era o 
eletrochoque. “O quê?! Eletrochoque?!”. “Isso ainda existe?”, eu perguntei. É que, para mim, 
elotrochoque era coisa do passado, coisa de filme, como o Um estranho no ninho. Técnica de 
tortura. Eu fui para o Hospital das Clínicas conversar com as pessoas que estavam fazendo 
tratamento com eletrochoque.  Durante as entrevistas para a matéria, ouvindo os dramas das 
pessoas que sofriam de depressão profunda, eu fiquei muito comovida. Num determinado 
momento, eu me tranquei na sala do médico e não conseguia sair, porque eu chorava sem 
parar. Porque elas me contavam da sua dor. Era a descrição do inferno de Dante. Estavam 
naquele desespero sem conseguir sair. A matéria também apresenta pesquisas científicas para 
explicar o porquê desse tratamento estar sendo usado agora e como era diferente no passado. 
Na hora de escrever, tem esse lado técnico que não se pode abandonar. E também o lado da 
emoção das pessoas que passaram por aquilo. Para descrever esse drama, é claro que é preciso 
ter compaixão. É preciso ter capacidade de empatizar com a história do outro e de se colocar 
no lugar do outro. Só assim você consegue descrever o que essa pessoa está sentindo. 
 
Você pode me dizer como percebe a sua relação, como jornalista, como as empresas em 
que trabalhou? 
Pode parecer um pouco de ingenuidade, mas eu não me sinto uma pessoa que tenha sofrido 
censura das empresas onde trabalhei. Quando a gente tomou posse desse material do 
Araguaia, o jornal deu todo apoio, todo suporte possível, inclusive porque, para o jornal, foi 
um marketing melhor do que qualquer anúncio que eles viessem a fazer. A matéria ficou 
semanas, meses na mídia brasileira e internacional.  Então, foi uma coisa que contou muito 
para o jornal. Tudo bem que a gente já estava na democracia. Você sabe o que eu acho a coisa 
mais perigosa? Eu acho que é o mundo dos negócios. Isso eu acho a coisa mais perigosa, 
muito mais do que no mundo político. É claro que os jornais têm claramente o seu 
posicionamento. Às vezes, não sei até que ponto é equívoco do repórter, que quer ser mais 
realista do que o rei, ou se é a direção que está dizendo que tem que fazer aquilo, tem que 
fazer dessa forma. Eu nunca vi. Ninguém chegou pra mim e disse: “Tem que fazer dessa 
forma”. Nunca aconteceu comigo. Primeiro, no JB não acontecia mesmo. Lembro o Dr. Brito, 
o dono do jornal, dizendo, no dia seguinte: “Essa matéria aí saiu, não sei o que, vocês estão 
falando mal de não sei o quê”. Mas ele nunca chegou e disse para não fazer. Ele dizia: “Ai, 
meu Deus!”. Mas nunca chegou e disse: “Isso não pode, a editoria de economia está proibida 
de falar de determinado assunto”. O risco, depois, se deu muito mais na área dos negócios, o 
quanto que você depende da publicidade, o quanto chega até você isso, o quanto você é capaz 
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de perceber isso que eu não posso publicar. Muito menos pelo que você pode ou não publicar, 
do que uma matéria recomendada para fazer. Mas eu acho que tem umas pessoas que são mais 
rebeldes, e pra essas pessoas eu acho que dificilmente a direção pede, porque sabe que o 
jornalista vai reagir, a pessoa vai incomodar, vai ser chata. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas é 
claro que tem matéria recomendada. Não vou te dizer que isso não existe.  Mas, hoje, eu me 
pergunto muito até que ponto determinadas matérias favoráveis a um negócio ou a uma causa 
são resultado da pressão da empresa sobre o repórter ou da incapacidade dele de perceber as 
coisas. Ou até da má fé. Ou seja, até que ponto o repórter está sendo ingênuo, ou agindo de 
má fé, ou sendo pressionado pela empresa. Ou até que ponto o repórter não entendeu nada e o 
editor tampouco entendeu, mas deixou passar, por desleixo ou incompetência. Eu não vou 
ficar aqui te dando nomes de meios de comunicação porque seria deselegante, mas é claro que 
acontece de tudo um pouco. A gente vê todos os dias nos jornais: mas isso aqui não tem o 
menor sentido... Ou foi mal apurado, ou foi conduzido de maneira errada. Eu, às vezes, 
preferiria concluir que aquilo saiu de forma errada por pressão da empresa do que por 
incompetência do meu colega. Juro para você que para mim é menos doloroso achar que foi 
pressão da empresa, do que constatar que o meu colega não fez um trabalho decente, que 
botou uma informação errada, que comprou a versão da fonte por ingenuidade ou má fé. As 
duas hipóteses são danosas do mesmo jeito.   
 
