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“Cada homem leva em si a forma 

inteira da condição humana”. 
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RESUMO 

 
Este estudo investiga a presença e a importância do “anônimo” e do cotidiano para a história e 

para o jornalismo brasileiro, no sentido de democratização de vozes que propicia um melhor 

entendimento da realidade social do momento abordado. Para isso, recorro a conceitos 

importantes que melhor explicam a realidade em que vivemos como o de complexidade e 

transdisciplinaridade, enfocando três áreas: História, Literatura e Antropologia. Desde o século 

XX, o “anônimo” tem sido visto com olhar diferenciado pelos historiadores no sentido de 

realização de uma história social. No jornalismo, a importância dada ao “protagonista do 

cotidiano”, como me refiro neste trabalho, tem sido pequena, segundo entendo. Apesar disso, 

algumas iniciativas jornalísticas mais avançadas procuram resgatar o espaço dessas “vozes” 

anônimas na vida social. Meu estudo versa sobre uma delas, a revista piauí. 

 

Palavras-chave: Anonimato, Jornalismo, Jornalismo Literário, História, Complexidade. 
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ABSTRACT 

 
 
This study investigates the importance of the anonym and the quotidian for the history and for 

Brazilian journalism, in a general democratization way that propitiate a better understanding of 

the boarded moment social reality. For this I seek to important concepts that explains the reality 

where we live, the complexity and the interdisciplinarity, mainly between three areas: History, 

Literature and Anthropology. Since the 20th century, the "anonym" has been seen in a singular 

way by the historiographers in a sense of a Social History Realization. In Journalism, the 

importance given to the "Quotidian Protagonist", term that I am using in this work, has been 

short, as I see. Despite of this, some more advanced journalistic initiatives try to rescue the 

place of these anonymous "voices" in the social life. My work tells about one of these, the piauí 

magazine. 

 

Key-words: Anonymity, Journalism, Literary Journalism, History, Complexity. 
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Introdução 

 

A FORÇA QUE MOVE 

 

Muitas vezes me pegava lendo um jornal ou uma revista sobre acontecimentos 

do dia-a-dia com pessoas do cotidiano e me perguntava: quem é esse cara? O que ele 

pensou ao tomar determinada atitude? O que ele faz? Geralmente o cara era apenas um 

nome ou um número ou uma foto ou uma frase entre aspas. Eu me interesso por 

histórias de pessoas e acredito que essas histórias são fundamentais para um processo de 

compreensão do universo e do homem em todos os seus aspectos. Nas leituras de 

jornais e revistas também observei uma ausência, a de “pessoas comuns”, “anônimos”, a 

vida cotidiana longe das celebridades, dos famosos, do Senado e de empresas 

multinacionais. Foi do meu interesse pelo homem em sua complexidade e capacidade 

histórica que brotou este trabalho que tem entre um dos objetivos mostrar a importância 

do homem dentro do jornalismo, principalmente a do indivíduo cotidiano, aquele que 

tem menos espaço na história, cuja voz fica tantas vezes à margem por seu difícil acesso 

aos meios de comunicação. Estruturei esta dissertação em três capítulos, no primeiro, 

procuro contextualizar e fundamentar as formas de pensamento predominantes e como o 

homem é inserido nelas buscando apoio em áreas do conhecimento como a História, a 

Literatura e a Antropologia, além de refletir sobre o atual momento do jornalismo e sua 

relação com seus protagonistas.  No segundo capítulo, faço algumas definições sobre o 

“anônimo” ou o protagonista do cotidiano, como prefiro chamá-lo, e o situo dentro do 

jornalismo enfatizando a revista piauí, meu objeto de pesquisa. No terceiro capítulo, 

analiso as matérias escolhidas cujos protagonistas são homens do cotidiano e identifico 

algumas categorias em comum, por fim, vêm as conclusões. Na abertura de cada 

capítulo, um protagonista do cotidiano se revela. 

Para atingir meus objetivos, optei pela metodologia “Estudo de Caso” amparada 

em uma pesquisa bibliográfica sobre a presença do “anônimo” através da história. O 

problema desta pesquisa - “como o anônimo está inserido dentro do jornalismo, em 

especial na revista piauí?” - se enquadra numa situação indutiva, cuja observação 

envolve tema e objetos que, possivelmente, permitirão uma generalização sobre o que 

será estudado. Sobre o método indutivo, Gil (2007) afirma que nessas situações parte-se 
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da observação ou fenômenos cujas causas se desejam conhecer e em seguida, procura-se 

compará-los com a finalidade de descobrir as relações existentes entre eles. “Por fim, 

procede-se à generalização, com base na relação verificada entre os fatos ou 

fenômenos” (GIL, 2007, p. 28-29). 

Na pesquisa bibliográfica fui à busca do anônimo e do cotidiano tanto fora como 

dentro do jornalismo. Utilizando meu objeto de pesquisa, priorizei a análise dos três 

primeiros anos de publicação de piauí, de outubro de 2006 a outubro de 2009 – 36 

revistas - , dando enfoque às seções Esquina (do total de 252 textos, selecionei 87 que 

melhor atendiam à minha classificação de protagonista do cotidiano e de seu dia-a-dia) 

e Diário (20 diários selecionados. Os 16 que ficaram de fora não foram feitos por 

anônimos ou foram escritos por estrangeiros). A seção Esquina contém pequenos textos 

na abertura da revista, geralmente centrados em um personagem “desconhecido” 

mostrando seu cotidiano. E a seção Diário traz um texto em primeira pessoa, escrito 

pelo próprio protagonista: costureiro, pedreiro, médico, atriz, funcionário de um 

supermercado, guarda-vidas, gari, detetive, etc. A partir da análise dos textos da seção 

Esquina foram elencadas as seguintes categorias: humanização, voz autoral, 

cotidianidades e vida subjetiva e emocional dos protagonistas. E da observação de 

Diário surgiu a categoria individualização dos personagens. 

No entanto, não trato aqui de pesquisa quantitativa nem faço análise de conteúdo 

nem de discurso. Meu interesse maior é identificar categorias comuns a esses textos e 

verificar de que maneira o anônimo está ali refletido. A partir da observação das 

categorias, exemplifico-as com os textos selecionados. Utilizo, portanto, o método 

qualitativo, que, segundo Godoy (1995), é uma metodologia que enquadra pesquisas 

que partem de questões ou focos de interesses amplos, que vão se tornando mais 

específicos no transcorrer da investigação.  

Utilizei diferentes técnicas incorporadas. Uma delas é a realização de 

levantamento bibliográfico, parte inerente a toda pesquisa de cunho científico, e a 

entrevista.  Para a realização deste trabalho, foram entrevistados os pesquisadores 

Edvaldo Pereira Lima, Sérgio Vilas Boas, Cremilda Medina e Síndia Santos, além do 

idealizador de piauí,  João Moreira Salles, e o repórter e editor da seção Esquina, 

Roberto Kaz. O tipo de entrevista foi não estruturada onde acompanhei o raciocínio do 

entrevistado fazendo perguntas ocasionais para ajustar o foco ou aspectos que julguei 

importantes para o trabalho. Antes da entrevista, fiz um guia com alguns tópicos a 
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serem cobertos, mas não tinha uma ordem para perguntas, tudo dependeu da relação 

com os entrevistados.   

As questões foram do tipo abertas, pois requeriam uma explicação. Sobre esse 

tipo de pesquisa, Duarte (2006, p.65) afirma: “é essencialmente exploratória e flexível, 

não havendo sequência predeterminada de questões ou parâmetros de respostas. Tem 

como ponto de partida um tema ou questão ampla e flui livremente, sendo aprofundada 

em determinado rumo de acordo com aspectos significativos identificados pelo 

entrevistador”.  Em seguida, fiz duas entrevistas estruturadas – onde elaborei as mesmas 

perguntas claramente definidas para cada informante - (por e-mail) - com os repórteres 

Roberto Kaz e Vanessa Bárbara a respeito de seus processos de escolha das pautas. 

Tentei fazer a mesma entrevista com o repórter Bruno Moreschi, mas ele não pôde 

responder devido à correria do dia-a-dia e por estar de viagem marcada para uma 

temporada no exterior. 

Como se pretende explorar o tema e, consequentemente, descrevê-lo, acredita-se 

que a técnica de entrevista em profundidade permite a aproximação com a situação em 

que se busca uma resposta. Duarte (2006) cita que a entrevista procura a intensidade nas 

respostas e não a quantificação estatística.  

No entender de Godoy (1995), o estudo de caso visa ao exame detalhado de um 

ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular. Ele tem se tornado a 

modalidade preferida daqueles que procuram saber como e por que certos fenômenos 

acontecem ou dos que se dedicam a analisar eventos sobre os quais a possibilidade de 

controle é reduzida ou quando os fenômenos analisados são atuais e só fazem sentido 

dentro de um contexto específico.  

Acredita-se que a união dessas técnicas citadas permite a abertura de um leque 

de informações exigidas pelo problema desta pesquisa. O estudo de caso simples, 

levantamento bibliográfico e entrevista qualitativa oferecem condições para obtenção de 

respostas mais amplas e claras sobre a presença do protagonista do cotidiano no 

jornalismo praticado pela revista piauí. 
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Capítulo I 

 

O HOMEM NO DECORRER DA HISTÓRIA 

 

Leonardo veste uma camisa listrada de rosa e azul marinho, uma calça pantalona azul 

bebê e um tênis Nike falsificado. Desde às sete da manhã se posta na Praça do Carmo, 

em frente ao número 351. A todos que passam em direção ao Poupatempo da Sé (local 

que concentra uma série de serviços aos cidadãos como emissão de RG, CPF, etc.), 

aponta um mostruário de fotos para documentos. “Vai tirar foto?”, questiona. Ele não 

é o único na profissão. Até se chegar ao Poupatempo ouve-se uma profusão de: 

“foto?”, “foto?”. Leonardo leva um senhor até a porta do prédio e grita olhando para 

o alto: Déééliiia. Uma mulher gorda abre a cortina verde desbotada e suja da janela no 

primeiro andar. Fuma um cigarro. “Estou mandando um senhor aí”. Ele anota, com 

uma BIC, mais um número no papel que tem em mãos. Seis fotos custam oito reais, mas 

se a pessoa insistir paga somente seis. Leonardo, às vezes, senta no banco que circunda 

uma árvore antiga e fica olhando as pessoas passarem para, logo em seguida, voltar ao 

mesmo ritmo: “foto?, foto?”. Em outro ponto, não muito distante, Seu Gumercindo fica 

sentado na Rua Barão de Itapetininga vestindo um colete vermelho desproporcional ao 

seu corpo com os dizeres “Compra-se Ouro”. Seu Gumercindo é um homem-sanduíche. 

O dia inteiro fica esperando clientes e levando-os ao endereço que consta em seu 

colete, o primeiro andar do número 115. Leonardo e Gumercindo compõem parte do 

cenário urbano do centro de São Paulo, em meio ao vai e vem de pessoas apressadas. 

 

1. O homem como sujeito e o homem como objeto 

 

No final da Idade Média, o homem passou, aos poucos, a questionar a existência de 

Deus e a cultivar ideias antropocêntricas: “o homem no centro das atenções”. Esse 

movimento é chamado de humanismo, que no decorrer do tempo, sofreu variações de 

acordo com os adjetivos colocados à frente como literário, renascentista, religioso, etc. 

No humanismo, o homem reina num mundo de objetos que ele pode manipular, extrair, 

explorar. No entanto, esse termo neste trabalho tem outro sentido, o da importância do 
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ser humano em sua complexidade e individualidade e em que a relação entre os seres 

ocorre de maneira dialógica.  O pesquisador Sérgio Vilas Boas (2008) sempre se refere 

a humanismo no jornalismo nos seguintes termos: tratar os seres humanos como 

genuínos protagonistas de histórias reais, compreender suas vivências e elevá-las a uma 

posição “suprema” em relação às estatísticas. 

Para o sociólogo e pensador francês Edgar Morin (2008), por muitos séculos 

prevaleceu a ideia de um universo apenas objetivo, fechado em si mesmo e, 

consequentemente, de um sujeito atrofiado e sem nenhuma relação com o ambiente à 

sua volta. A Revolução Científica e o Iluminismo, que atingiu o ápice no século XVIII – 

apesar de representarem grande avanço para a humanidade rompendo com muitas ideias 

e interpretações de fatos ligados à Igreja Católica – desprezavam a subjetividade 

humana em defesa do conhecimento racional. A principal influência sobre a filosofia do 

Iluminismo proveio das concepções mecanicistas da natureza. O Iluminismo foi 

marcado ainda por tentativas de importação do modelo de estudo dos fenômenos físicos 

para a compreensão dos fenômenos humanos. Bebendo dessa fonte, o jornalismo perde 

enquanto espaço de representação social e enquanto forma de conhecimento da 

realidade. O homem torna-se um objeto a ser explicado pela ciência e não um sujeito, 

que é biológico, cultural, econômico, racional, mas também afetivo; ou seja, complexo. 

O fazer jornalístico em vez de caminhar em sentido à realidade complexa, faz apenas 

um registro burocrático de fatos sociais. 

A partir do século XX, surgem novas formas de tentar entender o mundo e o 

homem. Uma destas maneiras é o pensamento sistêmico, uma forma que se opõe ao 

pensamento reducionista mecanicista. Para Capra (2006), o pensamento sistêmico não 

nega a ciência, mas crê que ela não dá conta de entender o homem em todas suas 

nuances, e por isso, deve ser desenvolvida conjuntamente com a subjetividade. 

Resumindo, é uma visão de mundo integradora onde tudo está interligado. 

O livro fundamental sobre o surgimento dessa teoria foi General Systems Theory: 

Foundations, Development, Aplication, escrito por Ludwig von Bertalanffy (1976). O 

pesquisador da Universidade de São Paulo (USP), Edvaldo Pereira Lima (1991), 

relacionou essa teoria com o jornalismo impresso no livro El Periodismo Impreso y la 

Teoría General de los Sistemas – un modelo didáctico.  

Morin (2008), baseado na mesma teoria, traz outro conceito importante, o de 

complexidade. Para ele, o pensamento complexo apresenta-se como uma tentativa de 

perceber a riqueza do universo em que tudo está interligado, “não apenas a parte está no 
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todo, mas o todo está igualmente na parte”. E ainda complementa afirmando que as 

ciências humanas oferecem a mais fraca contribuição ao estudo da condição humana 

porque ela é fragmentada, chegando a anular a noção de homem.   

Um dos pontos de partida da Teoria Geral dos Sistemas e da ideia de complexidade 

é a transdisciplinaridade, onde todos os temas se entrelaçam mutuamente. 

 

A transdisciplinaridade é o reconhecimento que não há espaço nem 

tempo culturais privilegiados que permitam julgar e hierarquizar – 

como mais corretos ou verdadeiros – complexos de explicações e de 

convivência com a realidade. A transdisciplinaridade é uma postura 

transcultural de respeito pelas diferenças; de solidariedade na 

satisfação das necessidades fundamentais, de busca de uma 

convivência harmoniosa com a natureza (D‟AMBROSIO, 1997, p.79). 
 

Cabe, portanto, ressaltar a contradição em um fazer jornalístico científico-

racionalizante para representar uma sociedade e um homem que é auto-eco-organizativo 

e complexo. O ato de comunicar é sistêmico. E no jornalismo, a ação humana deve ser 

vista pela ótica do pensamento complexo, por ser um espaço onde o cotidiano é 

dinâmico, por ser produto de uma sociedade plural e humana. 

  No jornalismo, a objetividade persiste como estratégia de legitimação da 

imprensa comercial enquanto defensora do interesse público (Ruellan, 1993) ou como 

um conjunto de procedimentos capazes de resguardar os jornalistas dos processos 

judiciais (Tuchman, 1993) e das pressões políticas e econômicas (Moretzsohn, 2002). 

No entanto, a natureza do jornalismo é complexa e transdisciplinar. O jornalismo 

precisa incorporar essa nova dinâmica para poder representar o que acontece na vida 

real construindo narrativas onde o personagem é o homem e procurando entender o 

universo em que as relações humanas predominam e em que a maior parte do 

conhecimento humano, mesmo com os avanços das mídias digitais, ainda está na 

memória íntima de algumas pessoas, prontas para serem compartilhadas numa roda de 

conversa. 

O jornalista enfrenta o desafio de compreender. Quando esse profissional 

compreende, consegue levar compreensão ao outro, pois o seu texto estará impregnado 

de autoria. No processo de pensar o mundo é importante utilizar-se da sensibilidade e 

caminhar para uma prática jornalística humanizada que procura entender a realidade 

social.  
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Acredito que a realidade social se distingue em concreta, aquela que podemos 

ver, tocar e olhar, e que constitui a base do jornalismo de hoje, e a  realidade emocional, 

que só existe com a junção dos sentidos, mas que os jornalistas têm deixado de lado. 

Fomos condicionados a crer que o que acontece no mundo de fora é mais importante do 

que o que acontece no mundo de dentro das pessoas. 

Por muitos séculos acreditamos que a terra era o centro do universo até que 

Nicolau Copérnico afirmou que era o sol. Essa afirmação foi além do campo da 

astronomia, modificando a maneira do homem encarar o mundo, pois ele deixa de ser o 

centro da existência.  A realidade, vendo por este lado, é aquilo em que acreditamos - o 

que envolve o aspecto emocional. 

A realidade é baseada em tudo que podemos sentir, ouvir, cheirar. Para Lima, 

em entrevista1, o universo é constituído de dois segmentos bem definidos: o do factual e 

o do intangível ou não perceptível pelos sentidos. “O jornalista precisa vencer os seus 

preconceitos e navegar usando três campos importantes de percepção que nós temos: o 

pensamento lógico (do jornalismo convencional), a intuição e as emoções”.   

O documentário “Quem Somos Nós” (2004) discute conceitos ligados à Física 

Quântica, que define realidade como aquilo que o cérebro produz e envia para nosso 

consciente. Ou seja, tudo o que acontece a nossa volta é realidade porque tudo provoca 

um efeito no cérebro, inclusive sentimentos, pensamentos e ações. A especialista em 

Jornalismo Literário, Síndia Santos, vai mais além. Para ela, não há realidade dentro do 

jornalismo, pois os personagens se reinventam, constroem fatos sobre si mesmos e não 

cabe ao jornalista dizer se eles são ou não verdade, porque o que realmente importa é a 

verdade dos personagens, pois os fatos só acontecem, de fato, para quem os vivencia. 

Com Einstein e a Física Quântica, a perspectiva do homem altera-se 

profundamente. Os novos conceitos em física provocaram uma mudança de visão 

mecanicista de Descartes e Newton para uma visão holística e ecológica. Fritjof Capra 

(2006) defende que a maioria dos problemas que a humanidade enfrenta é decorrente de 

uma crise de percepção quando tentamos aplicar os conceitos de uma visão de mundo 

obsoleta - mecanicista e cartesiana – a uma realidade que já não pode ser entendida em 

função desses conceitos. 

 

Vivemos hoje num mundo globalmente interligado, no qual os 

fenômenos biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos 

                                                           
1 Entrevista concedida à autora em novembro de 2009.  
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interdependentes. Para descrever esse mundo apropriadamente, 

necessitamos de uma perspectiva ecológica que a visão de mundo 

cartesiana não nos oferece (CAPRA, 2006, p.14).  

 

Segundo Capra, a nova visão da realidade deve ser sistêmica. Para Lima (2004), 

a intenção é apontar duas direções: indicar que todas essas correntes de alterações nas 

formas de percepção da ciência confluem para um largo oceano em formação que não 

pode desmerecer a cobertura jornalística e sugerir que nessas próprias correntes deve 

mergulhar o jornalismo para renovar seus instrumentos de leitura do real. 

 

Não há neste presente momento histórico, possibilidade de a 

reportagem exercer um serviço de real orientação ao leitor se ignorar a 

profundidade do que está ocorrendo de alteração nos instrumentos de 

percepção do mundo. Não conseguirá oferecer um sentido e um 

significado sem a ousadia, tentativa que seja, de avanço rumo a essas 

direções (LIMA, 2004, p. 332).   

 

Ainda segundo Lima, o jornalista precisa dar um salto de qualidade na sua 

maneira de encarar o mundo.  Faz-se necessário rever paradigmas e reconhecer que 

vivemos a fantasia imposta pela ciência do Século XIX de que o mundo é constituído 

apenas da realidade palpável, percebida pelos cinco sentidos. As novas demandas dos 

jornalistas pedem que ele mergulhe na vida do homem, no real, na narrativa de 

qualidade e de compreensão. O papel do jornalista é incorporar e ser capaz de captar a 

realidade, como diz em entrevista dada à autora. 

 

O Jornalismo, em geral, se encontra numa encruzilhada: ou dá um 

salto de qualidade narrativa, principalmente o jornalismo impresso, e 

qualidade de conteúdo ou não tem mais papel na sociedade, porque o 

dia-a-dia, de uma maneira superficial, os meios de comunicação 

eletrônicos estão fazendo de maneira mais rápida do que o impresso. 

Resta aos meios impressos procurar seus caminhos, humanizar seus 

textos, procurar contextualizar sob pena de perder seu espaço 

enquanto produtor de conhecimento.  

 

Os avanços da ciência são tão marcantes que ficará impossível para o jornalismo 

não “beber dessas fontes”, pois ele tem um papel de difundir conhecimento e não ficar 

na superfície das coisas.  

A humanização é intrínseca ao jornalismo. A notícia precisa sensibilizar para 

não ser anulada, mas a sensibilização não pode ser confundida com espetáculo, o que se 

faz necessário é incluir o ser humano na pauta jornalística como protagonista de um 

processo de compreensão dos acontecimentos que vivencia. 
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O jornalismo precisa, então, incorporar tudo o que é inerente ao ser humano, 

como a subjetividade. Para a pesquisadora Cremilda Medina, a chave da questão da 

subjetividade é a mutação entre o sujeito e o objeto. A relação que se estabelece deve 

ser sujeito-sujeito e não sujeito-objeto, como se houvesse algo a ser manipulado. Ou 

seja, o jornalista não emite uma opinião “subjetiva”, mas entra em relação com os 

protagonistas de sua matéria de uma maneira dialógica. O diálogo é fundamental, o 

jornalista transforma e é transformado. Para exemplificar, imagino a questão ecológica 

como fundamental. Quando o homem rompeu com a natureza porque queria desmatá-la 

e devastá-la, estava vendo-a como à sua disposição. Na conferência da ONU sobre o 

clima, em Copenhagen, em dezembro de 2009, ficou claro que o caminho é se 

relacionar com a natureza, vê-la não como um objeto a ser explorado, mas como um 

sujeito com quem deve se dialogar. O homem diz à natureza e a natureza diz ao homem. 

O diálogo se faz necessário numa relação que deve ser sujeito-sujeito.  

No entanto, o jornalismo ainda está muito preso à concepção predatória de se 

apropriar do que vê como „objeto‟. Pensar na narrativa humanizada é considerar que o 

processo de representação permanece em construção, pois não está preso a regras de 

como saber fazer. O jornalismo permite ao ser humano que lê reconhecer-se na história 

narrada pela perspectiva de outros seres humanos, não só reafirma o caráter de 

construtor de conhecimento da realidade social, como reafirma o papel do jornalismo na 

sociedade contemporânea de estabelecer relações entre os seres vivos. 

Neste processo dinâmico e transdisciplinar que o jornalismo vivencia, ou não, 

principalmente na busca da compreensão da realidade social e do homem, recorro a 

alguns conceitos de áreas como a História, a Literatura e a Antropologia para que a 

procura pelo homem, no jornalismo, seja facilitada. 

 

2. Processo transdisciplinar em busca do entendimento do homem:  

2.1 Jornalismo e História: a visão de baixo  

 

Já no inicio do século XVII, em 1690, na universidade de Leipzig, na Alemanha, 

o pesquisador Tobias Peucer fazia referências entre a relação do Jornalismo e a História. 

Na verdade, essa diferenciação nem é tão visível. Pedro Jorge Sousa no artigo Tobias 

Peucer: Progenitor da Teoria do Jornalismo (2004) revela:   
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(...) fazer “jornalismo” é essencialmente construir a história da vida 

diária, fazer uma historiografia dos acontecimentos relevantes, dos 

“factos históricos mais importantes” (cap. IV), pôr „por escrito a memória 

dos acontecimentos‟ (cap.VI). Nos capítulos III e seguintes, Peucer diz, 

inclusivamente, que há duas formas de história: a que se apresenta “como 

um fio contínuo, conservando a sucessão precisa dos factos históricos (...) 

[sendo] denominada universal”; e a que se apresenta sob a forma de 

“coisas esparsas” (Peucer cita Aristógenes), “histórias sem ordem” 

(Peucer cita Fest, citado por Lactâncio), “miscelânea (...), história variada 

ou multiforme (...) [,] coisas desordenadas” (Peucer cita Aristóteles, 

citado por Laércio). Os jornais são, para Peucer, um exemplo desta última 

forma de escrever história. Por outras palavras, os jornais são uma 

história desordenada, constituída por uma miscelânea de assuntos 

(SOUSA, 2004, p.6). 

 

Lavoinne (apud PEREIRA) revela a semelhança: 

  
Se a realidade social captada pela história nem sempre está de acordo 

com os critérios de noticiabilidade jornalística, podemos dizer que, em 

certos momentos, o jornalista „escreve‟ a história – produzindo uma 

matéria que será mais tarde, utilizada pelos historiadores como corpus 

documental, ou transmitindo ao vivo os “eventos históricos”  

(PEREIRA, 2009, web). 