E a sua relação com os editores da Piauí, quanto à forma do texto? Como é esse diálogo?  
É fundamental sempre. Você ter com quem trocar é fabuloso, porque você não está sozinho. É 
o prazer de você dividir. Isso que eu estou falando aqui, para você, você não tem ideia de 
como me dá prazer contar. Porque essas experiências que eu vivi, você imagina chegar com 
isso, de primeira mão, e sentar com teu editor e contar, e o cara se empolgar, e vibrar com 
você, e dar sugestão: “Olha, vai por aqui, e se você fizer isso aqui, e tem um livro assim pra 
você ler”. Então, isso é fascinante. Com o Mario, quer dizer, ele me colocou nesse rumo aí do 
jornalismo literário, então eu tenho que falar mais dele, porque o meu convívio maior foi com 
ele. E foi com ele que eu aprendi realmente como é que era isso, ele que me ensinou isso. 
Antes de eu fazer a matéria do Luiz Cezar Fernandes, ele me mostrou um texto e disse: “Olha, 
Consuelo, você está entendendo como é que funcionam essas estruturas? Você tem que contar 
essa história assim...”. Quando eu fui fazer o Luiz Cezar: “Você tem que contar detalhes, 
procura ver o que tem lá na fazenda, como é que é a casa”. Coisas que eu nunca tinha feito 
antes. E, aí, eu sentava com ele: “Como é que nós vamos fazer?”. Então: “Olha, vamos 
começar por aqui, e no meio a gente trata assim, nós vamos fazer um vai e volta, de passado e 
presente. Como é que a gente vai fazer?”. Muito eu aprendi com o Mario, muito, e com o João 
também, porque eles eram os primeiros, eles começaram com o projeto. E o Mario, como meu 
editor, foi fundamental. Eu acho que ele ensinou muito a gente a estruturar isso aqui, essas 
conversas com ele eram fundamentais, do que é a edição, como é que você vai juntando os 
assuntos. Eu estou há sete anos aqui na revista, eu estou desde o começo. É claro que hoje é 
muito mais fácil porque você já entendeu como é que faz o negócio, você já sabe. Muito mais 
fácil. Antes, eu levava sei lá quanto tempo pra escrever. Hoje, é muito mais fácil de escrever. 
Mas eu sofro muito ainda. Não vou te dizer que é fácil, não. É sofrido. Quando você acha que 
não está bom... Será que as pessoas vão gostar disso? Será que elas vão se interessar? Vão 
continuar a ler, passar dessas dez linhas e lerem mais dez mil? Quer dizer, você tem que fisgar 
o leitor. Ele tem que se interessar. Aquilo ali, naquele momento, que ele leu. “Eu quero saber 
o que é que vai acontecer. Eu quero saber o final dessa história”. Essa última matéria que eu 
fiz, do acidente da TAM, que era o perfil da Denise Abreu foi um caso interessante. Era o 
perfil dela para tentar explicar porque no fim das contas ela foi a única pessoa do governo 
processada pelo acidente. Conversei com ela, fui conversar com gente da família, conversei 
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com gente do governo, tudo para entender como se deu aquele acidente dentro do contexto do 
caos aéreo. E pude constatar que havia uma desorganização absoluta no setor. Uma bagunça 
completa. E, aí, acontecem dois acidentes num período de um ano numa aviação, a brasileira, 
que estava entre as mais seguras do mundo. Primeiro, o da Gol e, depois, o da TAM. Para 
fazer o perfil da Denise Abreu, que era diretora da Anac, eu tinha que contextualizar o 
acidente no caos aéreo. Ao tentar entender o acidente, eu conversei com um piloto que me 
falou sobre o relatório da Cenipa que estava disponível na internet descrevendo o passo a 
passo do acidente desde que o avião saiu de porto alegre até se arrebentar contra o prédio da 
própria TAM, em Congonhas. Eu fui lá, peguei o relatório e está tudo ali no relatório, só que 
ninguém se deu ao trabalho de ler as mais de cem páginas. Eu liguei para o assessor de 
imprensa dos familiares, e falei do relatório: “Lá no relatório, em tal parte...”. E ele: “Qual 
relatório?”. Eu falei: “O relatório do Cenipa sobre o acidente”. Aí, ele diz: “Mas eu só li a 
conclusão”. Aí, eu pensei: “Pô, todo mundo só leu a conclusão, ninguém leu esse relatório?”. 
Eu vi que ninguém tinha lido. E o relatório é minucioso. É assim: “Às três horas da tarde os 
passageiros foram chamados para o embarque; em tal hora, fechou a porta; em tal momento e 
tantos segundos, o piloto entrou em contato com a torre, a torre disse que a pista do aeroporto 
de Congonhas estava escorregadia”. E o piloto ficou assustado porque sabia que estava 
carregando não sei quantas toneladas a mais de combustível, e que só tinha um reverso 
funcionando, no sistema de freios, e que ele estava com o avião lotado até a tampa, até os 
lugares dos comissários estavam ocupados. E, por outro lado, aquela pista foi liberada sem a 
obra estar pronta, sem estar concluída. Antes, o Ministério da Aeronáutica já tinha alertado a 
Infraero. Três anos antes já começara a alertar. As pessoas falam: “Foi crônica de uma morte 
anunciada”. Não! Foi um assassinato premeditado. Porque, quando você vai lá atrás e começa 
a recuperar essa história, você vai ver quantas pessoas estavam envolvidas nesse processo.  A 
Denise Abreu era apenas parte disso aí, uma peça no meio disso aí tudo. Você tem uma 
estrutura gigantesca de governo, Infraero, aeronáutica, empresa aérea, não sei o que, que leva 
à morte daquelas duzentas pessoas, por absoluta irresponsabilidade de todo mundo, inclusive 
dela também, que era diretora da Anac. Mas não só dela. Então: De repente, quando você fala 
com essa pessoa, você vê que ela teve culpa. Você vai ver que ela é arrogante, que ela errou, 
mas a culpa não é só ela. Sabe aquela coisa, aquela verdade de que para um acidente 
acontecer tem que ter vários fatores? Ali, você vê claramente que aquele acidente começou a 
acontecer em 2003. Agora, é claro que quando você senta e discute, você está falando isso, 
você está pensando. Quando você vai contar para o editor o que você tem, você, de alguma 
forma, já está estruturando a matéria, porque você tem que dizer o que é a sua matéria, você 
não pode dizer: “Ah, tem um acidente de avião, eu vou falar que teve um acidente”. Não é 
assim. Antes de você começar essa matéria, você tem toda uma discussão: “Olha, eu tenho 
isso, isso, isso, por causa disso, disso, e eu acho que teria que ter isso, isso, e isso teria que ser 
assim”. Mas é toda uma conversa. Então, conforme você vai conversando, e às vezes a gente 
tem mais de uma conversa, porque eles acompanham o processo para saber em que pé que 
está a matéria, quando é que vai sair,  você vai montando o quebra-cabeça. Eles vão 
acompanhando você desde o começo. Você senta ali: “Olha, hoje tem isso aqui, acho que é 
legal”. Amanhã já pode ter mudado tudo. Então, você vê que precisa ter tempo mesmo para 
você ir juntando as peças. 
 
Você percebe algum motivo pelo qual os leitores buscam esse tipo de matéria? 
Primeiro, eu acho que é uma coisa que faltava na imprensa brasileira. Eu acho que você tem 
muito isso nos Estados Unidos, você tem muito isso na Inglaterra, você não tinha nada disso 
aqui. E eu acho que é a gente ter ido na contramão, de você ter a possibilidade de esgotar um 
tema, você contar em detalhes aquela história, todos os lados. Todos. Por que as pessoas, 
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quando você vai falar com uma pessoa que é da Piauí, todo mundo topa falar? Por exemplo: 
eu falei com o Daniel Dantas. O Sérgio Rosa podia dizer: “Não, não vou falar com você, 
porque essa revista é tendenciosa”. Não disse. Porque, de alguma forma, as pessoas estão 
identificando que o que a gente está fazendo é contar uma história, mas dando espaço para 
que todo mundo se manifeste. Isso eu acho fabuloso. Segundo, contar a história inteira, dar 
espaço para que as pessoas contem a história. Por isso eu acho: é fundamental muita 
responsabilidade no que é feito aqui. Muita, muita atenção, muita checagem, muita pesquisa. 
Porque a gente só vai sair com aquilo se estiver realmente fechado. Não vai sair com uma 
coisa capenga, faltando informação, só porque tem que sair. Não vai. Isso eu acho que é um 
privilégio você não ter que ficar correndo contra o tempo e, na pressa, acabar cometendo 
algum deslize ou fazendo alguma coisa errada. Quantas vezes eu pego matérias de jornal para 
me ajudar na minha matéria, e eu vejo: “Meu Deus, está errado, não é isso!”. Todos nós 
estamos sujeitos a erros. Não estou dizendo que a gente é perfeito, não. Eu estou dizendo só 
que eu morro de medo de errar. Eu posso me equivocar, claro. Por isso, o que dá mais 
segurança é a gente ter mais tempo para fazer. Então, quanto mais tempo você tem pra fazer, 
mais você pode apurar, mais você pode checar, mais você pode ouvir, ir à pessoa de novo, 
voltar, e checar, e checar: Fulano falou isso, e é, ou não é. 
 