 

Mas a história também possui suas variações, a baseada em documentos oficiais 

e a que busca novos preceitos de entendimento do homem como a Nova História 

Cultural e a História Vista Por Baixo, surgidas no século XX.  

A Nova História Cultural está associada à École des Annales, agrupada em torno 

da revista Annales: économies, societés, civilisations, mais conhecida por incorporar 

métodos das ciências sociais à história. A Nova História Cultural nos revela que tudo 

tem uma história, não apenas baseada em documentos oficiais. Ela abre espaço para a 

história das mulheres, da leitura, da imagem, do pensamento político, do corpo, sempre 

primando pelo detalhe. Além disso, analisa as pessoas comuns, seu modo de viver, 

costumes, pensar, agir, sentir, hábitos, crenças, cotidiano, problematizando o social – 

em detrimento da influência econômica e política nas relações sociais. Ela deixa de lado 

a história factual dos grandes feitos e dos grandes personagens sem uma relação com o 

cotidiano. 

Para o pesquisador em História Oral, Paul Thompson: 

 

Antes deste século, o enfoque da história era essencialmente político: 

uma documentação da luta pelo poder, onde pouca atenção mereceram  
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as vidas das pessoas comuns [...] Até mesmo a história local 

preocupava-se mais com o governo do distrito ou da freguesia do que 

com o dia-a-dia da vida da comunidade e das ruas. Isso se devia, em 

parte, porque os historiadores, eles mesmos pertencentes às classes 

que administravam e governavam, consideravam ser isso o que mais 

importava. Não haviam desenvolvido qualquer interesse pelo ponto de 

vista do trabalhador, a menos que este fosse especialmente importuno; 

nem – sendo homens – tinham vontade de investigar sobre as 

experiências da vida [...] Porém, mesmo que tivessem desejado 

escrever um tipo diferente de história, isso não teria sido nada fácil, 

pois a matéria-prima a partir da qual a história era escrita, os 

documentos, haviam sido preservados ou destruídos por pessoas que 

tinham as mesmas prioridades. Quanto mais um documento fosse 

pessoal, local ou não-oficial, menor a probabilidade de que 

continuassem a existir. A própria estrutura do poder funcionava como 

um grande gravador, que modelava o passado a sua própria imagem 

(THOMPSON, 1992, p.22-23). 

 

A Nova História Cultural é a história escrita como uma reação deliberada contra o 

“paradigma tradicional”. O contraste entre a antiga e a nova pode ser, segundo Burke 

(1992, p. 10-16) resumida em seis pontos:  

1- De acordo com o paradigma tradicional, a história diz respeito essencialmente à 

política. No entanto, como escreveu em certa ocasião o cientista J.B.S. Haldane: 

“Tudo tem uma história”. 

2- Os historiadores tradicionais pensam na História como essencialmente uma 

narrativa de acontecimentos, enquanto a Nova História está mais preocupada 

com a análise das estruturas.  

3- A história tradicional oferece uma visão de cima, no sentido de que tem sempre 

se concentrado nos grandes feitos dos grandes homens. No entanto, novos 

historiadores estão preocupados com a história vista de baixo. 

4- Tradicionalmente, a História deveria ser baseada em documentos, registros 

oficiais emanados do governo e de arquivos. Os registros oficiais em geral 

expressam o ponto de vista oficial. No entanto, para maior clareza, é preciso 

examinar uma variedade maior de evidências. Elas podem ser visuais, orais, 

estatísticas. 

5- É preciso haver maior variedade de questionamentos. 

6- Segundo o paradigma tradicional, a História é objetiva. A tarefa do historiador é 

apresentar aos leitores os fatos ou como eles „realmente aconteceram‟. Hoje em 

dia, essa ideia é irrealista. A história vista de baixo veio mostrar outras 

perspectivas. 
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Não ficaria interessante se trocássemos os termos História por Jornalismo 

Tradicional e Nova História por “Novo Jornalismo”? Chamo de “Novo Jornalismo”, o 

jornalismo comprometido com as demandas da sociedade e, dentro disso, a inclusão de 

todos os protagonistas sociais, não apenas os oficiais e as classes dominantes. Entram 

aqui também as pessoas comuns, que vivem à margem, mas que são de fundamental 

importância para o entendimento da sociedade, do passado, do presente e do próprio 

homem. Segundo Burke, as narrativas complexas são uma maneira de tornar os 

conflitos inteligíveis, bem como resistir à tendência à fragmentação. 

 

Os historiadores sociais radicais rejeitavam a narrativa porque a 

associavam a uma ênfase excessiva sobre os grandes feitos de grandes 

homens, à importância dos indivíduos na história e especialmente à 

supervalorização da importância dos líderes políticos e militares em 

detrimento dos homens e mulheres comuns. Mas a narrativa retornou, 

junto com uma preocupação cada vez maior com as pessoas comuns e 

as maneiras pelas quais elas dão sentido às suas experiências, suas 

vidas, seus mundos. (BURKE, 2008, p. 158) 

 

Tradicionalmente, a história tem sido encarada, desde os tempos clássicos, como 

um relato dos feitos dos grandes. Por muito tempo, ela foi escrita sob o olhar dos 

comandantes, por isso ficou conhecida como “história da elite”. Até que surgiu uma 

nova vertente, a “History from Below” (A história vista de baixo), que explorava as 

experiências históricas (de vida) de homens e mulheres, cuja existência é 

frequentemente ignorada ou mencionada apenas de passagem. 

 

A história da vida cotidiana teve problemas de definição [...] a 

expressão não é nova. O novo é a importância dada à vida cotidiana 

nos escritos históricos contemporâneos, encarada agora por alguns 

historiadores como a única história verdadeira, o centro a que tudo o 

mais deve ser relacionado. O cotidiano está presente também em 

abordagens recentes na Sociologia e na Filosofia. O que essas 

abordagens têm em comum é sua preocupação com o mundo da 

experiência comum (mais do que a sociedade por si só) como seu 

ponto de partida, juntamente com uma tentativa de encarar a vida 

cotidiana como problemática, no sentido de mostrar que o 

comportamento ou os valores, que são tacitamente aceitos em uma 

sociedade, são rejeitados como intrinsecamente absurdos em outra 

(BURKE, 1992, p. 23). 

 

Mesmo hoje, a experiência do povo é vista como sem importância ou como no 

máximo, segundo Burke, como “problemas que o governo tem que lidar”. Burke (1992, 

p. 45), recorre a Eric Hobsbawn para explicar quando a história das “pessoas comuns” 
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se tornou realmente aparente. Aconteceu por volta de 1789, com a história dos 

movimentos de massa no século XVIII, o que aumentou com o crescimento do 

movimento trabalhista. Para resgatar com fidelidade as experiências e interpretações das 

“pessoas comuns” sobre seu mundo, os pesquisadores contam com um recurso de 

captação denominado histórias de vida.  

As histórias de vida têm o poder de remodelar nossa identidade individual, nos 

fazer reconhecer nosso potencial de encarar e superar traumas e desafios e de destacar 

nossa habilidade de renovação constante do nosso compromisso com a humanidade, 

promovendo a identidade e a memória. Aqui, elas entram em oposição à história que 

estudamos na escola. Para Ecléa Bosi (2003b), a história que a escola repassa não retrata 

o passado recente, mas uma sucessão de lutas de classes e tomadas de poder em que o 

período histórico divide-se segundo reinados e dinastias, como se a vida do cotidiano 

fosse de pouca relevância. 

Ecléa Bosi, dentro do estudo da Psicologia Social, traz um conceito importante 

de memória aplicado a metodologia de histórias de vida. A memória é um cabedal 

infinito do qual só registramos um fragmento (Bosi, 2003a, p. 39) em que o passado 

conserva-se, mas também atua no presente. Ecléa define também a importância de 

registro da vida de quem quase sempre é calado pela História e pelo Jornalismo, as 

pessoas idosas. 

[...] nelas é possível verificar uma história social bem desenvolvida: 

elas já atravessaram um determinado tipo de sociedade, com 

características bem marcadas e conhecidas; elas já viveram quadros de 

referência familiar e cultural igualmente reconhecíveis: enfim, sua 

memória atual pode ser desenhada sobre um pano de fundo mais 

definido do que a memória de uma pessoa jovem, ou mesmo adulta 

que de algum modo, ainda está absolvida nas lutas e contradições de 

um presente que a solicita muito mais  intensamente do que a uma 

pessoa de idade (BOSI, 2003a, p. 60). 
 

A metodologia aplicada no resgate destas memórias e recordações de indivíduos 

é a história oral, um método que valoriza o sujeito, o diálogo e a construção desse 

diálogo. A história oral é sempre uma história do tempo presente e também reconhecida 

como história viva, é também um instrumento valioso para se constituir a crônica do 

cotidiano dos velhos, mulheres, negros, artesãos, comerciantes, etc. A história que se 

apoia unicamente em documentos oficiais, não pode dar conta das paixões individuais 

que se escondem atrás dos episódios.  A história oral vem ao encontro de uma 

necessidade de enraizamento, pois do vínculo com o passado se extrai a força para a 

formação da identidade. 
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Para Bom Meihy (2007), fonte oral geralmente vem a ser uma das únicas formas 

de registro e estudo de algumas sociedades ágrafas ou de alguns setores marginalizados 

da sociedade, uma vez que as classes dominantes, detentoras do controle sobre a escrita, 

deixam registros mais abundantes.  

De acordo com Paul Thompson (1992, p.44), história oral é uma história 

construída em torno de pessoas. “Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas 

dentre a maioria desconhecida do povo”. Muitos pesquisadores ainda acreditam que os 

documentos escritos são mais confiáveis que as fontes orais. No entanto, os documentos 

não passam de transmissões de relatos orais, produzidos por homens, e, portanto, 

suscetíveis às mesmas falhas. 

A metodologia história oral foi introduzida no Brasil na década de 1970 dando 

um passo fundamental para a valorização do homem no cotidiano e na História. Em 

1973, surge o Centro de Pesquisa de História e Documentação Contemporânea do Brasil 

da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV). Em 1991, os avanços foram maiores com 

a criação de dois projetos: O Núcleo de Estudos de História Oral (NEHO), veiculado à 

USP e que publica semestralmente a revista Oralidades (www.oralidades.com.br) na 

qual se discute assuntos relacionados ao tema e a histórias de vida e o Museu da Pessoa 

(www.museudapessoa.net), onde o registro e a memória dos protagonistas do cotidiano 

estão fartamente expostos.  Trata-se de uma iniciativa da historiadora Karen Worcman 

ao resolver dar um sentido aos depoimentos de imigrantes judeus que reuniu durante 

uma pesquisa. Esse foi o primeiro componente do acervo, que hoje tem milhares de 

histórias, sendo que a maioria delas está registrada em áudio ou vídeo.  

O Museu da Pessoa contém um acervo de histórias de protagonistas do cotidiano 

de vários lugares, contadas por elas mesmas, em áudio, vídeo, fotografias ou histórias 

transcritas. Qualquer pessoa pode enviar sua história pela internet ou ir até a sede da 

ONG que administra o museu na Vila Madalena, em São Paulo. Todas as histórias, 

conhecimentos e experiências são compartilhados, pois a história de vida é uma forma 

de entender as pessoas e ver como elas constroem sua realidade.  

O projeto, pioneiro no Brasil, chegou ao Canadá, Estados Unidos e Portugal. Ele 

trabalha com o aspecto do registro, da memória e da história demonstrando valores 

presentes nas narrativas individuais. Entre as ações desenvolvidas está a caravana 

Memórias dos Brasileiros que sai Brasil afora para contar histórias dos protagonistas do 

cotidiano.  

http://www.oralidades.com.br/
http://www.museudapessoa.net/
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Lançado pela rede internacional Museus da Pessoa criou-se, inclusive, o dia 

internacional das histórias de vida, dia 16 de maio, para lembrar a importância do 

registro e socialização das histórias de vida. Mais de 80 organizações de 21 países 

manifestaram apoio ao dia. A rede Museus da Pessoa acredita que ouvir, coletar e 

compartilhar histórias de vida são elementos críticos dentro do processo de 

democratização e que provocam mudanças nos bairros, comunidades e sociedades.  

 

2.2 Jornalismo e Literatura: por um texto colorido 

 

Para Bulhões (2007, p.40) jornalismo e literatura seguem caminhos separados, 

mas possuem pontos de convergência. “Um ponto essencial da confluência de gêneros 

do jornalismo e da literatura, sem dúvida, atende pelo nome de narratividade. Produzir 

textos narrativos, ou seja, que contam uma sequência de eventos que se sucedem no 

tempo, é algo que inclui tanto a vivência literária quanto a jornalística. A narrativa está 

ligada à necessidade humana de conhecimento e revelação do mundo”.  

A narrativa é um gênero tão universal que começou com a própria história da 

humanidade. A forma narrativa do veículo impresso, segundo Sodré (1986), chama-se 

reportagem. A reportagem é a narrativa que aborda as origens, implicações e 

desdobramentos do fato, bem como apresenta os personagens envolvidos nele 

(humanização). A narrativa no jornalismo reporta-se para fatos reais, ao contrário da 

literatura. 

Toda reportagem pressupõe investigação e interpretação (LAGE, 2001); ela é a 

expressão do jornalismo interpretativo, que busca preencher os vazios informativos 

deixados pela notícia, entre eles os aspectos humanos.  

Foi a reportagem, através da narrativa, que consagrou a revista The New Yorker, 

criada em 1925 por Harold Hoss, que veiculava textos humanizando os personagens. 

Foi ela que publicou a famosa reportagem de John Hersey, Hiroshima, em que o 

jornalista conta a tragédia da bomba atômica sob o olhar de seis personagens que 

vivenciaram o fato. A The New Yorker é famosa também por ser uma das maiores 

difusoras do perfil. Joseph Mitchell, contratado pela revista no final da década de 1930 

retratou pessoas comuns como estivadores, índios, operários, pescadores e agricultores. 

Para o especialista em perfis e biografias, Sérgio Vilas Boas (2009a), o gênero perfil é 

“um tipo de texto biográfico sobre uma – uma única – pessoa, famosa ou não, mas viva 

de preferência”.  
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A narrativa também foi fator de destaque dentro do New Journalism, uma 

tendência que reviveu a tradição do jornalismo praticado com requintes literários, 

revigorando a reportagem nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 70. Para Bulhões 

(2007, p.145), o New Journalism não foi exatamente um movimento, pois não delineou 

ideias específicas de um grupo de representantes nem declarou manifesto de princípios. 

“Foi mais uma atitude que se processou na fluência de uma prática textual desenvolvida 

em alguns jornais e revistas americanas, inicialmente com os textos das chamadas 

reportagens especiais publicadas na Esquire e no Herald Tribune, por gente como 

Jimmy Breslin, Tom Wolfe e Gay Talese, até atingir a configuração de grandes 

narrativas com feição de romance, nas obras de Truman Capote e Norman Mailer”. 

Na época, um dos maiores jornalistas do New Journalism, Tom Wolfe (2005, 

p.8), disse: “A literatura mais importante escrita hoje na América é de não-ficção, com a 

forma que foi, embora sem elegância, rotulada de Novo Jornalismo”. 

Segundo Tom Wolfe, na época havia dois tipos de repórteres. Os repórteres que 

buscavam os furos de reportagem e a outra turma de repórteres, que tendiam a ser 

conhecidos como “escritores de reportagens especiais”, estes alimentavam o sonho de 

serem escritores e viram no New Journalism a possibilidade de escrever não-ficção no 

jornalismo usando recursos literários para excitar o leitor tanto intelectualmente quanto 

emocionalmente.  

As inovações se expressaram de diversas maneiras e Tom Wolfe foi um dos que 

mais ousou procurando incorporar sentidos em suas reportagens. Ele imitava o som de 

um carro com as letras e brincava com o texto. A voz do narrador também passou por 

mudanças, antes assumiu uma voz polida, “branco cru” ou “neutra”, discreta, como 

ressaltou Tom Wolfe, mas no New Journalism a palavra discrição era desprezada. Os 

jornalistas queriam mesmo era fazer um texto colorido. 

Como técnicas, os novos jornalistas recorreram ao romance do Realismo Social. 

Wolfe elenca algumas delas como a construção cena-a-cena, o registro de diálogos, o 

ponto de vista de terceira pessoa, registro de gestos, hábitos, maneiras, etc.  

 No entanto, acredito que um dos legados mais importantes do New Journalism é 

inclusão dos protagonistas do cotidiano nas matérias como fez Gay Talese, que tem um 

faro ímpar para o drama do homem comum. Um dos melhores textos do livro Fama & 

Anonimato (2004) narra a construção de uma ponte em Nova York, registrando o ponto 

de vista dos operários e dos moradores locais.  
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No Brasil, o eco deste movimento que acontecia nos Estados Unidos chegou e se 

expressou de maneira mais contundente com a revista Realidade (período de ouro: 

1966-1968) – sucesso editorial, possibilitava que seus repórteres vivessem 

integralmente a vida dos personagens retratados. Para o pesquisador Faro (1999), na 

revista Realidade:  

 

 [...] aflorou uma produção jornalística que deu à reportagem uma 

dimensão reveladora, além dos padrões da objetividade informativa. 

Nessa dimensão – já tentada em revistas anteriores, mas consolidada 

na revista da Editora Abril – estaria a marca realista presente, 

hegemonicamente, nas manifestações da cultura brasileira (FARO, 

1999, p.19).  

 

O New Journalism, no entanto, é um movimento de localidade e período 

histórico específico (LIMA, 1998) e o Jornalismo Literário (JL) é uma modalidade de 

jornalismo independente de um contexto histórico circunscrito. 

A definição de Jornalismo Literário vem ao encontro à definição da Academia 

Brasileira de Educação e Jornalismo Literário (ABJL): 

 

O Jornalismo Literário (JL) é a modalidade de expressão do real 

centrada no ser humano. A pessoa – como indivíduo e como 

integrante de grupos sociais – é o cerne, a razão de ser, o 

compromisso do jornalista – autor que propõe esse tipo de matéria. 

Daí a humanização (humanismo) como um dos alicerces para a 

Literatura da Realidade2.  
 

Além dessa definição, neste trabalho, amplio o conceito de Jornalismo Literário 

para que ele possa, de fato, refletir e compreender a realidade, não apenas relatar fatos.  

O Jornalismo Literário é uma prática que busca o desenvolvimento, a 

contextualização e a compreensão da realidade. Este jornalismo tem a função de 

interpretar o mundo não apenas olhando os pontos específicos, mas fazendo as relações 

necessárias. Segundo a ABJL, está baseado em sete pilares: imersão, humanização, 

responsabilidade, exatidão, criatividade, estilo (voz autoral) e simbolismo. 

A imersão diz respeito a ir fundo no assunto a ponto de se sentir parte dele 

facilitando a reflexão e o aprofundamento do tema visto aqui não de maneira objetiva, 

mas complexa. Na imersão ocorre um alto grau de envolvimento do autor com o tema, 

fazendo com que haja uma transformação do próprio jornalista. Pela ótica da 

                                                           
2 Citado por Sérgio Vilas Boas (2008) - Trecho de informe geral aos alunos do curso de pós-graduação 

em Jornalismo Literário da ABJL, enviado em 7.4.2006. 
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humanização, o interesse deve ser o ser humano em todas as suas facetas, retratadas 

com respeito. Pode parecer clichê, mas é preciso gostar do ser humano e procurar 

entendê-lo livre de preconceitos. O jornalista deve agir, no entanto, com 

responsabilidade, fazendo pactos com o entrevistado e entendendo que mais importante 

do que um “furo” de reportagem é a vida do ser humano.  As matérias devem ser exatas, 

o jornalista não pode inventar ou imaginar partes do texto para favorecer a beleza 

literária. Tudo deve ser checado. O autor de matérias em jornalismo literário tem maior 

liberdade de criar seu estilo, utilizando a criatividade e imprimindo seu estilo e voz 

autoral. O texto fica mais instigante com o uso do simbolismo em que através de 

algumas reflexões sobre o personagem, ou certas descrições de suas facetas, é possível 

ter uma noção não só física, mas emocional do protagonista sobre o qual se fala. 

Quanto à forma, os textos em JL podem ser: reportagem, perfil, narrativa de 

viagem e autobiográficos. 

a- Reportagem: para José Marques de Melo (1985), a reportagem é o retrato 

ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu 

alterações que são percebidas pela instituição jornalística. Geralmente o texto 

versa sobre um tema que é sentido e aprofundado pelo repórter através de 

pesquisa e de entrevistas com as pessoas envolvidas. 

b- Perfil: de acordo com Sérgio Vilas Boas (2003, p. 13), “diferentemente das 

biografias em livro, em que os autores têm de enfrentar os pormenores da 

história do biografado, os perfis podem focalizar apenas alguns momentos da 

vida da pessoa. É uma narrativa curta tanto na extensão (tamanho do texto) 

quanto no tempo de validade de algumas informações e interpretações do 

repórter... E é de natureza autoral”. 

c- Narrativa de viagem: são textos que relatam uma viagem feita pelo autor. Para o 

especialista Renato Modernell (2009), “as viagens de fato importantes, ontem 

como hoje, têm como ponto de partida não exatamente um lugar, mas sim o 

desconforto de alguém com esse lugar, com o tipo de vida que está levando ali 

em determinado momento”. 

d- Autobiografia: é um gênero literário em que a pessoa narra a história de sua vida 

a partir de uma experiência. Ela pode ser feita através de um diário ou memórias, 

dentre outros, no entanto, não pode contar com elementos ficcionais. 

O Jornalismo Literário conta histórias fortemente centradas na alma humana 

através da narração e descrição de conteúdos importantes de suas vidas. 
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Essa preferência do Jornalismo Literário por representar o mundo 

através das pessoas de carne, osso e alma, propondo-se a conhecê-las 

em sua complexidade humana, corresponde a uma profunda 

necessidade social. Precisamos contar nossas histórias, gostamos de 

ver e ouvir as histórias dos outros, pois são elas que ajudam a dar 

sentido às nossas vidas, que nos mostram quem somos. Permitem que 

nos identifiquemos, ajudam-nos a encontrar quem nos inspira na nossa 

caminhada, quem nos mostra, através de suas histórias, iluminações 

para a realização do nosso propósito de viver. Possibilitam que 

compartilhemos, com os outros, a nossa contribuição para a sociedade 

(LIMA, 2009a, web). 

 

Há, no Brasil, uma discussão e divergências a respeito do nome Jornalismo 

Literário, talvez por sua ambiguidade. Muitos o confundem com jornalismo sobre 

literatura, jornalismo publicado em livro, jornalismo com toques de ficção, ficção com 

recursos de jornalismo. Mas não se trata disso. O nome é “Jornalismo Literário” 

simplesmente porque busca recursos da literatura como o uso de diálogos, descrições de 

ambientes e digressões do personagem para dar um toque de estilo ao texto tornando-o 

prazeroso e tentando compreender o que se passa com o personagem ou o tema 

abordado. A confusão se instaura também entre o que é Jornalismo Literário e outras 

modalidades jornalísticas como a crônica. 

A crônica, assim como o JL, possui características vindas tanto do jornalismo 

como da literatura e exige uma participação na vida mundana fazendo com que o 

cronista incorpore a linguagem das ruas na sua narrativa. Segundo José Marques de 

Melo, ela é um gênero opinativo, considerado tipicamente brasileiro. “Diz Paulo Rónai 

„para qualquer brasileiro a palavra crônica tem sentido claro e inequívoco [...] designa 

uma composição breve, relacionada com a atualidade, publicada em jornal ou revista” 

(MELO, 1985, p.111). 

A definição de Lourenço Diaféria é belíssima:  

 

A crônica descobre pessoas no meio da multidão de leitores. Ela 

revela ao distinto público que atrás do botão eletrônico existe um 

baixinho resfriado e de nariz pingando, que assoa e vocifera. A 

crônica serve para mostrar o outro lado de tudo, dos palanques, das 

torres, dos eclipses, das enchentes, dos buracos, do poder e da 

majestade (Apud MELO, 1985, p.120). 
 

O cronista, assim como o repórter literário, se inspira nos acontecimentos do 

cotidiano e traz pessoas comuns como personagens. No entanto, para alguns autores, 

por se tratar de um gênero híbrido, a crônica pode assumir um caráter ficcional, o que 
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nunca estar presente no JL3. Em análises de crônicas do Correio Mercantil do ano de 

1847, Ribeiro (2005, p.988), diz: “Nessa crônica, o material noticioso [...] passa por um 

processo de condensação e assume um caráter essencialmente ficcional”.  Para Sérgio 

Vilas Boas, em entrevista, a maior diferença é que a crônica não requer apuração. “No 

Brasil, principalmente, cronistas não vão a campo. Escrevem do gabinete, podendo 

inventar, opinar, enfim, fazer o que lhes der na tela”. 

Para evitar certas confusões, muitos preferem a nomenclatura Jornalismo 

Narrativo, mas qual jornalismo não é narrativo? O que cai no mesmo erro. Outros 

preferem “bom jornalismo”, mas acredito que um texto tradicional que obedece a 

técnica de pirâmide invertida4 também pode ser bom. O que quero dizer é que o nome 

não é o mais importante, desde que as características desse jornalismo estejam claras.  

O nome Jornalismo Literário é usado neste trabalho porque é assim que o 

jornalismo humanizado e contextualizado é mais conhecido no Brasil, apesar das 

críticas. 

 

2.3 Jornalismo e Antropologia: sujando os sapatos 

 

Tem se tornado uma discussão recorrente a prática jornalística desempenhada 

dentro das redações e a produção realizada pelo telefone e internet, sem que o jornalista 

sinta o cheiro da rua, presencie, estabeleça relações e comparações a partir da 

observação direta, suje os sapatos... O Jornalismo Literário trabalha em sentido 

contrário, buscando uma prática participante e aproximando-se das linhas de 

investigação desenvolvidas pelo Departamento de Sociologia e Antropologia da 

Universidade de Chicago. 

A Escola de Chicago surgiu em 1910, nos Estados Unidos, onde pesquisadores 

trabalhavam fenômenos sociais a partir da observação participante. Eles viam a cidade 

como produtora de estilos de vida e visões de mundo em que o homem é apresentado 

em seus aspectos cotidianos.  

                                                           
3 A distinção entre Jornalismo Literário (JL) e crônica, por vezes, torna-se confusa, pois a crônica é um 
gênero híbrido que possui muitas características em comum com o JL. A ausência de definições mais 
rigorosas decorre do fato de o próprio objeto não se encaixar num conceito fechado e de estar sujeito a 
interpretações variadas, de acordo com cada autor. 
4 A informação é comparada a uma pirâmide invertida, onde os dados mais importantes devem vir no 
início do texto (base), as outras informações seguem ordem decrescente em importância.  
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Os pesquisadores desenvolveram métodos qualitativos voltados ao trabalho de 

campo procurando entender a rápida transformação humana e geográfica de Chicago 

como, por exemplo, o processo de imigração para o Centro Sul dos Estados Unidos. A 

Escola interessava-se de forma privilegiada pelas práticas sociais marginais ou pelos 

lugares periféricos da cidade. 

A Escola de Chicago contou com expoentes pesquisadores como Georg Simmel 

que deu espaço à reflexão sobre a vida psicológica individual dos habitantes; o cientista 

social Robert E. Park, um jornalista de profissão que só iniciou a carreira acadêmica aos 

50 anos, quando deixou suas atividades de repórter investigativo. Park sempre observou 

as ruas como um espaço rico de abordagem em suas reportagens, numa tentativa de 

decifrar a cidade. A obra de Park é classificada de “ecologia humana”, em que ele 

observa as relações do indivíduo com o ambiente, procurando entender o homem de 

forma sistêmica e complexa. Outro pesquisador Alfred Schutz, que inspirou a 

etnometodologia, ressalta os aspectos intersubjetivos da experiência cotidiana. O 

trabalho do etnometodólogo é visto numa perspectiva, segundo Mattelart (1999, p.136), 

“de identificar as operações pelas quais as pessoas se dão conta e dão conta do que elas 

próprias são e do que fazem em ações do dia-a-dia, e em variados contextos de 

interações”. 

Para revelar a cidade e seus habitantes, a Escola de Chicago lançou mão de 

algumas metodologias, como a etnografia – “observar in loco” como fonte de 

conhecimento. Para C. Geertz (2000, p.92), a etnografia mais do que um método é uma 

prática: “A revolução então levada a cabo na disciplina e que se faz sentir até os dias de 

hoje calcou-se, portanto, na introdução da ideia de que a compreensão dos „outros‟ 

dependia de „circular entre elas como elas circulam entre si, ad hoc e tateantemente‟”.  

Para Mattelart (1999, p. 36), a “opção etnográfica é, por sua vez, comandada por 

uma concepção do processo de individualização, da construção do self. O indivíduo é 

capaz de uma experiência singular, única, que traduz sua história de vida, sendo ao 

mesmo tempo submetido às forças de nivelamento e homogeneização do 

comportamento”. O temperamento etnográfico exige, portanto, uma postura 

“estranhadora” de seu próprio mundo. A ênfase na prática faz com que a dimensão 

cotidiana da vida, reino da práxis, tenha papel central.  

A partir da etnografia, surgem algumas premissas em comum entre a Escola de 

Chicago e a prática do JL, como o trabalho de campo, observação participante, imersão, 

descrição e a busca do entendimento dos protagonistas do cotidiano. 
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a- Observar o campo: no trabalho de campo, a sociedade passa a ser 

representada através de seu cotidiano numa prática narrativa longe dos gabinetes, o que 

oferecia uma nova leitura da realidade analisada e mediada pela subjetividade do autor. 

O campo é o material indispensável para que o discurso sobre o outro tenha sentido, 

entra aqui uma atitude de admiração, um olhar maravilhado para o outro. Como uma das 

experiências pioneiras pensa-se no trabalho de Franz Boas, no final do século XIX, com 

seu estudo “in loco” sobre esquimós no Alasca por cerca de um ano. Logo depois, 

Malinowski entre 1914 e 1918 realiza sua primeira monografia etnográfica. Para isso 

reside por dois anos no arquipélago dos Trobriand, situado a nordeste da Nova Guiné. 

Malinowski participou das cerimônias e do dia-a-dia dos nativos, assim como aprendeu 

a língua dos mesmos. 

b- Observação participante: o trabalho de campo exige partilhar da realidade do 

outro, investigação, estadia prolongada junto à população estudada, participação, 

impregnação dos costumes e das práticas dos grupos numa decisão de se debruçar sobre 

o estranho e seu significado. 

c- Prática da imersão: a etnografia fez com que antropólogos e sociólogos 

deixassem o gabinete para se debruçarem sobre a realidade que desejavam estudar de 

maneira intensa. Para Mattelart (1999, p.89) o trabalho etnográfico de campo definiu-se 

pela postura epistemológica de imersão no cotidiano nativo, que era representado 

através de uma descrição “densa”. 

d- Descrever a situação: no processo de descrever não se trata de ver, mas de 

olhar, estar atento, interessar-se. 

e- Os anônimos e o cotidiano: a cultura deve ser vista como resultado plural da 

práxis cotidiana. As contribuições mais importantes dos pesquisadores da Escola de 

Chicago são consagradas àqueles vistos como anônimos, à questão da imigração e da 

integração dos imigrantes na sociedade.  

No entanto, a maior parte das características citadas acima está em desuso no 

processo jornalístico de hoje em que as informações são repassadas ao leitor em tempo 

real. Antes de prosseguir, porém, faço uma contextualização sobre a época em que 

vivemos para identificar características que têm afetado a forma de fazer jornalismo e 

tentar entender de que maneira o homem do cotidiano se insere nesta problemática. 
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3- A vida pós-moderna 

 

Sei que os termos pós-moderno e pós-modernidade são polêmicos, no entanto, 

utilizo-os neste trabalho de acordo com a visão de alguns autores, dos quais concordo 

em grande parte, procurando entender a época em que vivemos e o homem que vive 

nela, para, a partir daí, verificar suas implicações no jornalismo. 

No vídeo “Vida Pós-Moderna” do programa Café Filosófico, exibido pela TV 

Cultura, o filósofo Luis Felipe Pondé dá uma boa dimensão sobre a época em que 

vivemos. Gosto da metáfora sugerida pelo filósofo Ralph Waldo Emerson que Pondé 

retoma no vídeo.   

[...] O mundo se transformou em um grande lago congelado. Quando 

você está deslizando sobre uma fina camada de gelo, se você andar 

devagar, você morre. Se você parar, o chão racha. O mundo em que a 

gente vive é o mundo que demanda tamanha agilidade, tamanha 

aceleração, tamanha leveza, tamanha superficialidade, que qualquer 

profundidade pode colocar a sua vida em risco (CAFÉ FILOSÓFICO, 

2008). 

 

Vivemos em uma época em que tanto as pessoas como o jornalismo correm e a 

velocidade é cada vez maior. No entanto, constantemente, nos perguntamos: estamos 

correndo para onde mesmo? Vivemos um momento da História, denominado por muitos 

autores de Pós-Modernidade, de incerteza e imprecisão, um lugar desconhecido. 

O período da Modernidade, que chegou carregado nos braços da razão e da 

crença absoluta na ciência, constitui-se entre os séculos XVI e início do século XIX. 

Segundo Sousa Santos (2003, p. 78), esse momento coincide com a emergência do 

capitalismo enquanto modo de produção dominante nos países da Europa que integram 

a primeira grande onda da industrialização, levando em consideração as relações de 

produção, fazendo com que a Modernidade esteja intrinsecamente ligada ao capitalismo. 

Sousa Santos, a fim de traçar um panorama ou identificar as características de nosso 

tempo, trabalha com a Modernidade em três períodos distintos, sempre atento aos 

princípios de regulação – Mercado, Comunidade e Estado – e de emancipação – 

Ciência, Direito e Literatura. Recapitularei rapidamente os dois primeiros e me deterei 

ao terceiro, linha condutora deste trabalho.  

O primeiro período, marcado pelo capitalismo liberal, cobre todo o século XIX e 

apresenta como principais características o surto vertiginoso da industrialização, o 

crescimento da importância das cidades comerciais, desenvolvimento espetacular da 
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ciência, consolidação da microética cuja responsabilidade moral é exclusiva do 

indivíduo, que passa a ser formalmente livre e igual, e o elitismo da alta cultura 

associada à ideia de “cultura nacional”, então promovida pelo Estado Liberal. 

O segundo período começa no final do século XIX e atinge pleno 

desenvolvimento entre as guerras e nas primeiras décadas depois da Segunda Guerra 

Mundial. Para Bauman, foi no final deste período que o projeto da Modernidade 

começou a fracassar, pois o Holocausto, as duas guerras mundiais e o perigo de uma 

ameaça nuclear mostraram que a ciência, ao contrário do que pensavam os modernos, 

não nos salvaria, muito pelo contrário, poderia nos destruir.   

Finalmente, o terceiro período, começa no final da década de 60 e é nele que nos 

encontramos, a Pós-Modernidade, que vai de encontro à Modernidade, apesar de ser 

consequência de suas promessas não cumpridas. Para Steven Connor (1996, p.11), 

afirma-se com frequência que só se pode obter e aproveitar conhecimento sobre coisas 

de alguma maneira acabadas e encerradas, uma crença de que quando experimentamos a 

vida só podemos conhecê-la parcialmente, ou seja, é difícil definir um período que 

estamos vivendo, mas alguns autores se arriscaram nesta compreensão. 

Para Bauman (2001), a Pós-Modernidade é, antes de tudo, a consciência do 

fracasso da Modernidade, o despertar maldito de um sonho colorido em que estávamos 

construindo um mundo simétrico à nossa capacidade racional de determinar causa e 

efeito e de organização. No entanto, o autor se questiona se não é melhor que o projeto 

da Modernidade fracasse, já que ele está esgotado. Mas, há ainda quem o defenda:  

 

Há quem, como Habermas, continue a apoiar o projeto, se bem que 

com forte dose de ceticismo quanto às suas metas, muita angústia 

quanto à relação entre meios e fins e certo pessimismo no tocante à 

possibilidade de realizar tal projeto nas condições econômicas e 

políticas contemporâneas. E há também quem – e isso é, como 

veremos, o cerne do pensamento filosófico pós-modernista – insista 

que devemos, em nome da emancipação humana, abandonar por 

inteiro o projeto do Iluminismo (HARVEY, 1992, p.24). 

 

David Harvey (1992, p.19) vê a Pós-Modernidade como legítima reação à 

„monotonia‟ da visão de mundo do Modernismo universal, reconhecido como 

tecnocêntrico e racionalista: “A fragmentação, a indeterminação e a intensa 

desconfiança de todos os discursos universais são o marco do pensamento pós-

moderno”.  
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Ainda para Harvey, o que parece ser o fato mais espantoso sobre o pós-

modernismo é sua total aceitação do efêmero, do descontínuo e do caótico. Na 

Modernidade, havia uma direção a seguir. Na Pós-Modernidade tanto faz ir em qualquer 

direção, o que me faz recordar a metáfora do lago congelado, um ambiente vazio em 

que todos os lugares apresentam a mesma paisagem.  

Outra característica marcante da Pós-Modernidade, segundo David Harvey 

(1992) e Ciro Marcondes Filho (1993), é a crise dos “metarrelatos”, o que significa que 

todos os grandes discursos filosóficos e esquemas interpretativos, ideológicos ou 

religiosos, que orientavam as ações e as práticas políticas, praticamente desaparecem. 

Na Modernidade, o homem possuía visões de mundo como o Marxismo, 

Liberalismo e Cristianismo que davam sentido às suas práticas políticas, à maneira de 

agir, ao fazer jornalístico dos homens e a sua forma de atuação política e no mundo. 

Mas a Pós-Modernidade, segundo Marcondes Filho, deu fim a essas crenças: 

 

O fim das metanarrativas tem algo a ver com a própria crise da 

narrativa. Filosofias, universos políticos, sistema de pensamento 

sempre se constituíram na forma de relatos [...] Havia uma moral 

implícita na narrativa, uma transmissão de mundos [...] Nesse 

processo, catequizava-se, manipulava-se, seduzia-se, a partir da 

autoridade do contador. O que a Era das novas tecnologias provoca é a 

aposentadoria do velho saber, do saber narrar e do prazer de ouvir. 

Desencadeia-se um movimento que redunda no desprestígio da 

autoridade do que narra e, de forma ampla, de qualquer autoridade, 

tanto de pessoas experientes quanto de “verdades”, que se deve 

respeitar a priori (MARCONDES FILHO, 1993, p. 86). 

 

Para Sousa Santos (2003), a Pós-Modernidade apresenta-se com mudanças 

vertiginosas, a classe de serviços atinge proporções sem precedentes, os partidos de 

esquerda atenuam o conteúdo ideológico, surgem novas práticas de mobilização social, 

principalmente voltadas para reivindicações pós-materialistas como ecologia, houve um 

crescimento explosivo do mercado mundial propulsionado pelas empresas 

multinacionais, os mecanismos corporativos de regulação entre capital e trabalho 

tornaram-se mais precários enfraquecendo a relação salarial, houve um abandono da 

grande produção em massa com o objetivo de promover a particularização dos gostos e 

o aumento das escolhas; finalmente, a mercadorização e a digitalização da informação 

abrem perspectivas quase infinitas à reprodução alargada do capital. 

As transformações também foram grandes no Estado, que está cada vez menor e 

enxuto. Ele descobriu uma empresa que para funcionar tem que encolher, para isso, 
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delega suas funções para outras empresas, dando espaço para a iniciativa privada, que 

está mergulhada no mercado livre.  

 

O Estado nacional parece ter perdido em parte a capacidade e em parte 

a vontade política para continuar a regular as esferas da produção 

(privatizações, desregulação da economia) e da reprodução social 

(retração das políticas sociais, crise do Estado-Providência); a 

transnacionalização da economia e o capital político que ela transporta 

transformam o Estado numa unidade de análise relativamente obsoleta 

(SOUSA SANTOS, 2003, p. 89). 

 

No campo da ciência, a principal mudança foi o perigo da proliferação nuclear e 

da catástrofe ecológica daí resultante. Para Debord (1997), é lamentável que a sociedade 

humana encontre tão graves problemas no momento em que se tornou materialmente 

impossível fazer ouvir a mínima objeção ao discurso mercantil. No campo do direito, a 

modernidade nos confinou numa ética individualista.  

Debord (1997) denomina a sociedade pós-moderna de “sociedade do 

espetáculo”, entendida como a afirmação da aparência numa relação social mediada por 

imagens. 

O espetáculo se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível 

e inacessível. Não diz nada além de „o que aparece é bom, e o que é 

bom aparece‟. A atitude que por princípio ele exige é a da aceitação 

passiva que, de fato, ele já obteve por seu modo de aparecer sem 

réplica, por seu monopólio de aparência (DEBORD, 1997, p. 16 -17). 

 

A sociedade passou também por uma degradação de valores onde o dinheiro e o 

ter tornaram-se mais importantes que o ser: 

 

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social 

acarretou, no modo de definir toda realização humana, uma evidente 

degração do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está 

totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia, leva a 

um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ter 

efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao 

mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente 

dependente da força social, moldada por ela. Só lhe é permitido 

aparecer naquilo que ela não é (DEBORD, 1997, p. 18). 

 

A sociedade do espetáculo, ou da representação, pode ser dividida entre aqueles 

que encenam e os espectadores, pois para Debord (1997, p. 23), uma parte do mundo se 

representa diante do mundo e lhe é superior: “O espetáculo nada mais é do que a 

linguagem comum dessa separação. O que liga os espectadores é apenas uma ligação 
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irreversível com o próprio centro que os mantém isolados. O espetáculo reúne o 

separado, mas o reúne como separado”.  

Para Vilas Boas (2008):  

 

A cultura ocidental tende a confundir sucesso com dinheiro, fama com 

estar em evidência e competência com resultado financeiro. Isto se 

exacerbou na segunda metade do século XX, diante da justificativa de 

que indivíduos competentes estarão necessariamente em evidência, ou 

de que a fama (traduzida em visibilidade na mídia) é a recompensa 

natural para uma pessoa com capacidades invejáveis [...] Estamos na 

era da competição radical, exacerbada pela mundialização com 

reflexos em todos os níveis do cotidiano. Dominar máquinas 

complexas, idiomas, ser agressivo, proativo, versátil, graduado e 

adiantado são alguns dos itens da cartilha da vitória. Aos aptos, algum 

tipo de trabalho; aos inaptos, o desengano social. Por incrível que 

pareça, o legado das teorias evolucionistas do século XIX, baseadas 

no conceito de variação aleatória e de seleção natural, por meio da 

sobrevivência dos mais fortes e inteligentes, ainda aparece em 

narrativas biográficas... (VILAS BOAS, 2008, p.100). 

 

A sociedade do espetáculo em que só aparece quem é bom e só é bom quem 

aparece está deixando de lado boa parte da história ao ignorar os espectadores da 

encenação que levam sua vida cotidiana. Para Agnes Heller:  

 

A vida cotidiana é a vida do indivíduo. O indivíduo é sempre, 

simultaneamente, ser particular e ser genérico. Considerado em 

sentido naturalista, isso não o distingue de nenhum outro ser vivo. 

Mas, no caso do homem, a particularidade expressa não apenas seu ser 

“isolado”, mas também seu ser “individual” (HELLER, 2000, p.20). 

 

As celebridades e pessoas admiráveis que estão sempre sob os holofotes também 

vivem sua vida cotidiana, mas são reconhecidas por aquilo que não são, prejudicando o 

entendimento de nossa época. Ainda para Heller (2000, p.20) “a vida cotidiana não está 

fora da nossa história, mas no „centro‟ do acontecer histórico: é a verdadeira „essência‟ 

da substância social...”. 

 

3.1 O homem pós-moderno em meio ao jornalismo em tempo real 

 

A Pós-Modernidade trouxe mudanças para a sociedade e para os campos 

profissionais, inclusive na prática jornalística com o aprimoramento das novas 

tecnologias, a forma de o homem lidar com o tempo, velocidade, texto, imagem, autor, 

leitor e seu papel na sociedade. 
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Uma grande mudança na forma de fazer jornalismo ocorreu com o advento da 

internet, que tem feito com que cada cidadão também seja responsável pela produção de 

notícias. Sites como Globo.com possuem seções produzidas pelo internauta que enviam 

informações, fotos e vídeos de onde ele está, sem a necessidade do deslocamento de um 

repórter.  

A profissão do jornalista está em xeque. O perigo é que se perde aí a mediação 

feita pelo profissional que tem como função selecionar e interpretar o montante de 

informações que chegam a cada dia. Sem o jornalista nos arriscamos a ser inundados 

por uma abundância de fatos e imagens sem contexto, muitos dos quais trivialidades. 

Para alguns escritores como Dominique Wolton (1999) é de suma importância recuperar 

a importância do jornalista como mediador:  

 

Durante mais de cem anos, o progresso consistiu em suprimir os 

intermediários, que representam freios à liberdade dos homens. Hoje, 

graças às técnicas, cada um, em sua casa, no trabalho, na escola, em 

férias, pode ter acesso diretamente a tudo: é o reino do „do it yourself‟ 

(faça você mesmo).  Reintroduzir os intermediários torna-se então 

uma necessidade, porque quanto mais uma sociedade é complexa, 

interativa, aberta, mais eles são indispensáveis: políticos, jornalistas, 

professores, médicos, comerciantes (WOLTON, 1999, p. 29). 

 

A relação do homem com o tempo também mudou vertiginosamente. No 

jornalismo é impossível escapar do tempo. Como diz Alfredo Bosi (apud NOVAES, 

1992, p. 20), “contar é narrar e contar é numerar. Contar o que aconteceu exige que se 

digam o ano, o mês, o dia, a hora em que o fato se deu. O ato de narrar paga tributo ao 

deus Chronos”.  

O desenvolvimento da técnica diminuiu o tempo gasto para a produção de todos 

os bens materiais a que temos acesso. Este fato multiplicou as possibilidades de ações a 

serem feitas no dia-a-dia, só que o tempo continua sendo contado da mesma maneira, o 

dia tem 24 horas. Esse mundo de possibilidades para um tempo que consideramos curto 

cria a sensação de que há muitas coisas a serem feitas e que não há tempo para fazer 

todas elas. Segundo Marcondes Filho (1993), vivemos em estado constante de 

movimento, precisamos estar em todos os lugares, viajar, experimentar sensações 

diferentes, isso faz com que troquemos facilmente nossos objetos e até mesmo relações 

sociais criando a „era do descartável‟. Para o autor, “a compulsão à troca tornou-se mais 

radicalizada e as coisas duram menos tempo em nossas mãos e em nossas consciências. 
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Livramo-nos delas mais rapidamente” (MARCONDES FILHO, 1993, p.93). Nós 

vivemos a época do movimento. 

Torna-se comum as pessoas entrarem em pânico quando se olham no espelho e 

veem que estão envelhecendo. Para Bauman, a descoberta da fatalidade da morte foi o 

que nos deu segurança a respeito da única certeza possível: a do caráter transitório, 

temporário, de nossa presença no mundo, o que, universalmente, nos estimula a 

imaginar a eternidade e a buscar um sentido para a vida. E é na busca deste sentido que 

as pessoas se perdem, pois o sentido, para muitos, é um processo racional de construir o 

paraíso, uma obsessão pela eficácia, escravidão ao sucesso. “Não pare”; “continue a 

avançar”; “nunca é o bastante”, é o que escutam na mente interior. Para Debord (1997, 

p.109), os bombardeios publicitários praticamente nos impedem de envelhecer numa 

tentativa de manter a juventude, “essa ausência social da morte é idêntica à ausência 

social da vida”. 

Para os pós-modernos, toda mobilidade é positiva, a maioria das competições é à 

base de velocidade, é preciso andar depressa, pensar rápido, viver rápido. 

 

Já não sabemos viver a vida lenta e inexata; vivemos a era dos ruídos e da 

fala ininterrupta da televisão e do rádio (começamos a esquecer o que é 

fecundar o silêncio – entendendo-o – não como ausência de palavra, mas 

como condição de existência da própria palavra; pois – é o intervalo entre 

as palavras – o silêncio – que dá sentido à linguagem); [...] vivemos ainda 

um excesso de imagens [...] mas vivemos principalmente a perda do 

sentido do tempo ao considerarmos que „as coisas rápidas são muito 

lentas e que as próprias mensagens elétricas fazem morrer de tédio‟ 

(NOVAES, 1992, p. 13). 

 

A desregulamentação e a flexibilidade do tempo atual não é uma forma de 

economizar tempo para se dedicar ao ócio ou aproveitar a vida de forma mais prazerosa. 

Para Moretzsohn (2002, p. 39), “a libertação do relógio é pura enganação, tudo coerente 

com a sociedade em rede e revelador de um aspecto perverso da enganosa suavidade 

dessa fluidez: o trabalhador „livre‟ do relógio, o trabalhador sem horário fixo é o 

trabalhador em tempo integral”. O jornalista com laptop e máquina fotográfica, a 

qualquer hora do dia e a da noite, pode enviar informações para a redação do jornal. Ele 

está sempre disponível para o trabalho. 

A principal mudança de relacionamento com o tempo se deu através da 

velocidade. Temos que correr e andar cada vez mais depressa sob o risco de romper a 

casca de gelo. 
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A estrutura das empresas jornalísticas foi montada para chegar sempre na frente 

e dar a notícia em primeira mão, o chamado „furo‟ de reportagem. Chegar à frente 

torna-se mais importante do que dizer a verdade. Se isso já se adequava para o jornal 

impresso, está mais forte agora com a internet, em que as informações são colocadas no 

ar no momento em que estão acontecendo, através do laptop ou através do celular, de 

onde o jornalista „dita‟ o texto para quem está na redação. Essa prática tem causado 

muitos erros nas páginas de jornalismo on-line. Paul Virilio comenta que o ciberespaço 

surge da constatação de que a informação só tem valor pela rapidez de sua difusão, ou 

melhor, a velocidade é a da própria informação. 

Muitos dizem que a informação não vale mais nada ao fim de 24 horas. No 

século XIX e início do XX havia uma antecipação da informação ou uma busca para 

alcançá-la em movimento para vendê-la antes que fosse ultrapassada. Hoje, os 

assinantes de jornal e os leitores de portais de notícias estão em busca de adquirir 

instantaneidade, ou seja, compram sua participação na contemporaneidade universal. 