E se você fosse rotular o seu trabalho dentro de um gênero jornalístico, qual seria? 
No meu trabalho? Que gênero, do que eu faço? Tipo nessa linha de jornalismo literário? Eu 
diria que é jornalismo de verdade. Jornalismo. É jornalismo. Acima de tudo, é jornalismo 
sério, é jornalismo de verdade. Isso que a gente faz. Que é o que deveria ser, ainda que com 
textos menores. O jornalismo tem que ser preciso, ele tem que ser verdadeiro. Seja num blog 
ou num texto de cinquenta mil toques numa revista. 
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ANEXO 2 – Autorizações 
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ANEXO 3 – Gêneros e formatos jornalísticos: a classificação de José Marques de Melo 
 
Gênero informativo 
Gênero referencial. Despontar: século 17.  
Os primeiros periódicos faziam o registro dos acontecimentos recentes. 
Formato Descrição 

Nota 

Nem todos os elementos da notícia (AÇÃO – AGENTE – TEMPO – LUGAR –MODO – 
MOTIVO) são conhecidos. Trata-se de um “furo”: antecipação de um fato que pode gerar 
notícia. Nutre-se dos boletins informativos difundidos pelas fontes. É mais frequente no rádio, 
na televisão e na internet. 

Notícia 

Relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. Contém necessariamente 
respostas às perguntas de Quintiliano (QUE + QUEM + QUANDO + COMO + ONDE + POR 
QUÊ?), transformadas em fórmula jornalística: 3Q + CO + PQ. Narrado em “pirâmide 
invertida”, compõe-se de duas partes: “cabeça” (lead) e “corpo” (body). Privilegia o “clímax” 
(sensação), evitando a “cronologia” (nariz de cera). 

Reportagem 

Relato ampliado de acontecimento que produziu impacto no organismo social 
(desdobramentos, antecedentes ou ingredientes noticiosos). Trata-se do aprofundamento dos 
fatos de maior interesse público que exigem descrições do repórter sobre o “modo”, o “lugar” 
e o “tempo”, além da captação das “versões” dos “agentes”. De autoria originalmente 
individual, esse formato converteu-se em trabalho de equipe. 