A velocidade trouxe mudanças significativas no texto. Hoje, para muitos meios 

de comunicação, ele precisa ser curto. A maioria das matérias informa utilizando o lead 

– O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? – fazendo da informação pequenas 

“pílulas informativas”, que não têm ligação uma com a outra. Para Marcondes Filho 

(1992, p.97), mesmo as matérias maiores passam uma falsa impressão de 

contextualidade, os dados são apenas costurados, e após lermos a matéria temos a 

impressão de que faltou alguma coisa, “o leitor sedento de notícias e conhecimento o 

continuará sendo após a leitura”.  

O manual das empresas jornalísticas privilegia o lead, a informação direta e 

objetiva. A falta de espaço para textos mais rebuscados e com estilo próprio provoca um 

afastamento das qualidades literárias do texto. 

 

O próprio texto torna-se, a partir daqui, também uma construção 

tecnológica de amplas possibilidades. Joga-se com o bloco redacional 

assim como se faz com peças de um jogo em que elas se justapõem, se 

separam, se voltam a unir de forma totalmente aleatória. O texto vira 

algo manipulável como fichas de um jogo, repetindo-se aqui, mais 

uma vez, o citado anteriormente da quebra de linearidade discursiva 

que marcava o jornalismo anteriormente (MARCONDES FILHO, 

1992, p. 98). 

 

Esta forma de comunicar faz com que o Iluminismo, novamente, ganhe sua luta 

dentro do jornalismo. O fato é determinante, não a interpretação sobre o fato. Para o 
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Iluminismo, os fatos provam. O Jornalismo interpretativo e subjetivo está em baixa 

nesta época pós-moderna. 

Se o texto muda, não poderia ser diferente com as imagens. A Pós-Modernidade 

trouxe consigo a valorização da imagem, e, por consequência, um desinvestimento 

social na capacidade textual.  

 

A precedência da imagem é o que caracteriza a situação das culturas 

contemporâneas como num processo de „dislexia‟ segundo a qual está 

se reduzindo nas pessoas a capacidade de ler textos, principalmente 

textos longos que envolvem certa abstração. Esses textos tornam-se 

ilegíveis, já que a ociosidade visual com decodificação exclusiva de 

cenas ocupa o lugar desta informação (MARCONDES FILHO, 1992, 

p. 101). 

 

Na Pós-Modernidade tudo passa a ser uma experiência eletrônica, com a tela do 

computador. Com o surgimento desta nova relação desaparece a do velho saber narrar, 

diminuindo a autoridade dos autores.  

As redações passam a contar com jornalistas jovens e adaptados à nova forma 

fazendo com que se perca a qualidade do texto no que diz respeito à criatividade e 

estilo. Nesta época, a rapidez é confundida com eficiência e o objetivo do jornalista é 

mostrar a história em curso. O objetivo prioritário para o telespectador, para sua 

satisfação, não é mais compreender o alcance de um evento, mas simplesmente vê-lo 

acontecer sob seus olhos.  

Na internet os textos de jornal, revista e livro são apresentados no mesmo 

suporte, a tela. A continuidade dos textos já não distingue os gêneros ou os repertórios 

textuais que se tornaram semelhantes em sua aparência e equivalentes em suas 

autoridades. Mas para Chartier (1999), o novo suporte do escrito não significa o fim do 

livro ou a morte do leitor, o contrário, talvez, porém, ele impõe uma redistribuição dos 

papéis na “economia da escrita”, a concorrência ou a complementaridade entre diversos 

suportes dos discursos de uma nova relação, tanto física quanto intelectual e estética 

com o mundo dos textos.   
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3.2 Instantaneidade: por que os protagonistas do cotidiano não aparecem nos 

jornais 

 

Etimologicamente, “jornalista” quer dizer analista por um dia, mas hoje com a 

transmissão em tempo real, a função intermediadora da profissão praticamente 

desaparece. Para Ramonet (1999), o jornalista não tem mais tempo de filtrar, verificar e 

comparar, porque, se perder muito tempo para fazê-lo, os colegas falarão dos assuntos 

antes dele. Os valores aqui passam a ser o da instantaneidade, não há tempo de procurar 

os protagonistas do cotidiano, e mesmo que haja, apenas uma frase entre aspas dá conta 

do que o jornalista precisa escrever.  

 
O tempo da informação também mudou. A Internet encurtou o ciclo 

da informação. A melhor escansão possível da mídia é agora a 

instantaneidade (o tempo real), o ao vivo, que só a televisão e as 

estações de rádio podem praticar. Isto envelhece a imprensa 

jornalística, que forçosamente vem atrasada em relação ao evento e, 

ao mesmo tempo, muito perto dele para tirar, com o necessário recuo, 

todos os ensinamentos do que acaba de acontecer. Desta forma, a 

imprensa jornalística se vê constrangida a restringir−se cada vez mais 

ao local, ao people e aos "casos" (RAMONET, 1999, p.134). 

 

Nos people, registra-se grande crescimento das revistas de celebridades. Na 

década de 90, ganham fôlego no Brasil revistas como a Caras, lançada em 1993 pela 

Editora Abril, mostrando personalidades famosas, seus estilos de vida, moda, festas e 

intimidades. Em 1999, foi lançada a Isto É Gente, da Editora Três, e em setembro de 

2000, a Editora Globo lança a revista Quem Acontece, todas especializadas na cobertura 

de celebridades. 

Outro valor presente nos tempos atuais é o da massificação, as pessoas passam a 

ser vistas como uma massa idêntica fazendo com que todos busquem traços 

identificatórios e distintivos. Ainda segundo Ramonet (2007), o indivíduo moderno não 

quer estar ao lado das multidões, das massas sem rosto e sem vontade que obedecem às 

ordens de uma hierarquia.  

A estrutura das empresas jornalísticas faz com que os jornalistas se repitam, se 

copiem evitando o aprofundamento e a busca por protagonistas da vida real, até por 

acreditarem que o público leitor não está interessado. Apesar de a internet ser um 

espaço que pode ser explorado para dar vozes aos protagonistas do cotidiano, nos 

maiores sites informativos o que se observa é um reforço à tendência da repetição e da 

superficialidade.  
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No entanto, apesar do quadro pintado por Ramonet, a internet possui outro lado, 

o de espaço social que propicia um processo de socialização política e ideológica. 

Muitos autores encontram na internet um espaço de publicação e também de interação 

de suas experiências cotidianas.  

Para Delarbre (2009, p.74), a internet é regulada por regras de mercado, portanto 

dá peso maior a conteúdos e sites de corporações comunicacionais do que conteúdos 

disponibilizados por cidadãos “sem respaldo corporativo ou institucional”.  

 

[...] porém, é cada vez mais frequente ganharem destaque textos, 

argumentos, imagens ou cenas difundidas por pequenos grupos ou por 

indivíduos que, de outra maneira, permaneceriam isolados e, 

inclusive, em silêncio. Essa possibilidade ratifica a abertura da 

Internet, à qual têm acesso para divulgar conteúdos, não somente os 

especialistas com um conhecimento ou uma opinião específica, mas 

qualquer um dos usuários da Rede (DELARBRE, 2009, p.74 , web). 

 

Portanto, a internet permite que surjam vozes marginalizadas, que não são 

consagradas pela mídia central. No entanto, essa voz coletiva ainda não é totalmente 

acessível, primeiro, porque grande parte da população ainda não tem acesso à internet e, 

segundo, porque há imersão de vozes que não favorecem a cidadania.  

Muitos textos em JL são feitos com o intuito de serem publicados na internet, 

por isso utilizam-se de recursos de mídia possíveis, como áudio e vídeo, etc. Porém, 

ainda existe o hábito de folhear, de sentir o papel.  A geração dos anos 80 não está 

acostumada a ler na tela do computador. 

Porém, algumas publicações impressas no Brasil estabelecem relações diferentes 

com o tempo e com seus protagonistas, onde as “pessoas comuns”, o “anônimo” é visto 

sob outro prisma. Esse tal anônimo é a figura da qual falaremos no capítulo seguinte. 

Quem é ele mesmo? 
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Capítulo II 

 

SAINDO DO ANONIMATO 

 

Bruno trabalha no supermercado Econ, que recentemente virou Econ Plus, na Rua 

Dona Veridiana, Higienópolis. Depois que o supermercado passou a Plus, ele ganhou 

roupas novas, uma calça vermelha e uma camisa de malha amarela. Bruno, um negro 

alto e magérrimo, senta-se em sua cadeira e passa as compras dos clientes. Um lhe 

entrega o cartão de crédito. Ele precisa reiniciar o sistema, a fila vai crescendo. 

Enquanto ele espera o gerente vir autorizar uma troca, o cliente, meio apressado, 

brinca: “se for demorar, eu espero”. Bruno faz uma cara de quem escuta isso muitas 

vezes ao dia e, olhando para a tela do computador, registra os pães, leite e manteiga.  

 

1. Por uma nova definição de “anônimo” 

 

Anonimato. Essa palavra é estranha. Ao pé da letra quer dizer „aquele que não tem 

nome‟. Mas todo mundo tem um nome e uma história. Dentro do jornalismo, 

convencionou-se chamar àqueles que não são famosos, nem celebridades. Como 

sinônimo, também se usa a expressão “pessoa comum”, que quer dizer, “uma pessoa 

como qualquer outra”. Mas não é assim com todo mundo?  O humanista Michel de 

Montaigne (2002), ainda no século XIV, disse, “[...] é possível achar toda a filosofia 

moral numa vida popular e privada tanto quanto numa vida feita de matéria mais rica: 

cada homem leva em si a forma inteira da condição humana”.  

Quando se mergulha com profundidade na vida cotidiana prova-se que não há vidas 

comuns, que todos os sujeitos são extraordinários e únicos em seus destinos. Joseph 

Campbell (1999) chegou a fazer uma estrutura dramática, e clássica, de como os 

protagonistas lidam com suas aventuras do dia-a-dia (claro que esta é apenas uma 

estrutura de Campbell): o protagonista é chamado à aventura, inicialmente recusa, 

encontra seu mentor e acaba aceitando o convite, então viaja a um mundo especial, 

recebe a chave, ultrapassa um portal, enfrenta provas, conhece inimigos e aliados, 

desobedece o mentor, enfrenta o antagonista, triunfa e regressa, transformado, ao 
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mundo normal para dividir com seus pares os frutos e descobertas de suas aventuras. 

Essa é uma estrutura vista como “natural” e “orgânica”, o que me leva a crer que todas 

as pessoas têm uma boa história para contar. 

O anônimo entra em oposição à celebridade e ao famoso e “comum” ao “incomum”. 

No Jornalismo Literário a maioria dos protagonistas são pessoas desconhecidas da 

grande mídia onde é frequente ler matérias sobre porteiros, prostitutas, varredores de 

rua, comerciantes, etc. Mas por que essa escolha se dá? Muitos jornalistas literários não 

sabem responder essa questão. Ou acreditam que, dessa forma, estão sendo bem 

intencionados. Ao rechaçar a ideia de celebritismo, trabalham com as pessoas que estão, 

no que acreditam, no lado oposto, os que consideram “anônimos”. Agindo dessa 

maneira, não percebem que cometem o maior dos pecados, pois estão “escondendo” sob 

palavras rebuscadas o maior dos preconceitos. A defesa na escolha de um tema ou 

protagonista para uma matéria deve ser jornalística. O que o jornalista tem que se 

perguntar é: “O que esta pessoa tem para falar de importante?”. O profissional deve 

escrever sob o ponto de vista da humanização e, sob ele, todos os humanos têm chance, 

independente de sua profissão, renda, cor ou classe social. O ser humano é ser humano 

independente se está ou não sob os holofotes da mídia. 

Os termos “anonimato”, “pessoa comum”, “pessoa desconhecida”, portanto, não 

fazem sentido do ponto de vista teórico e trazem consigo uma carga pejorativa 

desnecessária. Como afirma Joseph Campbell: 

 

Não creio que exista isso de „simples mortal‟. Cada um de nós tem a 

possibilidade do êxtase em sua experiência de vida. O que é preciso 

fazer é reconhecê-lo, cultivá-lo e seguir em frente. Sempre me sinto 

incomodado quando as pessoas falam em „simples mortais‟, porque 

jamais conheci um homem, ou uma mulher, ou uma criança „simples‟ 

(CAMPBELL, 2003, p.173). 

 

Mas se o termo a ser usado não é “anônimo”, nem “pessoa comum”, qual o 

termo mais adequado? Poderia ser “não-famoso”, mas o termo também se mostra 

impróprio porque existem pessoas famosas na sua área, por exemplo, um professor de 

literatura reconhecido por seus pares, mas que nunca deram entrevista à grande mídia. 

Poderia ser ainda “menos expoentes”, referindo-se ao seu maior ou menor grau de 

exposição à mídia, mas aqui a palavra „menos‟ cria uma escala de merecimento e valor.  

Optei, então, pelo termo „protagonistas do cotidiano‟, apesar de suas limitações. 
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Para Sérgio Vilas Boas, a categorização “vazia” de anônimo foi criada como 

defesa e diferenciação pelo stabelishiment, que procura formas de se legitimar. Nessa 

perspectiva, os anônimos seriam os “sem nome de família”, àqueles que não pertencem 

a famílias tradicionais, nem possuem condições financeiras favoráveis. O termo, então, 

é carregado de teor pejorativo, como diz Vilas Boas em entrevista à autora5: 

 

Não existe ninguém desconhecido, todo mundo sabe quem é você, o 

porteiro do prédio, o seu namorado... Eu não concordo com esta ideia 

de anônimo, o ascensorista não tem nada a ver com o fato do 

jornalismo escolher célebres e você vai e lacra anônimo nele. Acho 

pejorativo e desagradável chamar a pessoa de anônimo, e isso reforça 

o que já existe. 

 

A escolha do „protagonista do cotidiano‟ deve ser porque sua história tem um 

interesse público e tenha algo que vá ao encontro à multidão. As histórias humanas no 

jornalismo geram conhecimento para o mundo e permitem criar possibilidades de 

participação do leitor, não de maneira passiva, mas de alguém que se sente representado 

pelo texto em que se reconhece através de princípios que reforçam sua humanidade. O 

que faz a diferença não é se o sujeito é desconhecido, mas se diferenciar da multidão, 

não através da exposição exacerbada à mídia, mas de tudo que não é previsível e óbvio. 

O importante é o valor da obra, não apenas física, mas também como feito, como revela 

o trecho a seguir: 

Aos 50 anos o coração do jornalista e pizzaiolo, Paulo Maia, deu sinal de que 

não aguentaria a vida sedentária e os cigarros fumados um após o outro. Ao contrário 

de amigos que se entregaram aceitando o grito do coração com uma mensagem de que 

estavam velhos, Paulo Maia, mudou de vida. Começou a fazer natação, mas não era só 

isso. Ele queria se superar. Nadava todos os dias de manhã e à tarde, seu objetivo era 

atravessar o Canal da Mancha, 40 km entre Inglaterra e a França, a nado. Maia nadou 

durante 13h e 40min nas águas geladas. Seu corpo inteiro doía, ele já não tinha forças 

quando avistou terras francesas. Reuniu toda a energia em braçadas desesperadas até 

pisar, cambaleante, na praia e chorar, o choro dos vencedores. Paulo Maia foi o 

primeiro brasileiro com mais de 50 anos a atravessar o Canal da Mancha.6 

O fator preponderante na escolha de Paulo Maia como protagonista do cotidiano 

foi seu feito, a superação de limites.  

                                                           
5 Entrevista concedida em 25 de junho de 2009. 
6 Texto escrito pela própria autora, depois de conversa com Paulo Maia. 
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O Jornalismo Literário com protagonistas do cotidiano é mais do que uma 

oportunidade de os jornalistas se mostrarem criativos e inovadores. Ele proporciona um 

reconhecimento da existência desses anônimos na história e recorda-nos que nossa 

identidade não foi estruturada apenas por monarcas, primeiros-ministros e generais. Os 

protagonistas do cotidiano são agentes que afetam o mundo em que vivem. 

Jacques Le Goff (1983, p.171), estudioso do cotidiano, especialmente da época 

medieval, ressalta uma tipologia da marginalidade, ou, como preferirem, do anônimo: 

a) Os excluídos ou destinados à exclusão: são os criminosos (ladrões e bandidos, 

furas e latrones), os errantes, os estrangeiros, as prostitutas, os suicidas, os 

hereges; 

b) Os desprezados: os ofícios „desonestos‟ como os de magarefe, tintureiro, 

mercenário, etc., os doentes, os enfermos e os pobres, as mulheres, as crianças, os 

velhos, os bastardos; 

c) Os marginalizados propriamente ditos: os desclassificados (por exemplo, os 

cavaleiros pobres), os loucos, os pedintes, os usuários (muito próximos, estes 

últimos, da categoria de excluídos); 

d) Os marginalizados imaginários: as maravilhas geográficas, os monstros, ... o 

homem selvagem. 

Le Goff ressalta ainda: 

 

 [...] é muito raro encontrar alguma coisa que não seja história política, 

actas de governo e algumas palavras sobre as instituições. Nunca 

ninguém se deteve a considerar aquilo que acompanha, explica e em 

parte constitui o fundamento da história política: as condições sociais, 

econômicas e industriais, a situação da literatura e do pensamento (LE 

GOFF, 1983, p.215). 

 

Com a Nova História Cultural e a História Vista por Baixo, o historiador é 

chamado a defrontar-se com o homem cotidiano que está bem longe de deixar-se 

enredar por papelada, num universo sem texto e sem escrita. 

Em entrevista à Lúcia Guimarães, do jornal O Estado de S. Paulo, o jornalista 

Gay Talese, ícone no New Journalism, enfatiza: 

Se precisar saber quem foi o vice-presidente no ano tal, posso usar o 

Google e não vou até à biblioteca... Mais as pessoas sobre as quais 

quero descobrir alguma coisa não são famosas. Se eu fizesse uma 

busca no Google sobre os personagens reais de „A Mulher do 

Próximo” 7, eles apareceriam associados ao meu nome. Muita gente 

                                                           
7 Livro que aborda a revolução sexual nos Estados Unidos na década de 60. 
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que eu entrevistei estava falando com um repórter pela primeira vez. 

Eu sou o historiador de pessoas que não tem histórias registradas em 

público (GUIMARÃES, 2009, p.1-2). 

 

Muitos países, principalmente os europeus, estão se voltando para o estudo dos 

protagonistas do cotidiano que vivem a vida simples e resgatando outros valores, pois 

até mesmo aquilo que se diz mais novo, ou mais ousado no jornalismo, o Jornalismo 

Literário, precisa se reciclar e incorporar novos conceitos, novas formas de fazer. 

 

1.1 Culto ao personalismo 

 

O mais importante nas matérias de Jornalismo Literário é dar valor ao ser 

humano, mais do que qualquer técnica e estilo. No entanto, é necessário diferenciar 

interesse pelo ser humano de personalização, que leva à desimportância da obra. Muitas 

celebridades que não têm nenhum „feito‟ são consagradas pela mídia, como disse Sérgio 

Vilas Boas, em entrevista.  

 

A gente tem mania de ver que a pessoa chegou lá do nada. Até mesmo 

na Flip [Festa Literária Internacional de Parati]. Quem discute a 

obra? Ninguém. É uma festa de celebridades do meio literário, assim 

como em muitos outros meios. Hoje há um culto ao personalismo, à 

vida das celebridades. Ninguém pergunta qual é a obra deles? Como 

ele chegou lá? Para o Jornalismo Literário essa pergunta nunca deve 

deixar de existir. O importante é gente que faz e gente que faz pode 

ser pobre, rico, amarelo, azul... 
 

A jornalista Eliane Brum complementa: 

 

Eu não gosto de heróis. De mitos, só os da Antiguidade. Não gosto 

porque não acredito, porque acho pobre, porque acho chato. Se de 

perto ninguém é normal, de perto ninguém é herói. Essa mania de 

mitificar gente, alçar fulano ou beltrano ao Olimpo porque 

supostamente fez algo sobre-humano, empata a vida. Faz com que os 

supostamente pobres se sintam exatamente isso: pobres mortais. Ou 

loser, na expressão do que a cultura americana tem de pior (BRUM, 

2006, p. 195). 

 

Na literatura e no jornalismo, ainda não conseguimos superar a divisão entre o 

clássico e o popular. A gente sempre coloca o autor na frente do livro, seja para melhor 

ou para pior.  
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Numa escola narrativa como no Jornalismo Literário, colocar em primeiro plano 

as pessoas anônimas é uma tradição. Em primeiro lugar, porque o Jornalismo Literário 

tem como base a humanização, você não o pratica sem a presença forte de pessoas e de 

personagens reais. Essas personagens podem ser (e são em sua maioria) pessoas 

anônimas, os protagonistas do cotidiano. Há, inclusive, uma vertente do JL norte-

americano chamado jornalismo da intimidade, que fala de pessoas anônimas. 

Os norte-americanos descobriram que a perspectiva de colocar pessoas em 

evidência cria um vínculo com a sociedade porque é mais fácil se identificar com as 

pessoas do cotidiano do que se identificar com celebridades. As pessoas anônimas são 

um forte elo com o público leitor, por serem mais palpáveis. A humanização deve 

procurar o que procura toda matéria de jornalismo literário: compreender o mundo, o 

diferencial e o universal na vida delas e de cada um de nós. 

Para Edvaldo Pereira Lima, o autor da matéria deve estar sensibilizado e com 

sua capacidade humana de ver o outro apurada, deve ter empatia forte, se identificar 

com o ser humano e procurar entender o mundo do outro, como dito em entrevista à 

autora.  

 

O que essas matérias podem desempenhar é ajudar os leitores a verem 

que na verdade nós fazemos parte de uma teia, de uma rede. Há uma 

interdependência de todos nós, de todos os seres, isso é mais 

importante do que qualquer recurso ou técnica. 

 

Apesar do culto à celebridade e a vida de aparência ainda persistirem com força, 

cada vez mais, o leitor busca a contextualização e as histórias de vida escritas de 

maneira não invasivas. Para Medina: 

 

[...] pesa para o leitor de uma narrativa o grau de identificação com o 

anônimo e seu cotidiano. De certa forma, a ação coletiva ganha em 

sedução quando quem as protagoniza são pessoas comuns que vivem a 

luta do dia-a-dia. Descobrir essa trama dos que não têm voz, 

reconstituir o diário de bordo da viagem da esperança, recriar os 

falares, a oratura dos que passam ao largo dos holofotes da mídia 

convencional, passou a ser um marco de pesquisa cada vez mais 

consistente [...] Os leitores rejeitam as cargas conceituais, o mundo 

das idéias, os quadros puramente estatísticos, as teses ou as 

informações dogmatizadas. Eles manifestam claramente a preferência 

pela informação humanizada, vivida, exemplificada na vida cotidiana 

e protagonizada pelos heróis, ou melhor, anti-heróis da aventura 

contemporânea (MEDINA, 2006, p.75). 
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A cultura dos dias atuais não está mais em busca de heróis, como bem diz Medina, mas 

de anti-heróis. Nossos heróis estão velhos e mesmo aqueles que mais gostamos como o 

Peter Parker do Homem-Aranha, ou o Clark Kent do Super-Homem só são interessantes 

por seu lado humano, seus questionamentos e fraquezas típicos de qualquer pessoa. 

A rotina, ou aquilo que faz com que qualquer celebridade desça ao mundo dos 

mortais, faz com que as matérias ganhem em estilo, em complexidade, em identificação 

com o leitor.  

 

1.2 A dor da gente não sai no jornal 

 

São Paulo é uma cidade habitada por protagonistas do cotidiano. Para onde quer 

que se olhe, lá estão eles: nas portas dos supermercados pedindo moedas, andando pelas 

ruas do centro com cobertores fétidos e roupas sujas, lotando as calçadas com produtos 

“made in china” e DVDs piratas, na Rua Barão da Itapetininga com placas “vende-se 

ouro”, nas portarias dos prédios, varrendo as ruas, em lojas e farmácias atendendo 

clientes, nas cohabs da periferia. Mas não é só. Podem ser vistos também em escritórios 

de advocacia, hospitais, imobiliárias, lojas de grife...  

Em 2007, em uma conversa com Roberto Oropalo, presidente da Academia 

Brasileira de Arte Cultura e História, sediada na Casa da Fazenda do Morumbi, ouvi, 

em razão da minha busca por protagonistas para uma matéria: “Aqui você pode 

encontrar muitos personagens. São pessoas ricas, mas que não têm fama, não aparecem 

na mídia. Elas adorariam aparecer. Até pagariam para ser capa”. Os protagonistas do 

cotidiano, portanto, estão em toda parte, não apenas nos lados obscuros e excluídos da 

cidade. E tem um ponto que me chama atenção. A maioria deles busca um 

reconhecimento dado pela mídia. Aparecer significa, neste caso, ser legitimado. 

Gay Talese, em entrevista ao Jornal O Estado de S. Paulo, define os que ele 

chama “anônimos” como “pessoas que não têm história registrada em público”, mas ter 

a história registrada, um dia, por um meio impresso, não desfaz a ideia que se tem de 

anonimato. É preciso mais que isso, é necessária uma exposição prolongada para se 

alcançar o status de celebridade.  

Guy Debord (1997) define a época em que vivemos como a “sociedade da 

aparência”, em que a representação vale mais do que a realidade e que “parecer” vale 

mais do que “ser”.  É preciso, então, sair do lugar-comum e se destacar da massa:  
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No espetáculo, uma parte do mundo se representa diante do mundo e 

lhe é superior. O espetáculo nada mais é do que a linguagem comum 

dessa separação. O que liga os espectadores é apenas uma ligação 

irreversível com o próprio centro que os mantém isolados. O 

espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado (DEBORD, 

1997, p. 23). 

 

Os “anônimos” nunca fizeram parte da linha editorial de nenhum veículo de 

comunicação. Eles são apenas um relance, um exemplo, a fim de que a matéria fique 

mais interessante e demonstre que pessoas foram ouvidas no processo de produção. Mas 

essa ideia não vem de agora... 

No século XVII, Tobias Peucer (apud SOUSA, 2004, p.9) já elencava algumas 

categorias de notícia, entre elas, a de notoriedade; como critério de noticiabilidade vem 

“o que se passa com as pessoas ilustres (o que evidencia o valor da referência a pessoas 

de elite); etc”.  Ou seja, se devia falar daquele que fosse conhecido do leitor, pois só 

assim, geraria interesse. Muitos outros autores voltaram a levantar a questão. Para 

Fraser Bond (1969, p.101), um dos elementos que constituem o interesse na notícia, 

além de outros citados, como o interesse próprio do leitor, dinheiro, sexo, guerras, etc, é 

o culto ao herói e à fama. E para Ross (1990, p.44), uma das três grandes ações 

seletivas, além da novidade dos acontecimentos e do interesse direto ou indireto para o 

leitor está o valor intrínseco dos acontecimentos, o que inclui a notoriedade dos autores. 

Para Traquina (2008, p.68), as pessoas não conhecidas são notícia quando: a) são 

manifestantes, grevistas ou amotinados – indivíduos que fazem barulho ou provocam 

tumulto; b) são vítimas de desastres, naturais ou sociais; em particular na televisão, 

quando há imagens fortes; c) são transgressores das leis e da moral; e d) são praticantes 

de atividades invulgares. No entanto, mesmo nesses casos, aparecem de maneira não 

humanizada. 

É grande a relação de autores que colocam o item notoriedade como valor 

intrínseco da notícia e é esse valor que será discutido neste trabalho. Será que a pessoa 

precisa ser notória para despertar interesse ou simplesmente para relatar fatos 

importantes a partir de uma visão periférica? Ou mesmo, precisa ser notória para se 

incluir na história da mídia? 

Acredito que essa categorização seja perigosa, pois traz a notícia não para o 

campo do jornalismo, mas para o campo do espetáculo, de maneira que, assim como 

destaca Colombo (1997, p. 22), “nasce assim uma Disneylândia das notícias em que o 
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ritmo, vivacidade, sentido de suspense, golpes de efeito, acento dramático, comoção dos 

personagens pertencem cada vez mais ao mundo do espetáculo [...] (tradução nossa). 

Os anônimos sempre foram figurativos, deixados em segundo plano porque as 

principais pautas giram em torno do poder, assuntos ligados à política, economia, 

personalidades do mundo das artes e das novelas. Os entrevistados são pessoas que 

representam órgãos oficiais, presidentes de grandes empresas, economistas e 

celebridades. A dor da gente não sai no jornal, diz Chico Buarque na música “Notícia de 

Jornal”, composição de Luís Reis e Haroldo Barbosa. De fato, as pessoas não se 

reconhecem nas notícias. Alguns meios de comunicação e jornalistas deram espaço aos 

heróis do cotidiano, mas isso aconteceu de maneira não constante, eu diria até intuitiva, 

presente em jornalistas mais sensíveis e na editoria de veículos preocupados em mostrar 

a realidade brasileira.  

A pesquisadora Maria Odila Dias, em uma pesquisa histórica, demonstra como 

era a vida em São Paulo, entre os fins do século XVIII, das mulheres de classes 

oprimidas, livres, forras e escravas que foram testemunhas de uma história no sentido 

inverso: lavadoras, domésticas, tiradoras de pó... Elas esvaziavam cinzeiros, sacudiam 

migalhas, refaziam camas, serviam mesas. Odila refez uma história do implícito 

resgatada das entrelinhas, dos documentos, beirando o impossível, de uma história sem 

fontes, porque pouco se registrou da vida dessas pessoas a quem chama „pequenos‟.  

 

Os pequenos são os que vivem o tempo subjacente, dominado, que 

mergulha e sumiu no tempo da classe dominante e na sua história [...] 

Foram testemunhas da opressão; seus depoimentos, se os pudéssemos 

recolher, seria o mais verídico testemunho do passado (DIAS, 1995, 

p.8). 

 

Para a especialista em psicologia social, Ecléa Bosi, todas as pessoas vivas e não 

apenas as famosas, compõem a memória social e coletiva.  Ela nos dá exemplos a partir 

da matéria descartada pelo jornalismo do dia-a-dia: "[...] É do cotidiano que brota a 

magia", escreve ela, "a brincadeira que vai transformando uma coisa em outra”...  

No livro Memória e Sociedade Lembranças de Velhos, as histórias resgatam a 

vida de protagonistas do cotidiano e, com ele, o cenário histórico reconstruído através 

da memória de pessoas como Dona Alice ao relembrar a infância na Alameda 

Nothmann, a rotina de costureira ainda na adolescência, o casamento, as brincadeiras e 

costumes em narrativa oral prazerosa e envolvente, que só faz sentido dentro de seu 

contexto. 
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No entanto, as narrativas humanísticas estão distante do jornalismo porque ele se 

desenvolveu dentro de uma esfera objetiva. Na tese de doutorado de Tobias Peucer ele 

faz referência ao que consideramos tipicamente norte-americano, o lead, as perguntas o 

que, quem, quando, onde e por quê e vemos que essa forma de encarar a notícia é mais 

antiga do que se pensava, como diz o texto de Jorge Pedro Sousa: 

 
No campo da retórica, Peucer socorreuse dos antigos filósofos e 

retóricos gregos e romanos, como Fábio Quintiliano ou Cícero, que, 

entre outros contributos para os estudos jornalísticos, há mais dois mil 

anos [sic] foram fixando para a posteridade a fórmula dos elementa 

narrationis para contar novidades (circunstâncias de sujeito, objecto, 

lugar, tempo, causa e maneira, ou seja, „quem?‟, „o quê?‟, „onde?‟, 

„quando?‟, „porquê?‟ e „como?‟), tantas vezes atribuída erroneamente 

aos americanos do século XIX (SOUSA, 2004, p.4). 

 

A ideia de que a objetividade pode explicar tudo ainda sobrevive em muitas 

redações de jornais. Isso traz como consequência a valorização do que pode ser medido, 

do que vale e não vale uma reportagem. As matérias humanísticas perdem aí, pois a 

essência humana não pode ser medida. E será que pode ser diferente? Ecléa Bosi 

mostrou que sim, através das narrativas de Lembranças de Velhos, mas isso aconteceu 

em um livro. O mesmo é verdade para todas as mídias? Eliane Brum quando escreveu a 

coluna A Vida que Ninguém Vê para o jornal Zero Hora demonstrou que é possível 

resgatar histórias de protagonistas do cotidiano em um jornal diário. Mesmo em coluna 

semanal, o espaço existia evitando critérios econômicos, de classe ou físicos e 

procurando a beleza não apenas no belo e no jovem, mas também no feio e no idoso. O 

que precisa haver é uma mudança de rumo, uma nova forma de olhar e encarar o 

jornalismo e o cotidiano. 

 

2. O homem e a vida cotidiana  

 

O cotidiano torna o homem único, pois na vida cotidiana só se percebe o 

singular retirando o homem da homogeneização, da massa. A vida cotidiana revela as 

ideias e comportamentos do ser humano, que ditam para onde a humanidade está 

caminhando, o que ela pensa com relação à natureza, ao consumo, ao trabalho, etc. 

A vida cotidiana é entendida por Netto (1989, p.22), “como a vida dos mesmos 

gestos, ritos e ritmos de todos os dias”. Além disso, podem-se acrescentar outras 
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características como um espaço da rotina, rica em tragicidades, sonhos e ilusões e um 

espaço de resistência e possibilidade transformadora.  

Para Agnes Heller: 

 

A vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea; e isso sob vários 

aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à significação ou 

importância de nossos tipos de atividades. São partes orgânicas da 

vida cotidiana: a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres 

e o descanso, a atividade social sistematizada, e o intercâmbio e a 

purificação (HELLER, 2000, p. 18). 

 

A rotina, apesar de ser um pouco mecanizada também transforma e modifica o 

ser humano, porque nela também há espaço para o acaso, o inesperado e o prazer. Todos 

os estudos sobre a vida cotidiana indicam a complexidade, contraditoriedade e 

ambiguidade de seu conteúdo. E o que é mais importante, a vida de todos os dias não 

pode ser recusada ou negada como fonte de conhecimento e prática social. 

Segundo Netto (1989), a partir dos estudos de Henri Lefebvre é possível inferir 

que, para aprender a vida cotidiana, três perspectivas convergentes devem ser 

consideradas. 

A primeira delas diz respeito à busca do real e da realidade. Nessa busca, é 

preciso ter claro que a vida cotidiana compreende o dado sensível e prático, o vivido, a 

subjetividade fugitiva, as emoções, os afetos, hábitos e comportamentos, e o dado 

abstrato, isto é, as representações e imagens que fazem parte do real cotidiano, sem, no 

entanto, perder-se no imaginário.  

A segunda perspectiva diz respeito à totalidade. Conforme Lucácks (apud 

NETTO, 1989), somente no contexto “que integra os diferentes fatos da vida social 

(enquanto elementos do devir histórico) numa totalidade, se torna possível o 

conhecimento dos fatos como conhecimento da realidade”. As partes encontram no todo 

o seu conceito e a sua verdade. O todo não é a soma das partes (Lukács, apud NETTO, 

1989), como já vimos ao falarmos de complexidade no primeiro capítulo deste trabalho. 

A terceira perspectiva diz respeito às possibilidades da vida cotidiana enquanto 

motora de transformações globais. Para Netto (1989, p.21), a vida cotidiana tem se 

insinuado como um dos centros motores das atuais possibilidades de transformação da 

realidade.  

Através do cotidiano, o indivíduo se reproduz individualmente, assim como seu 

complexo social e sua história, pois são os homens que constroem a estrutura social. 
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Ainda de acordo com Netto, a vida cotidiana, portanto, se insere na história, se modifica 

e modifica as relações sociais. Só que esta direção depende da consciência e dos valores 

dos homens. Vivemos atualmente num mundo individualista e egoísta, onde os valores 

fundamentais dormem. É preciso, então, buscar alternativas para transformar a realidade 

e elas partem do cotidiano das pessoas. 

Se, como diz Heller, a vida cotidiana é a vida do indivíduo, também, enquanto 

indivíduo o homem é um ser genérico, já que é produto de suas relações sociais. E cada 

homem, e sua cotidianidade, representam um papel, que, contextualizado, mostra o 

retrato de uma época. Mas é preciso estar atento ao fato de que o homem é mais do que 

o conjunto de seus papéis e fugir dos clichês estereotipados porque os papéis jamais 

esgotam o comportamento humano. 

 

[...] a mudança de ocupação é uma simples mudança de papel, no 

sentido primário de uma mudança de papel no palco. Ao se 

generalizarem, os comportamentos de tipo “papel” modificam a 

função do dever-ser na vida cotidiana. No dever-ser revela-se a 

relação do homem inteiro com os seus deveres, com suas vinculações, 

sejam essas econômicas, políticas, morais ou de outro tipo (HELLER, 

2000, p. 94). 

 

Para captar a vida cotidiana o jornalista precisa ser uma espécie de flâneur. 

 

Que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque 

e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é 

ir por aí, de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da populaça, 

admirar o menino da gaiatinha ali à esquina, seguir com os garotos o 

lutador do Cassino vestido de turco gozar nas praças os ajuntamentos 

defronte das lanternas mágicas [...] (RIO, 2008, p. 31). 

  

O jornalista também é uma espécie de dandy, que se sente seduzido pelo mundo 

que as ruas lhe oferecem, onde nasce um tipo de sentimento inteiramente novo e 

arrebatador, que carece de compreensão e vivência: o mundo encantador das ruas. É 

preciso ver a complexidade onde ela parece em geral ausente como, por exemplo, na 

vida cotidiana, principalmente no jornalismo.  

Uma breve volta ao passado revela, no entanto, que os protagonistas do 

cotidiano possuem sua vez e espaço garantidos em algumas publicações, ou mesmo, 

através da caneta de um jornalismo mais inspirado e avançado em seu tempo.  
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2.1 Os protagonistas do cotidiano no jornalismo e fora dele 

 

Em 1902, Euclides da Cunha nos presenteou com a obra “Os Sertões”. O 

repórter foi enviado pelo jornal O Estado de S. Paulo para cobrir a Guerra de Canudos 

(1896-1897) decorrente da agremiação de seguidores de um monarquista assumido - e 

fanático-, Antonio Conselheiro. A República, se sentindo ameaçada pelos sertanejos, 

reúne esforços para destruí-los. 

A cobertura de Cunha (2002) não privilegiou os soldados governistas. O então 

repórter fez um acompanhamento da guerra e apresentou ao Brasil os moradores do 

sertão da Bahia: José Venâncio, dezoito mortes cometidas; os irmãos Chiquinho e João 

da Mota; Pedrão, um cafuz entroncado e bruto; Estevão, corpo tatuado à bala e à faca, 

Joaquim Tranca-pés, guerrilheiro sanhudo; Velho Macambira, pouco afeiçoado à luta; 

Antonio Beato, o mulato espigado; José Félix, o Tarantela, guarda das igrejas; Manuel 

Quadrado, o curandeiro; e o médico e o chefe de todos, o astuto João Abade. 

O envolvente texto de Euclides relata a vida real procurando mostrar seus 

protagonistas, a maneira como se vestem e pensam. Outros oito periódicos enviaram 

correspondentes para a Guerra de Canudos – Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias, A 

Notícia, República, Jornal do Comércio e O País – mas nenhum deles mostrou as 

pessoas que constituíam Canudos, como fez Euclides.  

Segundo Edvaldo Pereira Lima, no livro Páginas Ampliadas, “a afinidade 

institiva de Euclides da Cunha só poderia ganhar segurança se o autor realizasse um 

encontro visceral com a realidade. Isto é, se, munido de sua vasta cultura, partisse a 

campo para confrontá-la, para colocar à prova a concepção teórica, de um lado, e a 

elaborada finesse de sua sensibilidade de outro” (LIMA, 2004, p. 216). E foi isso que 

Euclides fez, um encontro visceral com a realidade.  

Euclides da Cunha fala do vaqueiro e do sertanejo até então ignorados e 

desconhecidos pela grande mídia. O papel do herói é, então, invertido. Os sertanejos são 

vistos sob outro olhar, um olhar complexo e não simplista. 

Na obra de Euclides, os protagonistas aparecem como tipos sociais, o alcance 

individual de personalização é mínimo, mas o avanço se dá na postura do olhar, na 

angulação diferente, que, mesmo retratando tipos sociais, desfaz estereótipos, como o 

do sertanejo, “o sertanejo é, antes de tudo, um forte”. 
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Entre 1900 e 1920 entra em cena o jornalista Paulo Barreto batizado por ele 

mesmo “João do Rio” mostrando os protagonistas das ruas do Rio de Janeiro. Paulo 

Barreto passou pelos jornais Cidade do Rio (1898-1899) e publicou uma série de 

matérias na Gazeta de Notícias.  Entre janeiro e março de 1904, o jovem jornalista de 

25 anos se embrenhou em meio à babalaôs, evangélicos, amantes do diabo, judeus, 

espíritas e membros de diversas outras religiões e seitas para retratar a diversidade de 

cultos que existiam no Rio de Janeiro. A série de reportagens foi publicada no diário 

Gazeta de Notícias e no final daquele ano virou o livro  Religiões no Rio. O cenário 

carioca está presente também nos livros A Alma Encantadora das Ruas, Vida 

Vertiginosa, Cinematógrafo e Os Dias Passam.  

Cremilda Medina situa assim o seu pioneirismo:            

 

Os tipos sociais representados representam a tendência de 

humanização tão explorada pela reportagem atual; a descrição de 

costumes e de situações sociais inaugura a reportagem de contexto; de 

passagem, alguns traços retrospectivos do fato narrado levariam, mais 

tarde, à reportagem de reconstituição histórica (MEDINA, 1988, p. 

69). 

 

João do Rio gostava das ruas e dos homens, era um observador arguto. Em suas 

matérias sempre falava do banal de maneira bem-humorada. Era um cronista mundano, 

um repórter atento.  

Para Brito Broca (1960), João do Rio é “o repórter, o cronista que se tornou 

verdadeiro historiador de uma época”. E ele fazia isso buscando as informações nas 

ruas. 

[...] aos literatos – jamais lhes passaria pela cabeça ir à cadeia ver de 

perto o criminoso e conversar com ele [...] foi essa experiência nova 

que João do Rio trouxe para a crônica, a de repórter, do homem que, 

freqüentando salões, varejava também as baiúcas e as tavernas, os 

antros do crime e do vício – subia o morro de Santo Antonio pela 

madrugada com um bando de seresteiros e ia aos presídios entrevistar 

sentenciados (BROCA, 1960). 

 

No entanto, assim como Euclides da Cunha, o anônimo retratado por João do 

Rio ainda pertencia à classificação de tipo social. Ele não é humanizado nem 

individualizado. Cremilda Medina (1988) em uma sistematização da contribuição de 

João do Rio na coleta de informações lhe atribui o fato de ele recorrer a fontes 

anônimas.  
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Na grande parte de suas reportagens, as fontes são „personagens‟ 

anônimos, caracterizados por uma presença mais ficcional do que 

jornalística, ou ficam semi-identificados como tipos sociais, sem 

perfeita individualização. É raro o caso em que as informações 

chegam à identificação direta (como na reportagem “Os trabalhadores 

de Estiva”, do livro A Alma Encantadora das Ruas, onde o autor dá o 

nome da firma dos estivadores). Esse passo, absolutamente rotineiro 

no jornalismo moderno, João do Rio definiu: prefere o tipo-

reportagem ao fulano de tal, entrevistado em tal lugar (MEDINA, 

1988, p.61-2). 

 

No livro A Alma Encantadora das Ruas, publicado em 1908, o jornalista traz 

exemplos de como retratar as pessoas comuns. Ele fala das pequenas profissões, dos 

biscateiros que perambulavam pelas ruas do Rio de Janeiro na virada do século: 

tatuadores, “o  petiz tirou do bolso três agulhas amarradas, um pé de cálixcom fuligem 

e começou o trabalho. Era na Rua Clapp, perto do cais, no século XX”; dos mercadores 

de livros, “exatamente na esquina do teatro S. Pedro, há dez anos, Arcanjo, italiano, 

analfabeto, vende jornais e livros. É gordo, desconfiado e pançudo. Ao parar outro dia 

ali, tive curiosidade de ver os volumes dessa biblioteca popular”;  os pintores das ruas, 

“em cada canto de rua depara a gente com a obra de um pintor, cuja existência é 

ignorada por toda a gente”; consumidores de ópio, músicos ambulantes, cocheiros, 

estivadores, mendigos, etc. 

Para Edvaldo Pereira Lima (2004, p.219-220), os textos de João do Rio 

deixaram marcas de um “pioneirismo inconfundível pela observação detalhada da 

realidade, pela coleta de informações, por meio de entrevistas a fontes”.  Ainda segundo 

ele, “João fez suas reportagens onde estão presentes os embriões de alguns dos 

elementos que constituiriam mais tarde as vigas de sustentação do jornalismo 

interpretativo: a contextualização, a busca de antecedentes e a humanização (pelo pinçar 

de personagens para lhes traçar o perfil)”.  

Depois de João do Rio, muitos repórteres ficaram conhecidos em todo o Brasil 

por fazerem grandes reportagens como David Nasser (O Cruzeiro), Joel Silvera (revista 

Diretrizes, Diários Associados), Edmar Morel (O Cruzeiro, a Tarde), José Hamilton 

Ribeiro (revista Realidade), Samuel Wainer (revista Diretrizes, Diários Associados). No 

entanto, eram grandes reportagens políticas, de guerras ou baseadas em pesquisas 

histórias ou revelando espaços geográficos ainda desconhecidos dos brasileiros como a 

Amazônia. Era raro o anônimo ser protagonista destas reportagens, em geral,  matérias 

temáticas. No entanto, podemos encontrá-los como na revista O Cruzeiro, cujo primeiro 

exemplar foi publicado em 1928 sendo editada ininterruptamente de 1943 a 1975.  
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A revista Realidade (1966-1976), lançada pela Editora Abril, ampliou o espaço 

dado aos anônimos na cobertura jornalística da época. Suas reportagens literárias tinham 

como tema protagonistas do cotidiano em suas atividades profissionais e segmentos 

sociais. O repórter e dramaturgo Plínio Marcos mostra na reportagem O batedor de 

carteira um tipo social comum na década de 60 nos ônibus lotados do centro de São 

Paulo. O salto de qualidade dado às narrativas de anônimos a partir de Realidade é que 

eles não são apenas tipos sociais, agora aparecem individualizados. O personagem 

Malhado é apresentado de uma maneira que podemos perceber seus gostos e gestos 

através do acompanhamento feito pelo repórter. 

 A maior parte dos profissionais de Realidade demonstrava paixão pelas 

pessoas da vida real. Eles evitavam enfatizar estatísticas e dados técnicos, o texto era 

humanizado, ilustrado com a história de alguém. Numa boa reportagem é preciso 

encontrar o protagonista que vai irradiar o contexto sociocultural e as raízes históricas 

de um fato. Eles encontravam esses protagonistas através da própria impregnação na 

experiência humana.  

No final da década de 70, quando sai de circulação a revista Realidade, nenhuma 

outra preenche o espaço deixado por ela, pelo menos na grande imprensa. Mas, em 

1987, a jornalista, pesquisadora e professora Cremilda Medina lança um projeto com os 

alunos de graduação da ECA-USP, o São Paulo de Perfil, que surgiu em decorrência de 

sua tese de doutorado - Modo de Ser; Mo'Dizer – que se pautava pela humanização. 

Adotando o suporte de livro, esse projeto trabalha com grandes reportagens que têm 

como objetivo formar o rosto multifacetado do Brasil. A cada semestre é produzido um 

livro. Atualmente, 27 já foram publicados através do projeto que busca a compreensão 

do cotidiano e trabalha, na maioria das vezes, com protagonistas do cotidiano.  

Segundo Cremilda, o ponto de partida do projeto veio de uma experiência 

colhida em Nova York, em 1980, onde ela conheceu um trabalho de história oral 

subsidiado pela Community Documentation Workshop da St. Mark‟s Church-in-the 

Bowery, que publicava biografias de anônimos do Lower East Side. Cremilda explica:  

 

Essas histórias de vida, sem qualquer luxo editorial, estavam 

vinculadas às escolas da área urbana que concentrava imigrantes 

hispânicos. Ao lerem as sagas dos protagonistas aí descobertos, os 

alunos se identificavam com eles e se reconheciam numa cidadania à 

margem da mídia central. Infelizmente o projeto foi desativado na era 
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Ronald Reagan de 1981-1989, por conta do corte de subsídios às 

políticas culturais (informação verbal)8. 

 

A edição de 1992 resgata o primeiro habitante de nossa terra, o índio. O repórter 

Mauro Sérgio Scarabel encontra Fernando, porteiro de um prédio no Morumbi Paulista 

e índio pankararu, “mas nunca alguém perguntou: Quem é você? Ninguém no prédio 

sabe que Fernando é índio”. 

Outros exemplos são os livros Forró na Garoa (1988), histórias de nordestinos 

em São Paulo; Hermanos Aqui (1989), a saga dos hispano-americanos na Pauliceia; 

Pauliceia Prometida (1990), história de judeus que chegaram ao planalto; À Margem do 

Ipiranga (1990), o cotidiano nos extremos da metrópole; Tchau Itália, Ciao Brasil 

(1993), histórias de vida dos italianos; etc. 

A edição dos livros atinge seu objetivo quando consegue influenciar pessoas a 

trabalhar seu olhar quanto ao cotidiano e a mostrar que existe outro lado, ou múltiplos 

lados.  

Outro projeto que tem trazido os protagonistas do cotidiano para as pautas 

jornalísticas é a especialização em Jornalismo Literário desenvolvida pela ABJL. 

Oficialmente, a instituição foi criada em dezembro de 2005 por Sérgio Vilas Boas, 

Edvaldo Pereira Lima, Celso Falaschi e Rodrigo Stucchi. No entanto, a paixão dos 

mesmos por JL os juntou em anos anteriores. Em 2002, orientado por Celso Falaschi, na 

PUC-Campinas, Rodrigo Stucchi criou o primeiro Portal de Jornalismo Literário do 

Brasil, chamado Jornalite (www.jornalite.com.br), que não está mais no ar. Este portal 

tinha uma função educacional de mostrar o que era o JL e recebia colunas de jornalistas 

literários que dominavam a prática e a teoria como Edvaldo Pereira Lima e Sérgio Vilas 

Boas. 