Entrevista 

Relato que privilegia a versão de um ou mais protagonistas dos acontecimentos. Não se 
confunde com a técnica de “apuração” dos fatos. Configura uma espécie de relato da 
alteridade, dando “voz” aos “agentes” da cena jornalística. O repórter assume a função de 
“mediador”, assumindo empaticamente o papel de “intérprete” do receptor. 

Fonte: Marques de Melo (2006a; 2006b). 

Gênero opinativo 
Gênero argumentativo. Despontar: século 19.  
Essa forma de expressão jornalística emerge nos processos revolucionários de natureza anticolonial (USA, 
1776) e antiabsolutista (França, 1789), convertendo a imprensa em arena de combate. 
Formato Descrição 

Editorial 

Expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no momento. 
Espaço de contradições e de difusão de opiniões das forças que mantêm a instituição 
jornalística (proprietários, editores, acionistas, anunciantes, leitores). Sinaliza a opinião 
pública, pretendendo nela influir. 

Comentário 

Originado do jornalismo norte-americano, onde era cultivado por jornalistas de grande 
credibilidade, conhecidos como “opinion makers”. Explica as notícias, seu alcance, suas 
circunstâncias, suas consequências. Nem sempre emite uma opinião explícita. O julgamento 
dos fatos é percebido pelo raciocínio do comentarista, pelos rumos de sua argumentação. Sua 
característica inerente é a continuidade: uma matéria que contém a apreciação de um fato 
articula-se necessariamente com as que a antecederam e com as que virão. 

Artigo 

Matéria jornalística, na qual jornalistas e cidadãos desenvolvem ideias e apresentam opiniões. 
Contém julgamentos mais ou menos provisórios, por ser escrito enquanto os fatos ainda estão 
se configurando. Democratiza a opinião no jornalismo, possibilitando o seu acesso às 
lideranças emergentes na sociedade.  

Resenha 

Apreciação das obras de arte ou dos produtos culturais, com a finalidade de orientar a ação 
dos consumidores. Não tem a intenção de oferecer julgamento estético. Tem função 
eminentemente utilitária. Ao mesmo tempo em que sinaliza aos consumidores, dialoga com os 
produtores, oferecendo pistas para autores, diretores, atores, etc. 

Coluna 

Mosaico estruturado por unidades curta de informação e de opinião, caracterizando-se pela 
agilidade e pela abrangência. Cumpre uma função que foi peculiar ao jornalismo impresso antes do 
rádio e da televisão: o furo. Tem como espaço privilegiado os bastidores da notícia, descobrindo 
fatos que estão por acontecer, pinçando opiniões que ainda não se expressaram, ou exercendo um 
trabalho sutil de orientação da opinião pública. Aparentemente tem caráter informativo, mas na 
prática é uma seção que emite juízos de valor, com sutileza ou de modo ostensivo.  

Crônica 

Formato genuinamente brasileiro, corresponde a um relato poético do real. Gira permanente-
mente em torno da atualidade, captando com argúcia e sensibilidade o dinamismo da notícia que 
permeia toda a produção jornalística.  Conversa aparentemente fiada, em torno de questões 
secundárias, constitui um momento de pausa, que reflete a trégua necessária à vida social. 



 
443 

  

Caricatura 
Forma de ilustração que a imprensa absorve com sentido nitidamente opinativo. Sua origem 
semântica corresponde a ridicularizar, satirizar e criticar, revelando uma tendência 
nitidamente oposicionista. Também pode ser exercitada na forma de texto humorístico. 

Carta 

Espaço facultado aos cidadãos para que expressem seus pontos de vista, suas reivindicações, 
sua emoção. Pretende romper a barreira que existe entre leitor e editor, produtor e 
consumidor. Território democrático, aberto a todos os cidadãos interessados em participar do 
debate público, sendo vedado o anonimato. 

Fonte: Marques de Melo (2006a; 2006b). 