Depois que se formou, Rodrigo pensou num “up-grade” do Jornalite. Esse novo 

projeto chama-se Texto Vivo – Narrativas da Vida Real (www.textovivo.com.br), 

lançado em 2003, no dia 02 de setembro. Para Stucchi, o TextoVivo, no campo 

educacional, tem a mesma função do Jornalite: educar, mostrar o que é o JL em 

conceitos e também na prática, com a divulgação de textos escritos usando a 

metodologia do JL. No entanto, o TextoVivo tem algo mais a apresentar: o cunho 

profissional que faltava ao Jornalite. 

                                                           
8 Trecho retirado de texto enviado pela própria Cremilda sobre a série São Paulo de Perfil.  

http://www.jornalite.com.br/
http://www.textovivo.com.br/
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Em 2005, por iniciativa de Celso Falaschi e colaboração de Edvaldo, Sérgio e 

Rodrigo, foi criada primeira turma de pós-graduação em Jornalismo Literário do Brasil, 

em parceria com a Metrocamp, em Campinas. Essa pós se chamava "Comunicação 

Criativa".  A turma tinha quase 50 alunos, que viajavam a Campinas quinzenalmente, de 

todos os cantos do país: Goiânia, Florianópolis, Curitiba, Uberlândia e de muitas 

cidades do interior de São Paulo, algumas muito longe de Campinas.  

A partir dessa experiência bem-sucedida, o quarteto resolveu criar uma 

instituição onde tivesse liberdade total para gerir o curso pedagogicamente. Assim, no 

final de 2005 surgiu a ABJL. No ano seguinte, foram abertas seis turmas de pós-

graduação em Jornalismo Literário pelo país: uma em Campinas, duas em São Paulo, 

uma em Brasília, uma em Curitiba e outra em Porto Alegre. Hoje, as atividades se 

concentram em São Paulo.  A instituição elabora, ainda, o Seminário Brasileiro de 

Jornalismo Literário. O primeiro foi realizado em outubro de 2007 e o segundo será em 

2010. No evento, que conta com participação de profissionais de instituições nacionais e 

estrangeiras, são discutidos métodos, ética e técnicas da não-ficção. 

A produção dos alunos da ABJL, publicada no site TextoVivo, descobre o 

extraordinário da vida cotidiana. Os textos humanizam grafiteiros, videntes do Viaduto 

do Chá, herdeiros de uma loja de aviamentos no Bom Retiro, uma família de detetives 

particulares, taxistas, personagens de um terminal de ônibus, trabalhadores de uma 

indústria que também são músicos, vendedores de assinaturas, costureiros, catadores, 

etc. Em 2007, foi publicado pela Summus, o livro Jornalistas Literários: narrativas da 

vida real por novos autores, uma coletânea da produção dos alunos de 2006. E a 

proposta é de que saia, em breve, o segundo volume. 

 

2.2 Ações intuitivas e individuais em prol dos protagonistas do cotidiano 

 

A ação destes projetos passa pelo campo institucional e acadêmico. Pouco se vê 

os protagonistas do cotidiano na prática frugal do jornalismo. Mas algumas ações 

intuitivas e individuais merecem ser mencionadas, como as do repórter Ricardo 

Kotscho. 

Kotscho, que passou pelo Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil e Folha de S. 

Paulo tem uma história engraçada. Quando foi enviado, na década de 60, ao Horto 

Florestal para cobrir a visita do presidente Costa e Silva, ficou pensando no ridículo de 

escrever coisa velha, pois como o Estadão não saía na segunda-feira, todos os jornais já 
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teriam publicado as informações sobre a chegada de Costa e Silva. Ele, então, foi falar 

com o povo que estava por ali e fez a matéria centrada na história de um velho 

pipoqueiro. A partir daí, virou o repórter do pipoqueiro.  

 

[...] uma forma de me esculhambar, assim como quem diz: esse é o 

cara que nós temos para escrever sobre coisas sem importância. 

Chamava-se isso de “side story”, história paralela, um canto que achei 

para não bater de frente com os outros repórteres, todos preocupados 

com o “sério”, o “importante”, o “oficial” das histórias. Isso valia 

tanto para visitas de presidentes e rainhas como para jogos de futebol 

e tragédias: enquanto todo mundo corria para um lado, em cima dos 

protagonistas das matérias, eu caminhava para o lado oposto, pegando 

o lado dos coadjuvantes, dos figurantes, enquanto todos cobriam o 

palco, eu ficava pela platéia, dando uma espiada nos bastidores. 

(DIMENSTEIN et ali, 1990, p. 67-8). 
 

Para Kotscho (1990), muitas vezes, “o repórter consegue antecipar o futuro 

conversando com pessoas comuns que costumam saber mais da alma do povo do que o 

mais tirano dos governantes. Fora dos círculos do poder e dos gabinetes existe um povo 

sempre original, fonte inesgotável de boas matérias”. O repórter, no fundo, é um 

contador de histórias da vida presente e Kotscho especializou-se em contar histórias de 

protagonistas do cotidiano, de pessoas que raramente entram nos jornais. E é 

inacreditável a quantidade de boas histórias que ele contou sob esse olhar diferenciado. 

Em 2006, em decorrência do lançamento do seu livro Do Golpe ao Planalto, 

Kotscho fala em entrevista ao Observatório da Imprensa que continua fazendo o 

trabalho do mesmo jeito de quando começou – sem rotina nenhuma, sempre tentando 

descobrir temas novos, personagens inéditos na imprensa, lugares onde nunca um 

repórter foi antes.  

Outra repórter sensível aos protagonistas do cotidiano é Eliane Brum. O talento 

se prenunciava em sua estreia no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, ao ser pautada para 

cobrir a inauguração de um McDonald‟s na Praça da Alfândega. Lá, ela se distanciou 

dos outros repórteres e descobriu um grupo de aposentados que se reunia naquela praça 

e contou a história da inauguração do McDonald‟s sob o olhar desses aposentados.   

Em 1999, ao escrever para a coluna A Vida que Ninguém Vê, exercitou o seu 

olhar para ver os pequenos acontecimentos de pessoas desconhecidas e procurar em sua 

aparente vida ordinária – o extraordinário. Ela cavava as histórias em quebradas 

escondidas da mídia como um dos protagonistas O Sapo, que pedia esmolas arrastando-

se pelas ruas do centro. Devido a uma gripe de infância, Sapo nunca andou. 
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O mais incrível é que o Sapo estava ali havia 30 anos. E há mais de 

duas décadas nos cruzávamos na Rua da Praia. Minha cabeça no alto, 

a dele no rés-do-chão. Eu mirando seu rosto. Ele, os meus pés. Só dias 

atrás tive a coragem de me agachar e nivelar nossos olhares, 

subvertendo as regras do jogo de que ambos participávamos. Não nos 

reconhecemos [...] Sapo ainda conta que seu sonho é ganhar uma 

cadeira de rodas. Mas com motor, que é pra ele conseguir subir as 

lombas que hoje escala de quatro, feito bicho. Descubro assim que 

Sapo quer deixar de ser sapo. Nos despedimos [...] (BRUM, 2006, p. 

63). 

 

Eliane Brum, no exercício do jornal diário, deu o maior passo no sentido da 

compreensão do anônimo. Ela o humanizou. Conseguiu chegar aos seus sonhos e 

desejos sem esforço, de forma natural.  

Hoje, Eliane Brum é repórter especial da revista Época. A coletânea de textos da 

coluna transformou-se no livro A Vida que Ninguém Vê, ganhador do Prêmio Jabuti de 

2007 como melhor livro de reportagem. Eliane sempre procurou fugir da vala comum 

da pauta, cavando suas próprias histórias em quebradas escondidas da mídia onde 

descobriria personagens e assuntos que não estão nas agendas das redações – do 

carregador de malas de aeroporto que sonhava em voar, ao solitário enterro de pobre, a 

Oscar Kulemkamp, que coleciona objetos recolhidos nas ruas em sua própria casa. 

 Sempre gostei das pequenas histórias. Das que se repetem, das 

personagens que pertencem à gente comum. Das desimportantes. O 

oposto, portanto, do jornalismo clássico... O que esse olhar desvela é 

que o ordinário da vida é extraordinário. E o que a rotina faz com a 

gente é encobrir essa verdade, fazendo com que o milagre de cada 

vida é se torne banal. Esse é o encanto de „A vida que ninguém vê‟: 

contar os dramas anônimos como épicos, como se cada Zé fosse um 

Ulisses, não por favor ou exercício de escrita, mas porque cada Zé é 

um Ulisses. E cada pequena vida uma Odisséia (BRUM, 2006, p. 

187). 

 

Eliane Brum ressalta a importância “de uma nova maneira de olhar”, que rompa 

o vício e o automatismo de se enxergar apenas as imagens dadas, como se a vida fosse 

besta, e mesmo besta, importante e poética, como o poema de Carlos Drummond de 

Andrade (1963) „Cidadezinha qualquer‟ revela: 

 

Casas entre bananeiras 

Mulheres entre laranjeiras 

Pomar amor cantar 

Um homem vai devagar 

Um cachorro vai devagar 
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Um burro vai devagar 

Devagar... as janelas olham. 

Eita vida besta, meu Deus. 

 

O maior presente para a jornalista foram as respostas dos leitores que enviaram 

relatos que acabavam assim: “Descobri que a minha vida é especial. Mudou tudo”. 

Como Brum (2006) mesma disse, “bastava o reconhecimento do outro, vindo de um 

jornal legitimado como uma página no jornal de sábado, para que a vida fosse vista sob 

outros ângulos possíveis... olhar é um exercício cotidiano de resistência”. 

 

3- Quando o jornalismo não dá conta... 

 

Quando um campo do conhecimento não dá conta de cumprir suas funções, uma real 

necessidade da sociedade faz com que outros campos se apropriem ou aprimorem esta 

função. Um exemplo dá-se com o lançamento, em 1999, do livro Estação Carandiru do 

médico Dráuzio Varella. Nada contra um médico escrever um livro, mas me questiono: 

Será que nenhum jornalista se atentou para esta questão antes? Quando o jornal não dá 

espaço para a vida real, ela se mostra de outra maneira, através de livros-reportagens de 

repórteres como Caco Barcelos e não-repórteres como Dráuzio Varella, e dos 

documentários.  

Em 1996 apenas um documentário brasileiro foi lançado nos cinemas comerciais, 

Todos os corações do mundo, de Murilo Salles. Em 2007, foram 28. Não é só o dado 

numérico que chama a atenção. Em pouco mais de 10 anos, o gênero criou um público 

fiel e gerou vários festivais e mostras, entre eles, o É tudo verdade, criado em 1996 por 

Amir Labaki e o forumdoc.bh, evento realizado anualmente desde 1997, o que 

demonstra que há uma crescente demanda por histórias de vida e pelos protagonistas da 

vida real.  

Apesar de se ocupar também de pessoas famosas, o documentário dá grande 

destaque aos protagonistas do cotidiano como Edifício Master (2002) dirigido por 

Eduardo Coutinho e produzido por João Moreira Salles. O documentário retrata a vida 

de moradores do edifício de classe média baixa que fica a uma quadra da praia de 

Copacabana. Os produtores batiam nas portas dos apartamentos e assim conseguiram 

adentrar nas histórias, sonhos e desejos de muitos protagonistas do cotidiano como de 

Henrique, o aposentado que mora sozinho e se emociona com a música My Way de 
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Frank Sinatra ou de Daniela, que se auto-intitula neurótica, mas demonstra sanidade 

admirável em suas colocações. 

O Prisioneiro da Grade de Ferro (2003), de Paulo Sacramento, mostra a realidade 

vivida pelos prisioneiros do maior presídio de São Paulo, o Carandiru, antes da 

implosão dos pavilhões 6, 8 e 9. As imagens foram captadas por sete meses e a câmara 

colocada nas mãos dos detentos para que eles filmassem suas rotinas.  Ou Estamira 

(2004), de Marcos Prado, que mostra o belo, o feio, o cotidiano e o profundo de 

Estamira, uma senhora de 63 anos que trabalha em um aterro sanitário de Gamacho, 

para onde vão os detritos do Rio de Janeiro. A protagonista que sofre de distúrbios 

mentais tem um discurso filosófico e fala de forma íntima dos principais problemas 

pelos quais passa o planeta como consumo e ecologia. Ela é tão enfática que no decorrer 

do documentário surge a pergunta: quem de fato está louco? Este documentário, acima 

de tudo, representa o respeito pelo outro.  

O crescimento do interesse pelo documentário demonstra que há uma demanda pelo 

conhecimento da vida real, pelas histórias das pessoas.  

 

4- Quando o jornalismo dá conta... 

 

Mas não são apenas autores jornalistas que procuram o que chamo de “a alma do 

jornalismo”.  Algumas publicações que se intitulam ou as intitulam “alternativas” 

procuram fazer grandes reportagens e nelas são revelados muitos protagonistas do 

cotidiano. 

Em outubro de 2006, os brasileiros acompanharam, pelas bancas, o surgimento de 

uma revista diferente. O tamanho diferenciado, maior que o normal, a capa colorida 

com desenhos artísticos, o papel amarelado não parecia o das revistas convencionais. O 

nome também chamava atenção: piauí. Era no mínimo curioso. Do que essa revista 

tratava e por que piauí? Era uma incógnita. O que lançou mais curiosidade sobre a 

revista, principalmente nos meios intelectuais, foi o fato de ela ser idealizada pelo 

documentarista João Moreira Salles. 

João Moreira Salles é “queridinho” nas rodas intelectuais do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Na infância morou numa bela casa na Gávea desenhada no fim dos anos 1940 

pelo arquiteto Olavo Redig de Campos. Os jardins são de Roberto Burle Marx, que se 

utilizou da mata nativa e de um córrego que passa atrás da residência para dar asas à sua 

costumeira criatividade. Filho do embaixador, ministro e banqueiro Walther Moreira 
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Salles, desde a infância João foi incentivado à leitura e desde o final dos anos 80 lê 

religiosamente a revista The New Yorker. 

João seguiu a carreira de documentarista. Ele, inspirando-se no real, produziu filmes 

em parceria com Eduardo Coutinho e dirigiu outros que trouxe nova cara aos 

documentários brasileiros como Nelson Freire (2003) e Santiago (2007). No primeiro, a 

câmara apenas acompanha os movimentos do músico, não há interferência, e o segundo 

apresenta-se como uma transformação, uma espécie de mea-culpa com o mordomo 

Santiago, que o serviu na casa da Gávea, hoje o Instituto Moreira Salles. 

 

Eu sou um documentarista, isto significa que eu sempre me ocupei 

com a não ficção do mundo. A ficção de minha família, os outros que 

fazem, não eu. E o que eu aprendi ao longo de sei lá... dez, doze anos 

de documentários é que documentário não é exatamente o tema, o que 

você fala, mas como você fala do tema. Toda vez que tem um 

documentário que realmente tenha mudado a história do documentário 

nunca foi por uma questão de conteúdo, mas por uma questão de 

forma, pela nova maneira de narrar e de contar a história e eu, como 

documentarista, fui muito influenciado não pelo cinema 

documentário, mas pela literatura de não-ficção. Eu me deixei 

influenciar muito por publicações anglo-saxônicas, Estados Unidos, 

um pouco Inglaterra e pelas grandes narrativas não-ficcionais e aquilo 

me ajudou a organizar o mundo real como uma câmara de cinema, 

mas no fundo eu aprendi isso lendo (informação verbal)9. 

 

João Moreira Salles começou a amadurecer um novo projeto, o de uma revista 

que gostaria de ler. Angustiava-se de ir às bancas de jornal e não encontrar nada que 

gostasse de ler, coisas prazerosas, que não falassem dos mesmos assuntos repetidos nos 

jornais como celebridades, dicas de consumo e como perder a barriguinha.  E onde os 

textos não fossem reduzidos para dar espaço a imagens e infográficos. Ele queria ler 

tudo que estava fora disso. Essa publicação não existia. E da cabeça de um 

documentarista começou a florescer uma revista.  

No entanto, havia duas angústias: haveria leitores? E quem iria escrevê-la? João 

Moreira Salles começou a conversar com editores para saber sobre seu público leitor. O 

mais otimista garantiu que a revista, no molde como estava sendo pensada, teria no 

máximo 12 mil leitores. João Moreira Salles resolveu não fazer pesquisa de mercado e 

arriscar. Se ele gostaria de ler essa revista, outras pessoas também deveriam gostar. Mas 

restava uma questão, quem iria escrevê-la? 

                                                           
9 Sabatina feita com João Moreira Salles no TUCA (PUC-SP) no dia 25/06/2009. 
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O jornalismo brasileiro, ao contrário do norte-americano, não tem tradição em 

narrativas da vida real, exceções feitas à revista Realidade na década de 60, mas o fato é 

que os jornalistas são ensinados nas universidades a escrever com a estrutura do lead, 

um texto sem estilo. Mais uma vez resolveu arriscar. Convidou Mário Sergio Conti para 

trabalhar com ele nesse projeto e Mário responsabilizou-se pela seleção de profissionais. 

A equipe se reuniu algumas vezes para discutir detalhes da publicação e, entre 

eles, o nome. Foram sugeridos vários como Lontra, Coruja, Esquina, Zigue Zague, mas 

eles não emplacaram. O nome piauí foi sugerido e rechaçado inicialmente, mas sempre 

ficava no fundo, pairava no ar. Piauí sobrevivia quando todas as outras sugestões 

morriam pelo caminho, por isso ficou.  A sugestão do nome tem algo de curioso, não 

tem nada a ver como o Estado de mesmo nome, parte de uma historinha que uma vez 

João Moreira Salles leu. Gilberto Freyre escreveu que nos países nórdicos e frios os 

idiomas têm muitas consoantes, as palavras são duras e cortantes. E nos países tropicais, 

que têm sol, os idiomas são apinhados de vogais, letras mais gentis que saem 

carinhosamente pela boca. Por alguma razão, apesar de João acreditar que 

linguisticamente isso é uma bobagem, achou a ideia bonita. E piauí é uma palavra cheia 

de vogais. 

A revista chegou ao mercado. E surpreendeu. Ela tinha muito mais do que 12 

mil leitores, hoje são 35 mil, mais do que revistas consagradas como a Bravo!, a SET, a 

Trip e a Rolling Stone, segundo dados da Abril Assinaturas (ver anexos) e, em pouco 

tempo, tornou-se uma revista admirada e respeitada chegando a pautar revistas 

importantes e há mais tempo no mercado, como a Época.  
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Figura 1 - Capa da edição N° 0 e da edição N° 1 de piauí, respectivamente 
Fonte: Arquivo revista piauí 

 

Talvez a característica mais importante de piauí e que mais chamou a atenção de 

seus leitores foi a maneira de ela lidar com o tempo. A revista não se preocupa em dar o 

furo de reportagem, sonho maior de qualquer publicação em jornalismo, o que ela quer 

é contar a história como ninguém contou, os detalhes, o contexto, os gestos, os cheiros e 

deixar um relato não descartável. Os repórteres de piauí demoram meses e até anos no 

processo de pesquisa e apuração de uma matéria. A reportagem de 12 páginas sobre o 

caseiro Francenildo, principal responsável pela queda do ministro Palocci, em 2007, foi 

publicada dois anos depois que o caso começou. A história figurou por alguns meses 

nos principais jornais e revistas do país, sempre de maneira fragmentada. João Moreira 

Salles começou a apuração em setembro de 2007 e a matéria foi publicada em outubro 

de 2008 (piauí 25,  p. 66-78). O fato foi narrado como ninguém havia contado, de forma 

contextualizada, detalhada e humanizada, onde todos os aspectos necessários para se 

entender a história foram apresentados. 

A revista piauí não vê problema em chegar depois porque a urgência não 

permite refletir sobre o que aconteceu. A  piauí é uma revista lenta no sentido de pensar 

sobre as matérias. O tempo é essencial e faz toda a diferença. A publicação compra 

papel na baixa porque ninguém mais está interessado e, com isso, sai na frente.  

Há dez anos tem havido uma queda consistente de tiragem de jornais e revistas 

semanais. Só duas revistas tiveram aumento de tiragem no mundo, ultrapassando 1 
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milhão de exemplares The Economist e a The New Yorker. O que explica isso? João 

Moreira Salles arrisca um palpite, “eu diria que os jornais e as revistas semanais tentam 

falar do momento e perdem essa guerra porque o momento já está sendo dito no 

momento pela TV, internet, celular etc. A The Economist e a The New Yorker 

contextualizam, elas falam do tempo, da época, do período em que a gente vive. É isso 

que eu espero da piauí. Acho que já fizemos isso em alguns momentos”.  

A piauí, no entanto, preocupa-se não apenas com a história, mas também com a 

forma e originalidade como ela será narrada. É essencial que sejam contadas de maneira 

diferente sem as amarras do lead. Há uma preocupação com a edição, a reescritura e 

com tempo de feitura das matérias. Não basta falar de um tema ou personagem, mas 

falar como ninguém jamais falou. 

Outra curiosidade a respeito de piauí é que os produtores não realizam reunião 

de pauta, não existe editorial nem editorias. A redação é invertebrada, o que faz com 

que cada edição seja livre e se reinvente a cada número, pois a classificação gera a 

necessidade de publicar qualquer conteúdo, o que torna a revista previsível. E, se algo 

pode definir piauí, é: imprevisível.  

Imprevisível quando também não assume um posicionamento político, ela 

possui um ceticismo saudável, uma descrença nas ideologias e nas grandes narrativas. 

Piauí ocupa-se dos pequenos temas, nunca tem muita adesão e muita paixão, tem uma 

ironia sutil, o que torna a revista bem-humorada, mas um humor um pouco ácido. Nas 

palavras de João Moreira Salles, “somos desesperançados, mas não desesperados”. 

Três anos depois de ser lançada, piauí já ganhou vários prêmios importante. Foi 

destaque do ano (2007) no Prêmio Colunistas Rio, promovido pela Editora Referência, 

e, em 2008, passou de 7ª para a 5ª revista mais admirada do Brasil, segundo pesquisa da 

revista Meio & Mensagem. Conta também com um time de jornalistas reconhecidos e 

premiados, como a repórter Daniela Pinheiro, que ganhou o prêmio de Melhor 

Jornalista de Mídia Impressa outorgado pelo Portal e Revista Imprensa (2008).  

A revista é lida por pessoas de todas as classes econômicas, de todos os sexos e 

todas as idades. Segundo dados da Abril Assinaturas de dezembro de 2008, são 46% de 

leitores femininos e 45% de leitores masculinos (ver anexos). A revista é lida, ainda, por 

pessoas de todas as faixas etárias com leve predominância entre o público de 25 a 29 

anos (ver anexos). No entanto, há dois tipos de leitores que identificam a piauí. 

Primeiro, os célebres formadores de opinião: executivos, artistas, intelectuais, 

jornalistas e publicitários, todos atraídos pela abordagem que a revista faz de figuras da 
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política, do empresariado, do esporte, dos anônimos, etc. O outro contingente de leitores 

é formado pelos estudantes e professores universitários. A revista está entre as mais 

vendidas nas bancas próximas às grandes universidades de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, Campinas e Recife.   

  

Figura 2- Matérias da seção Esquina: valorização do texto 
Fonte: Arquivo revista piauí 

 

Nos próximos anos, os produtores da revista irão investir no público 

universitário porque a piauí é feita “para quem gosta de ler”como ela mesma se intitula. 

No entanto, para ler precisa haver disponibilidade de tempo, principalmente porque na 

grande imprensa não há muito espaço para textos narrativos longos como os vistos na 

publicação de João Moreira Salles. O executivo lê as informações utilitárias e práticas 

para o seu dia-a-dia. Para a piauí, é preciso ter uma certa disposição “em perder tempo” 

- mais uma vez o tempo. A revista vai na contramão do que o mundo nos oferece: 

matérias utilitárias. Piauí é feita para quem tem tempo e a cabeça um pouco mais 

arejada do que as que estão nos trilhos da vida e não podem desviar. Muita gente 

também lê a piauí porque o objetivo é estar na contramão de tudo, para dizer que não é 

o leitor da imprensa tradicional, pois esse periódico é uma afirmação de que o leitor 

gosta de coisas diferentes. 
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4.1 Os anônimos na revista piauí 

 

As matérias com os protagonistas do cotidiano em piauí falam sobre a vida de 

uma pessoa, normalmente através de seu papel social profissão, e a humaniza contando 

fatos pouco conhecidos pela maioria do público. 

Uma curiosidade em relação aos protagonistas do cotidiano na piauí é que eles 

aparecem, como que para seduzir o leitor. 

 

Se você conseguir lê uma reportagem sobre esse sujeito anônimo de 5 

páginas – de piauí – que são grandes e leu até o final, você se deixou 

contaminar pela narrativa, pelo jeito de eu contar essa história e eu 

consegui te convencer que ele é um cara interessante, mas eu precisei 

fazer isso te seduzindo usando o instrumento da sedução, que é o 

instrumento da forma e não do conteúdo e isso para mim é importante. 

Acho interessante você conseguir narrar o que está à margem ou não 

tem interesse e provar que tudo tem interesse. Não existem grandes 

temas ou pequenos temas, existem boas e más reportagens. Há sempre 

o equilíbrio na piauí entre matérias que são mais quentes ou que dizem 

respeito ao mundo ou ao que está acontecendo neste momento e 

matérias que são um pouco essas, quer dizer, sobre temas que você 

jamais imaginou que pudesse se interessar, por exemplo a do 

telemarketing, que tinha simpatia, afeto, carinho e você terminava 

sabendo como era o dia-a-dia de uma pessoa que trabalha em 

telemarketing e era interessante” (Informação verbal)10. 

 

Na seção Diário, contada em primeira pessoa pelos próprios protagonistas, 

acompanhamos suas rotinas por períodos que podem ser dias, semanas ou anos. Os 

protagonistas se expressam sem cortes ou censuras. O editor só age quando acha 

necessário tornar o texto mais compreensível. Nos diários publicados nos três primeiros 

anos acompanhamos a história de uma costureira, de uma gari, um guarda-vidas, 

médico residente, atriz, funcionário da seção de laticínios de um supermercado, 

operadora de telemarketing, ascensorista, um pedreiro, uma fazedora de teses e 

monografias, um surdo, um casal que vai passar um ano na Amazônia, um camareiro do 

Palmeiras, um detetive, uma empregada doméstica em dúvida se acompanha o marido 

no MST, um agente penitenciário, etc. Nos três anos analisados, um total de 36 revistas, 

apenas 16 foram desconsideradas por seus diários não se encaixarem no perfil. Os textos 

descartados foram escritos por intelectuais, jornalistas e quadrinhistas. 

                                                           
10 Sabatina feita com João Moreira Salles no TUCA (PUC-SP) no dia 25/06/2009. 
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Roberto Kaz, um dos repórteres, por acaso, conheceu um protagonista que o 

interessou como personagem. Heber Trinta, um cara pobretão que ficava vagando pelo 

centro do Rio de Janeiro lendo na Biblioteca Nacional e na Academia Brasileira de 

Letras. Roberto sabia que havia espaço para esse protagonista na piauí.  Muitos 

repórteres já haviam conversado com ele, mas, ou por falta de percepção de não achá-lo 

interessante ou não haver espaço em sua publicação sem que ele fosse desprezado, 

jamais contaram sua história. Roberto Kaz contou. No entanto, ele faz uma afirmação 

que merece ser discutida: “É muito difícil achar uma figura anônima interessante”. 

Em entrevista11, questiono: Por quê? 

 

Dá para achar uma figura mais ou menos anônima que cabe na 

Esquina [uma seção da revista que possui textos, em geral, curtos] 

num texto pequeno que fala de alguma atividade interessante ou coisa 

assim. Em outro caso, falei de um cara que criava as palavras 

cruzadas, que até morreu uns meses atrás. Um dia em que eu estava na 

praia fazendo palavras cruzadas me bateu a ideia: quem faz isso? Ou o 

cara que desenha retrato-falado. Quando estava na delegacia eu vi 

uma assinatura em um retrato falado e falei: „pôr, alguém acha que 

isso é uma obra de arte, que até assina‟. Mas este é um personagem 

circunscrito, que tem uma profissão que cabe num texto pequeno. 

 

Para mim, a resposta não explicou muito. João Moreira Salles complementa, 

“alguma coisa eles precisam fazer para suscitar algum interesse. Ao contrário do que 

disse o Caetano, de perto todo mundo é diferente. Alguma coisa ali há, mas tem que 

despertar interesse”.  

Para o pesquisador Sérgio Vilas Boas, o importante é procurar nos protagonistas 

das matérias, sejam anônimos ou não, seu interesse humano, sua obra, seu feito. O que 

essa pessoa fez? É isso que deve guiar o repórter.  

No entanto, parto do princípio de que toda vida dá uma boa reportagem, uma 

boa história. Talvez o fato de “despertar interesse”, como diz Roberto Kaz e João 

Moreira Salles não esteja tão aparente. É preciso um esforço maior do repórter, uma 

interação, empatia, para que se possa contar aquela história ou para que haja um 

processo de confiança entre repórter e protagonista. Mas é difícil fazer isso num jornal 

diário. É preciso um interesse genuíno pelo ser humano e habilidade e talento para tirar 

dele a história e saber compartilhá-la com os leitores. Para a especialista em jornalismo 

literário, Síndia Santos, em entrevista12: 

 

                                                           
11 Entrevista concedida em 07/07/2009 junto com João Moreira Salles 
12 Entrevista concedida em 29/09/2009. 
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Acho que tudo o que vivemos, um dia, um minuto na nossa vida dá 

boas matérias, bons livros. Vou citar exemplos, meu porteiro, o Sr. 

Luiz mora há quase 40 anos na Rua Pereira da Silva [Laranjeiras, Rio  

de Janeiro], imagina o tempo passando não por uma janela, mas por 

uma rua, o que mudou na rua, o que mudou na política desde 1977, o 

que mudou no Sr. Luiz. Também nessa rua há um senhor chamado 

Ricardo, professor de História aposentado, ele conversa com todo 

mundo que passa na rua, parece louco, mas não é, toma alguns 

remédios, algumas vezes passa tão encimesmado nele mesmo que não 

nos vê, vive preocupado com a questão dos palestinos. Noutro lugar 

aqui perto de casa, num restaurante, a cada 15 dias, um grupo de 

idosos se reúne de noite para cantar. São em torno de umas 30 

pessoas, todos acima de 70 anos, um toca cavaquinho, outro violão, 

outro pandeiro, outro atabaque, o resto se alterna na cantoria. Quando 

a gente olha para eles, acha que são velhinhos fracos, esperando a 

morte, daí eles pegam no microfone e o que sai é uma voz imensa, 

forte, parece que todos são profissionais da década de 40, era do rádio. 

E eles passam boa parte da noite cantando e dançando e tocando. Em 

seus rostos há rugas de toda uma vida e isso é forte de ver e bonito. 

Onde dou aulas de balé, há a dona do estúdio, uma mulher de 45 anos, 

filha de uma das maiores bailarinas que o Brasil já teve, seus avós 

vieram para cá fugindo da Segunda Guerra Mundial, alguns de seus 

tios avós ficaram por lá e foram mortos. Ela perdeu a mãe faz pouco e 

seu estúdio é um baú de recordações de tudo isso. Todos os dias ela 

vai para lá dar aulas e tecer lembranças, que são contadas, recontadas, 

recordadas e enfim reinventadas, talvez num esforço de saudade de 

lembrar e esquecer. 

Aqui embaixo de onde eu moro, morava o Marcelo, músico que 

desistiu de se profissionalizar para não desistir da música. Ele vivia 

sozinho, cantando e dizendo coisas boas de ouvir. Ele teve um irmão 

que se suicidou, sua mãe se chama Cibele, o nome da deusa que 

simbolizava a terra, casada com o deus Chronos que engolia os 

próprios filhos assim que estes nasciam. Quando Cibele perdeu o 

Marcelo este ano, me contou que não entendia como uma mãe podia 

enterrar os filhos, que era uma dor sem tamanho. Ela, feito a deusa, 

sofreu uma trapaça do deus do tempo (Chronos é tempo). Agora no 

apartamento onde o Marcelo morava, veio morar um casal, que está 

encantado com o lugar, que é lindo mesmo. Eles riem o tempo inteiro 

e não param de dizer coisas gostosas de ouvir. 

Acho mesmo impossível conseguir encaixar tantas vidas nesse modelo 

de "personagens anônimos interessantes". Não dá para ser ingênuo 

assim e continuar a afirmar isso que torna a todos fracos, não dá para 

banir o diferente por achar que o que não se entende não pode ser 

legal. A vida é um fragmento de histórias que estão aí para serem 

experimentadas e escritas, o fato é que não dá para escrever sem 

experimentar (experimentar não é entender, não se trata de entender), 

sem fazer contato, tecer relação. Agora tem uma coisa que faz sentido 

para mim, a gente olha para aquilo que acha bonito e achar bonito é 

um jeito de conhecer (essa frase é da Lispector). Daí, eu vou me 

interessar por algumas histórias, tu por outras... Agora, fico pensando 

por quê? Por que alguns sujeitos acham que a vida de um não 

anônimo é mais interessante do que a vida de um anônimo? 
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No livro Memória e Sociedade, Ecléa Bosi mostra que qualquer pessoa pode ter 

uma boa história, suas lembranças relembram histórias passadas, brincadeiras, como 

eram as ruas e a vida tanto de seus patrões, como as deles, pessoas simples, como Dona 

Alice, “hoje gosto de ler, mas não lembro de livros, jornais, quando era criança, nem 

rádio. No terceiro ano precisei sair do grupo, não tenho nem o primário completo” 

(BOSI, 2003a p. 100) e, em sequência, mostra o cotidiano, “depois de lavar a loucinha 

do almoço ia brincar com uma menina da minha idade, que também tomava conta de 

seus irmãozinhos, enquanto a mãe trabalhava”.  

Gay Talese, em palestra proferida no Instituto João Moreira Salles no Rio de 

Janeiro em sua passagem pelo Brasil em julho de 2009, insistiu em uma coisa: “contar a 

história pelos personagens periféricos”. Eu acho que isso é possível.  

A piauí tende a fazer isso com mais afinco porque escreve sobre a vida cotidiana 

e, mesmo quando fala de pessoas famosas, não interessa que elas falem como “pessoas 

públicas”, a banalidade de seu dia, tão banal quanto nosso cotidiano, é o que interessa. 

Numa matéria com José Dirceu, o gostoso é saber o que ele pede no café da manhã do 

hotel, saber que Fernando Henrique carrega a própria mala no aeroporto e enfrenta filas.   

Muitas vezes, os protagonistas do cotidiano são representados dentro do 

jornalismo como um tipo social, ou seja, ele não interessa como singularidade. Isso 

acontece mesmo quando a „política da identidade‟ se torna uma questão de grande 

relevância em muitos países. 

A piauí tem duas características: a descrição dos fatos apela para um 

impressionismo maior do repórter que se sente mais livre e a cultura da redação 

estimula o texto autoral. Em decorrência disso, os temas são reveladores dessa autoria 

porque falar dos fatos objetivos obstrui a natureza autoral, então a vida simples de uma 

ascensorista favorece a beleza literária do texto. Isso é importante porque talvez a 

presença do anônimo nas publicações brasileiras não dependa apenas da espontaneidade 

do repórter, pois a imprensa está organizada de uma forma, um conjunto de 

características técnicas e econômicas, que inviabiliza isso.  

Nos diários de piauí, o anonimato é quebrado de uma maneira muito forte 

porque além do espaço dado a eles, as matérias são grandes, em média de quatro 

páginas. A voz é deles. Não há um intermediário direto que interpreta a história de 

acordo com seus conceitos, emoções, ideias do que é certo e errado. O protagonista fala, 

uma voz que é sua, que o identifica. 
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Outra seção que mostra o protagonista do cotidiano é a seção Esquina, ela pode 

ser escrita por pessoas da redação e por jornalistas freelancers. A redação tenta variar as 

notícias para não cobrir apenas o eixo Rio de Janeiro-São Paulo-Brasília.  Às vezes isso 

acaba acontecendo, mas tentam falar também do Nordeste ao Rio Grande do Sul e, 

quando é assim, trabalham com jornalistas freelancers.  Um dos critérios para que as 

notícias entrem é que não sejam facilmente vistas em outras publicações.  

A Esquina é uma pequena crônica, geralmente curta, quase sempre ancorada 

num personagem, nunca se trata de temas gerais, não tem conceitos, generalizações, 

nem opinião, é mordaz, irônica, tem humor que deve ser percebido pelo leitor. Às vezes, 

a descrição seca de uma situação é suficiente para que o humor se revele. Ele alterna 

personagens conhecidos do público com personagens desconhecidos, temas políticos, 

econômicos e do cotidiano, como a matéria sobre o menino que é campeão mundial de 

aviãozinho de papel.  

A revista passou por uma evolução desde a edição de seu lançamento. O próprio 

João Moreira Salles disse que hoje tem mais facilidade de escrever que no início porque 

com o tempo foi entendendo como o texto funciona e testando técnicas de sedução do 

leitor. A revista está aquém do que pode ser, mas tem melhorado. Roberto Kaz confirma 

essa posição: “três anos depois, a revista está mais consistente. Antes, tinha um ar mais 

ingênuo, agora está mais séria”. 

 

4.2 Os leitores de piauí 

 

No capítulo anterior falei de instantaneidade e do fato de o público estar 

acompanhando as notícias em tempo real. No entanto, piauí surpreendeu pelo número 

de leitores (principalmente jovens), a maioria universitários. O que isso revela? Que há 

espaço e público para um jornalismo humanizado e preocupado em mostrar a realidade 

e o cotidiano. 

Podemos chamar de contrato de leitura a relação que piauí tem com seus 

leitores. Segundo Verón (2000), todo suporte de imprensa possui seu dispositivo de 

enunciação adaptado aos seus leitores. Por isso, o executivo que busca matérias factuais 

do dia-a-dia e não quer perder tempo com “leituras” que não sejam análises de gráfico, 

dificilmente será leitor de piauí. 
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O contrato de leitura envolve muitos suportes desde capas, artigos, paginação, 

articulação imagem/texto e variação na organização dos elementos do enquadramento 

(títulos, subtítulos, cabeçalhos, etc.). 

A piauí possui algumas estratégias enunciativas voltadas para o ser diferente, 

como a não cobertura de celebridades. Na ocasião da morte do astro do pop Michael 

Jackson, a revista limitou-se a escrever em tarja preta no alto da página: “Exclusivo! 

Nenhuma linha sobre a morte de Michael Jackson”, assunto que vinha sendo 

extensivamente coberto por todas as mídias.  Para todos os lugares que se virava estava 

lá: Michael Jackson. Menos na piauí, que preferiu trazer na capa o Deus de 

Michelangelo surfando e, nas páginas, as vozes anônimas. 

O leitor de piauí, de alguma maneira, identifica-se com os protagonistas ali 

expostos ou com a maneira como os fatos são narrados:  

 

Um discurso é um espaço habitado, cheio de atores, de cenários e de 

objetos, e ler “é movimentar” esse universo, aceitando ou rejeitando, 

indo de preferência para a direita ou para a esquerda, investindo maior 

ou menos esforço, escutando com um ouvido ou com os dois. Ler é 

fazer (VERÓN, 2000, p. 236). 

 

Erik Neveu, diretor do Institut d‟Etudes politiques de Rennes, na França, em 

palestra proferida no 7° SBPJor, em 2009, na ECA-USP, disse que o cenário dos 

jornalistas atualmente é um universo de pessoas desencantadas. Nas redações, impera o 

vírus que impede de levantar da cadeira do computador e as matérias são produzidas 

através da web. Essa relação desestimulante se refere também à questão salarial. Neveu, 

no entanto, aponta, durante a palestra, o que pode ser uma solução:  

 

Se ensinarmos nas faculdades técnicas de imersão social, acho que 

seria formidável. E acredito que se falássemos mais da vida cotidiana, 

talvez tivéssemos mais leitores. É preciso incentivar a criatividade, 

isto é, a mestiçagem e técnicas das ciências sociais para atrair mais 

leitores, pois ninguém nunca fez uma pesquisa para saber o que eles 

realmente querem ler, a gente acaba tomando como certos mitos que 

se perpetuam.  

 

Vejamos, então, como se apresentam as matérias com protagonistas do cotidiano 

na piauí no próximo capítulo. 
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Capítulo III 

 

 OS PROTAGONISTAS DO COTIDIDIANO NA REVISTA PIAUÍ 

 

Maria sai da clínica em Perdizes. Acabara de falar com sua psicóloga. Agora passeava 

pelas ruas em busca de alguém... A vida tem sido tão difícil. Tudo começou há 22 anos. 

Ela casou-se com Mário. Os primeiros anos foram de felicidade, apesar de faltar um 

sentimento, talvez amor. Era um relacionamento estranho, de distanciamento. Mário 

começou a chegar tarde do trabalho e Maria a se descuidar da aparência. Até que, num 

passeio ao shopping, conhece Fernando, um moreno alto que lhe chamou atenção. Os 

dois iniciam um romance ardente, como ela jamais pudera imaginar. Suas roupas 

voltaram a ser justas, a pele e o cabelo a merecer cuidados, a auto-estima voltou. 

Mário acompanhava aquela transformação sem nada dizer. A felicidade foi embora 

quando Maria se descobriu grávida. Fernando quis fugir, cuidar do bebê, mesmo que 

não fosse dele, mas como? Mário dava uma boa vida para Maria, não precisava 

trabalhar, tinha tudo o que queria, viajava... Fernando não tinha onde cair morto. E os 

amigos? E a família? Maria recusou. Fernando disse que sumiria de sua vida. E sumiu. 

A jovem amargurou a perda, tentou ligar para Fernando e encontrá-lo nos lugares de 

sempre, mas ele evaporou enquanto sua barriga crescia. Nasceu Igor e ela não o 

suportava. Odiava olhar para o filho, pois ele alfinetava sua dor. Ainda hoje, Maria, 

todos os dias, sai às ruas, em busca do moreno alto. Se pudesse voltar no tempo, não 

teria deixado passar, por entre os dedos, seu grande amor... 

 

1. É do cotidiano que brota a magia... 

 

Desde o lançamento de piauí, observa-se um traço curioso na sua produção, 

talvez não premeditado, a presença dos protagonistas do cotidiano. Incluídos no 

jornalismo, eles mostram uma faceta diferente dos acontecimentos e da realidade 

brasileira. Dentro da revista, o “anônimo” está inserido de duas maneiras, uma em que é 

visto pelo repórter e tem sua história narrada na seção Esquina e a outra, na seção 

Diário, em que é visto por si mesmo, num exercício de alta reflexão e de reflexão sobre 

o ambiente em que está inserido. Analisando as matérias, percebe-se alguns traços em 

comum dentro dos textos de Esquina e outros dentro de Diário. O principal deles é que 
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os “anônimos”, ao contrário de como fazia João do Rio, não são mais tipos sociais. Eles 

aparecem individualizados, têm nomes e os dados relatados nas matérias os identificam 

facilmente. 

Os outros traços são características encontradas em textos de jornalismo literário e, 

de certa maneira, representam uma maneira de fazer que pode ser generalizada para 

outras publicações, apesar de que muitas dessas características possam ser 

aperfeiçoadas. 

Nos textos de Esquina sobressaem: humanização, texto como arte - voz autoral, 

cotidianidades dos protagonistas e vida subjetiva e emocional dos protagonistas. Quanto 

ao estilo, os textos são bastante descritivos e os repórteres produzem sem pressão 

quanto ao tempo. Na seção Diário, a característica principal é a individualização do ser 

humano. 

 

2. Em Esquina 

2.1 Humanização 

 

Os sentimentos nunca foram tão levados em consideração como agora. No entanto, 

dentro do jornalismo, o homem ainda aparece engessado; é difícil dizer o que ele é, o 

que pensa, o que sente, pois na maior parte das vezes, sua voz aparece apenas para falar 

sobre um assunto geral e expressa uma opinião de maneira rápida e superficial. Cabe 

aqui perguntar: Que homem o jornalismo está representando? É um ser que vive em 

quais circunstâncias? Em quais situações ele é ouvido e em quais ele é calado? O 

jornalista está preparado para ouvir? 

Em capítulos anteriores ressaltou-se o avanço da História em relação à perspectiva 

de homem. Na área de comunicação, o movimento do Jornalismo Literário tem se 

preocupado em conhecer o homem que vive o cotidiano brasileiro. Mas o que é 

necessário para resgatar a humanidade na produção jornalística? 

A resposta a essa pergunta passa por várias questões, entre elas, a importância que o 

veículo de comunicação dá ao resgate e a valorização humana e a preocupação em 

retratar a realidade social de maneira complexa perpassando por um jornalismo que não 

é apenas econômico, preocupado em gerar lucro. 

Depois, é preciso saber ouvir. Vivemos uma época que valoriza a comunicação, a 

troca de ideias. Mas, muitas vezes, esquecemos que para essa troca exista, alguém 

precisa ouvir com interesse e sem preconceitos, procurando entender o grau de 
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complexidade existente naquela vida. Nada é simples. É preciso fugir do maniqueísmo 

de retratar o ser humano como bom ou mal, dos rótulos e dos estereótipos. As pessoas 

são complexas, às vezes são boas, às vezes, são más. Na matéria “Lugar de bandido é 

em alto-mar” (piauí 2, novembro de 2006), a enfermeira sexagenária Maria Dora dos 

Santos saca um revolver da bolsa quando passeia com o cachorro no Flamengo, Rio de 

Janeiro, para investir contra o assaltante: 

 

[...] um desses que vivem perambulando pelas redondezas [...] achei 

que tinha cheirado cola [...] remexi na bolsa, fiz que procurava o 

dinheiro e saquei o revólver, rápido. Ele veio pra cima com o canivete. 

Eu vi o peito dele na minha mira, mas desviei para a esquerda, apertei 

o gatilho e acertei na mão. Não matei porque não quis.13 

 

O sangue frio é explicado, “relata que foi obrigada a fazer uma ligadura de 

tendão „na mulher de um bandido, com a arma dele na cabeça‟ e que em 1998 ela e a 

filha mais nova, então com 24 anos, foram vítimas de um sequestro”.  A reportagem 

relata a violência no Rio de Janeiro: “Maria Dora defende uma severa política de 

controle de natalidade e sugeriu que bandidos sejam confinados em navios e mandados 

para alto-mar”. Essa passagem do texto desfaz o estereótipo da vovó boazinha, pois em 

sua complexidade, tem pensamentos e ideias nazistas.  

A humanização é o retrato de uma pessoa real, do ser humano em toda sua 

amplitude: profissional, pessoal, familiar, afetiva. Os textos são pequenas reportagens 

onde o repórter revela a importância da pessoa, sua essência, opinião, crenças e valores. 

O ápice do texto humanizado acontece quando o repórter chega aos pensamentos 

mais íntimos do entrevistado (nesse caso, envolve tempo de apuração e de convivência). 

Na literatura, a técnica de se chegar à alma recebe o nome de “fluxo de consciência”, 

inicialmente criada pelos russos no século XIX (Dostoiévsky, Tolstói, Gogol, Tchecov, 

etc) e aprofundada por James Joyce. Em Ulisses, Joyce (1993) analisa o comportamento 

humano em todos os aspectos possíveis. O fluxo de consciência quebra a narrativa 

linear e mistura lembranças dos personagens, não se sabe se ele está no presente ou no 

passado. Isso exige muita sensibilidade e não é nada fácil de realizar. Eu diria que piauí 

já chegou a fazer isso, mas não nas matérias realizadas com os “anônimos”. Apesar de a 

revista abrir espaço para os protagonistas do cotidiano, os textos da seção Esquina não 

atingem a humanização em todos os seus aspectos, pois falta aprofundamento, 

                                                           
13 piauí, edição , novembro de 2006  
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acompanhamento, o que pode ser feito no jornalismo, como já demonstrou o New 

Jornalism. Mas a piauí consegue “pincelar” a vida de muitos protagonistas. 

Como dito anteriormente, a humanização visa colocar a pessoa em primeiro 

plano, demonstrar sua importância diante dos outros e da sociedade como também 

constituinte da História. Em um relato bem feito é possível entender o protagonista, vê-

lo com outro olhar que não o do preconceito.  

Percebe-se que a maioria dos textos da seção Esquina tem como tema central o 

ser humano represetado pelo repórter em sua vida cotidiana, como seguem alguns 

exemplos. A matéria “Paladar Absoluto” (piauí 1, outubro de 2006), conta a história do 

provador de café Fernando Henrique Freire, que exerce a profissão há 38 anos. Em “O 

púcaro búlgaro” (piauí 01, outubro de 2006), José Cândido Sobrinho, de 71 anos, busca 

seus cruzeiros – Cr$ 27 milhões que lhe eram devidos (pouco menos de R$ 200 mil em 

dinheiro de hoje) – relativos a direitos trabalhistas, quando as emissoras de rádio e 

televisão dos Diários Associados faliram ou tiveram sua concessão cassada pelo 

governo. Em “O negócio do dízimo” (piauí 19, abril de 2008), Antoninho Tatto, 

católico fervoroso trabalha com arrecadação de dízimo. Antoninho escreveu nove livros 

sobre o dízimo, todos publicados pela Editora O Recado, de sua propriedade, e diz que 

vendeu cerca de 3,5 milhões de exemplares. E em “O Príncipe de Copacabana” (piauí 2, 

novembro de 2006)  Diduzinho Souza Campos, 57 anos, apresenta-se como ex-playboy 

falido. “[...] Gosto de andar de ônibus. Aqui a gente vê as pessoas e fica imaginando a 

vida que elas têm. Se a gente soubesse, se surpreenderia. Ninguém diria que eu sou filho 

de princesa”. 

No entanto, segundo João Moreira Salles, a piauí não foi feita com uma proposta 

militante de resgatar o humanismo no jornalismo brasileiro. Ele apenas criou uma 

revista, literalmente, que gostaria de ler, sem saber se ela teria público ou não. Apesar 

de ser considerada uma revista erudita por alguns, foge de rotulações, principalmente da 

de revista “cabeça”. Ela é uma revista de leitura, mas que não discute, por exemplo, o 

pós-modernismo. A piauí é uma revista de ideias, mas do concreto, do real, das coisas 

que acontecem no mundo procurando humanizar os personagens retratando suas facetas 

cotidianas.  
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2.2 Texto como arte – voz autoral 

 

Em entrevista, os repórteres e editores de piauí ressaltaram como característica 

marcante da revista a forma (a maneira de fazer a matéria a fim de que o texto fique 

atraente para o leitor). No entanto, não há detrimento do conteúdo. O que acontece é que 

o enunciado não é tão direto como a estrutura do lead permite, é como arte. O jornalista 

exerce aqui um papel de artista em que seu texto pode se apresentar de diversas formas, 

existe um “pensar” sobre aquilo que se escreve. É importante ressaltar que a dedicação à 

forma do texto depende das facilidades promovidas pelo meio de comunicação no que 

diz respeito ao tempo de produção. Na piauí, a forma e o conteúdo se unem para formar 

conceitos. A forma não existe sem função; função não existe sem forma e as 

duas se constituem mutuamente, como disse Roberto Kaz, em entrevista à 

autora. 