Gênero interpretativo 
Gênero analítico. Despontar: meados do século 20.  
Tipicamente norte-americano, começa a ser cultivado durante o período da segunda guerra mundial, quando a 
sociedade norte-americana considera-se lesada pela imprensa, em face da ausência de informações que 
permitissem a previsão do conflito bélico. Ao mesmo tempo, a cultura antrocêntrica daquele país motiva os 
cidadãos a demandar informações de natureza geopolítica, suprindo as lacunas educacionais sobre os cenários 
onde se movimentam os soldados ianques. 
Formato Descrição 

Dossiê 

Mosaico destinado a facilitar a compreensão dos fatos noticiosos. Condensação de dados sob 
a forma de “boxes”, ilustrados com gráficos, mapas ou tabelas. Matéria destinada a 
complementar as narrativas principais de uma edição ou para retomar uma série de notícias já 
publicadas. 

Análise 

Texto destinado a complementar informação factual, explicando melhor o acontecimento. 
Emoldurado por um box e baseado em fontes documentais, ajuda o leitor a compreender o 
contexto. Resgatando indícios ou apontando consequências, suscita o interesse pelo 
aprofundamento do fato ou a reflexão sobre o seu significado. 

Perfil Relato biográfico sintético, identificando os “agentes” noticiosos. Focaliza os protagonistas 
mais frequentes da cena jornalística, incluindo figuras que adquirem notoriedade ocasional. 

Enquete 

Relato das narrativas ou pontos de vista de cidadãos aleatoriamente escolhidos. Pode ser 
restrita aos “olimpianos” ou abrangente, incluindo os “cidadãos comuns”. Destina-se a acionar 
os mecanismos psicológicos de “projeção” ou “identificação”. Pode ser quantitativa ou 
qualitativa (minidepoimento). 

Cronologia 

Reconstituição do acontecimento de acordo com variáveis temporais (secular, anual, semanal, 
horária). Destina-se a reconstituir o fluxo das ocorrências, permitindo uma melhor 
compreensão por parte do receptor.  É uma ilustração que complementa a cobertura de fatos 
extraordinários ou cuja dinâmica tem o fator tempo como alavanca. 

Fonte: Marques de Melo (2006a; 2006b). 

Gênero diversional 
Gênero emocional. Despontar: final do século 20.  
Surge no pós-guerra como uma contingência do jornalismo no sentido de sobreviver num ambiente midiático 
dominado pelo entretenimento. A ascensão do show business contamina a produção jornalística, induzindo ao 
resgate de certas formas de expressão que mimetizam os gêneros ficcionais, embora os relatos permaneçam 
ancorados na realidade. 
Formato Descrição 

História de 
interesse 
humano 

Narrativa que privilegia facetas particulares dos “agentes” noticiosos. Recorrendo a artifícios 
literários, emergem dimensões inusitadas de protagonistas anônimos ou traços que 
humanizam os “olimpianos”. Apesar da apropriação de recursos ficcionais, os relatos devem 
primar pela verossimilhança sob o risco de perder a credibilidade. 

História 
coloria 

Relato de natureza pictórica que valoriza tons e matizes na reconstituição dos cenários 
noticiosos. Trata-se de uma leitura impressionista, que penetra no âmago dos acontecimentos, 
identificando detalhes enriquecedores, capazes de iluminar a ação de agentes principais e 
secundários. Não obstante a presença do repórter no cenário noticioso, ele se comporta como 
um “observador distante”, enxergando detalhes não perceptíveis a olho nu. 

Fonte: Marques de Melo (2006a; 2006b). 

Gênero utilitário 
Gênero operacional. Despontar: final do século 20.  
Surge no limiar da sociedade da informação, cujo funcionamento repousa na tomada de decisões rápidas no 
mundo financeiro, projetando-se também na vida cotidiana. Sua legitimação se dá com mais vigor nas 
sociedades povoadas pelos cidadãos-consumidores. 
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Formato Descrição 

Indicador Dados fundamentais para a tomada de decisões cotidianas (cenários econômicos, 
meteorologia, necrologia, etc.). 

Cotação Dados sobre a variação dos mercados (monetários, industriais, agrícolas, terciários). 
Roteiro Dados indispensáveis ao consumo de bens simbólicos. 

Serviço Informações destinadas a proteger os interesses dos usuários dos serviços públicos, bem como 
dos consumidores de produtos industriais ou de serviços privados. 

Fonte: Marques de Melo (2006a; 2006b). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