 

Acho que a piauí informa muito, principalmente no que diz respeito a 

matérias sérias e profundamente apuradas. Mas, além disso, acho que 

ela tem espaço para textos cujo objetivo maior seja seduzir o leitor. E 

isso eu não encontro em outras publicações.  

 

A sedução acontece por meio de técnicas como descrições e diálogos que 

mexem com a capacidade imaginativa do leitor, deixando o texto mais fluente e rico em 

sua capacidade de expressar o real. Observe o texto que descreve Fábio Dias Moreira, 

“Google boy” (piauí 8, maio de 2007). O garoto substituiu as tradicionais experiências 

da adolescência por estudo. Primeiro, o mestrado em computação Gráfica no Instituto 

de Matemática Pura e Aplicada; depois, o vestibular e as duas graduações (matemática e 

física) que frequenta concomitantemente na PUC. 

 

Com uma mochila de náilon preta nas costas e fones de iPod 

espetados no ouvido, o carioca Fábio Dias Moreira, de 20 anos, não 

destoa em nada dos seus colegas da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio. Ele abusa da combinação camisa pólo-calça jeans e costuma 

travar lutas irritantes com a lingueta do tênis, que insiste em engolir a 

barra da calça. Os óculos de armação fina e uma espinha já espremida 

no rosto não o distinguem da multidão. Jamais foi a um boteco encher 

a cara com os amigos. Não vê um pingo de graça nos efeitos do álcool 

e não passa pela sua cabeça sair de casa depois das 8 da noite. Carrega 

no corpo uns 10 quilos a mais e nem por isso está pensando em 

praticar esportes. Odeia televisão, mesmo a cabo. Não sabe quase 

nada sobre Harry Potter. Não cogita fazer uma tatuagem, muito menos 
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um piercing. Jura por Deus que nunca namorou pela internet. Não 

carrega um celular no bolso nem mantém uma página no Orkut [...]14  

 

Os diálogos, também utilizados para seduzirem o leitor, apesar de menos 

recorrentes, também aparecem nos textos como no da matéria “Profissão: chapa. Uma 

manhã com os homens-bússola” (piauí 19, abril de 2008).  

Edilson tem 47 anos. É de longe o mais jovem e forte dos chapas que 

dividem o ponto. Se chega antes dos outros, é para ser o primeiro da 

fila no atendimento aos clientes. Jurandir, Justino, Jaime e Valdir vão 

chegando depois, mas antes das seis já estão todos a postos [...] 

Existem fundamentalmente dois tipos de serviço: “só levar” e “levar e 

descarregar”. Evidentemente, a segunda variante é mais bem 

remunerada. 

Está amanhecendo quando o primeiro caminhão encosta no recuo da 

marginal. Edilson corre até a cabine [...] “Vou pro Grajaú, conhece?”, 

o diálogo é seco: 

- É só levar? 

- É. 

- Quanto? 

- Trintão. 

Edilson meneia a cabeça, já nem olha para o motorista. Gira o rosto 

em direção ao grupo de colegas e grita: “Valdir!” O outro responde 

prontamente e se aproxima da  boléia [...]15  

 

Neste mesmo sentido, o escritor e jornalista Celso Kelly (1972) faz uma 

pergunta importante: “Que se busca na comunicação: o significado ou o estético?”. Ele 

mesmo tenta responder: 

 

A comunicação, dada a condição objetiva de uma mensagem, está 

alicerçada nos aspetos semânticos que a integram. Ela significa 

alguma coisa acessível a todos, indistintamente: o significado, contido 

nos elementos semânticos, assegura essa comunicabilidade. O geral 

das criaturas contenta-se com isso; ou, por outras palavras, é apenas 

sensível a essa parte da mensagem. Pode classificá-la de „relação 

pobre‟ da comunicação. A mensagem, porém, se completa com os 

elementos estéticos, que a alteiam e dão uma posição perene no 

diálogo com a humanidade: tais elementos são perceptíveis, de pronto, 

por alguns – eruditos ou, mesmo, crianças bem dotadas – e lentamente 

por número muito maior de pessoas, - aquelas que vão dominando aos 

poucos os mistérios da arte. A perenidade de uma mensagem depende 

da força estética intrínseca nela contida. Nunca é demais recordar a 

observação de Abraham Moles: „o próprio da obra de arte é 

transcendente por sua riqueza à capacidade de percepção do 

indivíduo‟. Transcendente, mas atingível. José Paulo Moreira da 

Fonseca dá, por seu turno, uma medida dessa relação por outras 

palavras: „a obra de arte nos comunica algo de profundamente humano 

                                                           
14 piauí, edição 8, maio de 2007 
15 piauí, edição 19, abril de 2008 
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(do artista) a uma parte nossa (espectadores) correspondentemente 

profunda. Arma-se, de fato, uma comunicação entre intimidades, uma 

comunicação integral. Transcendência, profundeza humana, 

comunicação total? O estético, na mensagem, testa a sensibilidade do 

consumidor; da parte de quem cria, é uma força inata, imensurável, 

impensável (KELLY, 1972, p.56). 

 

Para Kelly, Jornalismo é arte pelo que tem de criativo, de comunicabilidade, 

integração social, emoção coletiva e valorização do cotidiano. 

 

A obra de arte introduz o novo no mundo. O cenário em que nos 

situamos reclama sempre renovação. Sim, a originalidade é uma 

marca individual porque não está gasta de tanto uso, tem atrativo das 

coisas raras. Graças à presença estética, a comunicação se torna 

original deixando em nossos sentidos uma ressonância prolongada, ou 

uma intriga a desafiar-nos a interpretação (KELLY, 1972, p.58). 

 

O aspecto artístico do texto favorece a voz autoral e a abordagem cotidiana e da 

pessoa comum, que dão mais liberdade e criatividade ao repórter. Muitos podem entrar 

com o questionamento: “Qual jornalismo não é autoral, já que todos têm um autor?”. 

Nem todo jornalismo é autoral, há outra classificação: o jornalismo pastelão, onde todos 

os ingredientes para se produzir um texto (lead) são adicionados na narrativa de 

maneira, muitas vezes, desatenciosa. Esse jornalismo não é autoral, é mecânico. As 

impressões e o estilo do autor não se sobressaem. São matérias tão parecidas que é 

difícil identificar quem as escreveu.  

  No entanto, os textos autorais não estão presentes apenas no Jornalismo 

Literário. Ele existe também em textos em que, mesmo contendo o lead, é possível 

perceber a presença do autor. Só que no JL essa presença é mais marcante, mais 

acentuada e profunda, pois o texto autoral é uma percepção viva de quem viu, tocou, 

cheirou, degustou e sentiu profundamente o outro.  

 

O JL existe porque existem autores. Mas lemos a maioria das revistas 

e nos perguntamos: quem escreveu isto? A maioria das matérias 

parece ter sido escrita de ponta a ponta por um mesmo sujeito, alguém 

do tipo frio, calculista e dissimulado. Jornalismo sem a 

criatividade/vitalidade que brota do autor, meus caros, é como café 

frio, chope quente, comida enlatada, calça pega-frangos, iMac sem 

memória (VILAS BOAS, 2003, web). 

 

O grande desafio da narrativa autoral é que é quase impossível fazê-la trancado 

dentro de uma redação, sem sujar os sapatos nas ruas. O encontro entre o repórter e seu 
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personagem é essencial. Para Eliane Brum, o olhar do repórter precisa se recusar a ser 

enganado pela banalidade e desconfiar do óbvio. E olhar.  

 

Olhar significa sentir o cheiro, tocar as diferentes texturas, perceber os 

gestos, as hesitações, os detalhes, aprender as outras expressões do 

que somos. Metade (talvez menos) de uma reportagem é o dito, a 

outra metade o percebido. Olhar é um ato de silêncio (BRUM, 2006, 

p.191). 

 

Não basta fazer, é preciso refletir sobre o fazer.  

A reportagem passou, ao longo das últimas décadas, por inúmeras crises. 

Raramente se encontrava uma cobertura que aliasse uma robusta contextualização à 

consistência do tempo histórico ao desvendamento dos protagonistas do cotidiano e ao 

enriquecimento pluralista das fontes especializadas.  

A voz autoral é marcante nos textos de Jornalismo Literário porque a leitura que 

se faz traz a identidade do olhar do repórter, o modo como ele vê a realidade, como 

entendeu e sentiu e como a interpreta porque o leitor não quer um tratado frio, cheio de 

pesquisa. Ele, além de se satisfazer intelectualmente, quer um pouco de vivência. Mas o 

repórter só consegue transmitir o mundo do outro se permitir que suas emoções e 

inseguranças venham à tona, como Lima disse em entrevista à autora:  

 

A voz autoral é a marca que diferencia o texto, é a marca do autor, é o 

que dá para o leitor a possibilidade de identificar a forma como o 

jornalista vê o mundo. O leitor não quer uma leitura imparcial e 

objetiva, mas que dê a visão de quem escreveu, que acaba virando 

uma espécie de embaixador do leitor. Quem escreveu mergulhou na 

realidade, uma realidade que talvez o leitor não conheça de perto, mas 

que tem curiosidade, então como ele, leitor, não tem acesso àquele 

universo, vai através do autor. A voz autoral é chave e marca enquanto 

modo de visão de mundo porque o leitor, no fundo, está atrás da 

experiência, não apenas de informação. 

 

No Jornalismo Literário, o jornalista praticamente não opina. Nos textos de piauí 

não há julgamento explícito, o repórter apenas adota uma postura e expressa esse mundo 

de maneira natural. Através da narrativa, o leitor entende quais são as visões do autor. A 

voz autoral não se confunde com opinião porque pode haver uma voz autoral puramente 

narrativa. O modo como o jornalista vê o mundo e como escreve constitui a 

individualidade do seu modo de se expressar e se colocar. A voz autoral dá estilo ao 

texto do jornalista, mas esta não é uma ação que resulte numa opinião explícita. 
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Nos jornais diários é difícil identificar voz autoral, mas nos textos de piauí ela é 

facilmente identificada.   

Os textos de Roberto Kaz são ricos em ironia. Ele escreve de maneira 

diferenciada, não apenas pelo conteúdo, mas pela maneira de dizer. A qualidade do 

texto se observa pelo esforço da reportagem, faz grande quantidade de visitas e 

apresenta detalhes e declarações surpreendentes de seus entrevistados. Quando você 

pensa que não é possível ir mais longe, surpreender mais ainda, ele vai. A ironia é tão 

fina que o leitor pensa que não é.  

Roberto Kaz trabalhou na Revista de História da Biblioteca Nacional durante 

um ano, e colaborou, como freelancer, para o site NoMínimo e para a revista Trip. Está 

na piauí desde janeiro de 2007, embora tenha colaborado, como freelancer, desde a 

edição 0. Atualmente só trabalha na piauí. Kaz tem 27 anos, estudou jornalismo na 

PUC-Rio e se formou em 2006. Ele nunca foi bom em esportes, já tocou violão clássico, 

morou em alguns países, além do Brasil, e torce para o América.  

Na maior parte das vezes, escolhe o tema de suas reportagens para a revista. Vez 

por outra, é pautado. Desde o último ano, tem se encarregado cada vez mais de editar a 

seção Esquina. Em vista disso, acaba se pautando ou pautando outras pessoas. Quando 

são matérias maiores, assinadas, precisa que elas sejam aprovadas pelo diretor-

reponsável, Mário Sérgio Conti. As três matérias que publicou este ano [até a data da 

entrevista] - sobre o jornal Meia Hora, um touro falecido e uma festa de 1 milhão de 

reais - partiram de ideias suas. 

Roberto prefere trabalhar com protagonistas desconhecidos. Em primeiro lugar, 

porque se sente mais à vontade diante de pessoas “não tão poderosas”. Em segundo, 

porque personagens conhecidos inevitavelmente já foram perfilados por outras 

publicações - e a matéria acaba por se tornar apenas uma nova versão, maior e mais 

consistente. E em terceiro lugar, porque quanto menos conhecido for o personagem, 

mais espaço tem para trabalhar o texto. Em uma matéria “séria” teria que manter uma 

sobriedade obrigatória e a função de informar. Mas, em um texto com temas mais leves 

e cotidianos, pode se ocupar mais com o estilo (embora, ainda assim, o texto tenha que 

ser exaustivamente apurado). A matéria passa a ter a função não só de informar, mas 

também de entreter.  

Para Roberto Kaz, todos os repórteres da piauí têm uma identidade. Alguns se 

sobressaem pela apuração, outros pelo furo, outros pela acidez. Segundo ele, quanto 

mais banal for o assunto, mais interessa. Ele jamais se empolgaria em fazer um perfil 
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sério do Paulo Maluf, mas teve grande prazer em acompanhá-lo durante um test drive 

em um autódromo de Brasília, ou se empolgaria em fazer um perfil do Eike Batista, mas 

gostaria de saber quem são os headhunters que levam executivos para as empresas dele. 

Também prefere personagens que atuem nos bastidores. Roberto Kaz se interessa mais 

por personagens que, de alguma forma, estejam à margem do universo que habitam. 

Na piauí, Kaz tem a possibilidade de tratar de forma séria e respeitosa assuntos  

que não caberiam em outra publicação. Ele trabalha com a descrição minuciosa do 

personagem e do ambiente onde ele mora ou trabalha, o acompanha e mostra seu 

cotidiano. Os temas são inusitados e a leitura flui diante da descrição do protagonista 

como na matéria “Capital polinésia – cinco letras” (piauí 09, junho de 2007) que retrata 

a vida de Álvaro Ancelmo Cardoso de Magalhães, que há trinta e sete anos cria palavras 

cruzadas para a revista Coquetel.  

  

[...] Magalhães mora no quarto andar, num quarto-e-sala alugado. O 

trilho do trem da Central passa rente à sua janela. Magalhães trabalha 

na sala de jantar. Há dois computadores (um dos quais não funciona), 

dois ventiladores, um pequeno aquário com quinze peixes e duas 

minilagostas, uma bicicleta Monark enferrujada e seis fotos 3x4 dos 

netos. Um aparelho de som toca pagodes do grupo Sorriso Maroto. Ao 

lado do teclado, há um cinzeiro repleto de guimbas – Magalhães fuma 

três maços de cigarro Le Grand por dia, com piteira: „É o mais barato, 

oitenta centavos o pacote‟. Para rebater a nicotina, toma café frio [...] 

A bebida fica numa xícara coberta com papel alumínio. Vale para o 

dia inteiro. Se o telefone toca, Magalhães não atende. Se toca muito, 

tira do gancho. Não gosta de ser atrapalhado.16  

 

Outro repórter que possui voz autoral marcante nos textos publicados na revista 

é Bruno Moreschi, 28 anos, nascido em Maringá (PR). Formou-se em jornalismo na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), depois, veio para São Paulo onde 

colaborou com a revista Carta Capital. Passou também pelas redações do Estado de S. 

Paulo e da Editora Abril (portal Veja São Paulo). Hoje escreve para as revistas piauí, 

dentre outras publicações. Sua pena costuma envolver histórias de amor, geralmente 

tristes, trágicas e poéticas refletindo sobre a complexidade do homem moderno. Assim 

como em textos de outros repórteres de piauí, Bruno procura manter uma relação 

sujeito-sujeito com o entrevistado, procurando entendê-los em seus mundos e criando 

um grau de intimidade perceptível na leitura das matérias. É dele a matéria “O Palhaço 

Trágico” (piauí 31, abril de 2009). Bruno retrata a história do palhaço Ferreirinha, que 

                                                           
16 piauí, edição 9, junho de 2007  
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parou de achar graça na alegria e fez uma apresentação triste para a criançada, que, 

pasmadas, entristeceram ao perceberem que a tristeza do palhaço não era brincadeira. 

Como essa, muitas outras histórias como a do taxista que encarava a morte de maneira 

diferente, “Poucos sabem morrer” (piauí 16, janeiro de 2008). Para Xavier, taxista do 

ponto da Peixoto Gomide em frente ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a 

repercussão da morte era que definia o que a pessoa foi em vida. A história de Sebastião 

Godoy, de 57 anos, reflete sobre a solidão, “Antes só... do que estressado no 

congestionamento paulistano” (piauí 27, dezembro de 2008). Godoy resolve se isolar 

dentro de seu próprio apartamento, depois do falecimento da mulher.  

 

“Não seja bem-vindo”. Estampada no capacho ao pé do apartamento 

402  de um prédio na rua Pinheiros, em São Paulo, a frase exprime 

com economia uma visão de mundo que prefere paredes a seres 

humanos. O visitante que se aventure a tocar a campainha vislumbra, 

pela porta que se abre com inegável hesitação, um par de olhos azuis 

para lá de ressabiados. Cumpre, então, apresentar-se [...]17  
 

Os textos citados acima revelam a sensibilidade e a preocupação em fazer um 

texto sob ângulos diversos, cada um com o estilo peculiar do repórter. 

 

2.3 Cotidianidades dos protagonistas 

 

Para o estudioso em linguística Nomura (1993), fazem parte da comunicação 

cotidiana todas as ocorrências de diálogos em situação comunicativa informal, tais 

como conversas em círculo familiar e em rodas de amigos, e as que ocorrem em 

ocasiões corriqueiras, como nas compras, nos pedidos de informação na rua ou junto a 

autoridades. As marcas que caracterizam essas conversas são espontaneidade e 

naturalidade vindas dos protagonistas do cotidiano. 

Vanessa Bárbara, outra repórter de piauí, tem um estilo próprio. É jornalista, 

cronista e tradutora. Publicou O Livro Amarelo do Terminal (2008), livro-reportagem 

sobre a rodoviária Tietê, ganhador dos prêmios APCA e Jabuti feito nos moldes do New 

Journalism, e o Verão do Chibo (2008), romance em parceria com Emilio Fraia. Edita 

ainda o periódico A Hortaliça (www.hortifruti.org) desde janeiro de 2002. Antes da 

piauí, trabalhou para uma agência de publicidade chamada FBiz. Depois, virou 

preparadora de originais da Companhia das Letras e da CosacNaify. Foi cronista de O 

                                                           
17 piauí, edição 27, dezembro de 2008  

http://www.hortifruti.org/
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Estado de S. Paulo e colaborou como freelancer para as revistas Trip, TPM e 

Diálogos&Debates. 

Às vezes, chegam pautas para a piauí por e-mail, mas em geral é ela quem 

propõe os temas. Escolhe as coisas que mais despertam sua curiosidade, que mais a 

agradam, que vai gostar de apurar. “Sou especialista em assuntos tolos”, diz. Por 

assuntos tolos, entendem-se os acontecimentos cotidianos, que geralmente passam 

despercebidos. 

Vanessa gosta de falar sobre protagonistas desconhecidos porque se sente mais à 

vontade com eles e os acha mais interessante. Seus textos, em geral, tratam do cotidiano 

que vai se revelando extraordinário. Percebe-se uma recorrência de temas, uma 

predileção em registrar falas curiosas ou momentos engraçados e histórias incomuns, 

aparentemente desinteressantes, que acabam se mostrando incríveis.  

A jornalista Vanessa publicou uma reportagem, na primeira edição da revista, 

que foi bastante comentada: “Bom dia, meu nome é Sheila”. No texto, ela relata a vida 

de quem trabalha com telemarkentig. Para compor a matéria, revelou a rotina de vários 

protagonistas. Seus temas estão ligados a coisas pequenas do cotidiano como, por 

exemplo, o dia-a-dia dos paulistanos que pegam ônibus e se deparam com a 

programação da TVO, desenvolvida para o entretenimento do usuário de transporte 

público (piauí 28, janeiro de 2009). Ou “A coisa está à solta” (piauí 15, dezembro de 

2007) – matéria sobre a patinete utilizada por funcionários do estacionamento do 

aeroporto de Congonhas. 

O mundo cotidiano é uma forma de vivenciar a realidade. Para Maffesoli (2007), 

através da rotina do cotidiano se dá o reencantamento da vida banal, obtido pela 

valorização coletiva das pequenas coisas do dia-a-dia.  A valorização do cotidiano devia 

ser olhada com mais atenção pelo jornalismo, pois é dela que é retirada sua 

sobrevivência. Piauí, mesmo que de maneira não proposital, relata cotidianidades como 

o inusitado de pessoas que vivem de procurar objetos perdidos nas praias do Rio de 

Janeiro revelado na matéria “Procurador Geral” (piauí 07, abril de 2007):  

 

Mariano analisa as condições do mar antes de iniciar o trabalho. "Hoje 

ele está um pouco mexido. Deve vir ressaca nos próximos dias", 

conjetura. Na ressaca, Mariano espera as moedas rolarem com a água, 

sinal de que o metal pesado está sendo trazido à praia pelas ondas. É 

hora de passar o ancinho à procura de jóias. Nos outros dias Mariano 

explora, com um puçá - armação de metal com rede -, as águas 

próximas da arrebentação. Às vezes mergulha, com o auxílio de 
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máscara e pé-de-pato. "Procuro o trecho da praia em que há mais 

algas. Elas prendem e juntam os objetos."18 
 

  Ou de colher assinaturas para aprovar projetos na Câmara “Deputado não resiste 

a oncinha” (piauí 34, julho de 2009).  

 

Jani tem 28 anos e há nove trabalha como coletora de assinaturas. 

Natural de Fortaleza, deixou pai, mãe e irmã para ir em busca de 

emprego na capital. Com a ajuda de um deputado (hoje senador) cujo 

nome não revela, conseguiu logo um bico: convencer 171 deputados a 

assinar um requerimento de Proposta de Emenda à Constituição (pec). 

"Convencer" é modo de falar. De requerimento na mão, ela apenas 

perguntava ao deputado que estivesse passando pela frente se ele não 

podia dar uma assinadinha rápida. A maioria assentia sem pensar duas 

vezes.19 

 

As cotidianidades dizem respeito às atividades do dia-a-dia que de tão comuns ou 

tão corriqueiras passam despercebidas, como se não fossem importantes quando são a 

poesia da vida como mostra a matéria “Quiz Show” (piauí 30, março de 2009). A 

jornalista retrata o cotidiano do centro de São Paulo, “na rua 24 de Maio [...] graves 

questões são levantadas a respeito da barra de cereal. O procedimento é o mesmo: o 

pesquisador intercepta um transeunte e o convida a subir a uma sala alugada, onde 

provará uma barra de cereal para emitir opiniões sobre a textura e crocância do 

produto”. Cabe aqui outros exemplos como “SOS Gramatical” (piauí 30, março de 

2009) em que Iliana trabalha numa espécie de tira-dúvidas linguístico mantido há quase 

trinta anos pela prefeitura de Fortaleza ou sobre a fixação de Adriano Sakamoto em 

ônibus, “Busólogo” (piauí 17, fevereiro de 2008). 

 

2.4 Vida subjetiva e emocional dos protagonistas 

 

Para se trabalhar com a subjetividade e captar a essência do protagonista do 

cotidiano é importante enfatizar o conceito de empatia. A empatia diz respeito a se 

colocar no lugar do outro, a vê-lo como humano, passível de erros e de acertos.  

Para Sérgio Vilas Boas (2008), empatia é a base da reflexividade. É outro princípio 

norteador. É a preocupação com a experiência do outro, a permanente tentativa de o 

pesquisador sentir o que sentiria se estivesse nas mesmas situações e circunstâncias 

                                                           
18 piauí, edição 7, abril de 2007   
19 piauí, edição 34, julho de 2009  
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experimentadas pelo outro. Significa compartilhar as alegrias e tristezas de seu 

semelhante, e refletir sobre situações do ponto de vista do interlocutor. 

Não é fácil alcançar a empatia, principalmente nos meios de comunicação que 

trabalham com deadline, pois o jornalista precisa correr para entregar a matéria. Ele faz 

apenas perguntas básicas e superficiais ao entrevistado, para atender as necessidades de 

seu texto quando deveria realmente estar interessado na pessoa e em manter um laço de 

amizade. 

 

O principal esteio do meu método de abordagem foi a formação de um 

vínculo de amizade e confiança com os recordadores. Esse vínculo 

não traduz apenas uma simpatia espontânea que se foi desenvolvendo 

durante a pesquisa, mas resulta de um amadurecimento de quem 

deseja compreender a própria vida revelada do sujeito [...] Significa 

sofrer de maneira irreversível, sem possibilidade de retorno à antiga 

condição, o destino dos sujeitos observados (BOSI, 2003, p.38). 

 

Frequentemente, as mais vivas recordações afloram depois da entrevista, na hora 

do cafezinho, na escada, no jardim, ou na despedida do portão. É preciso que o 

jornalista se encontre com o mundo. A matéria com o protagonista do cotidiano 

acontece no momento do encontro ou não acontece. Se não acontece, não tem matéria, é 

como depender do outro para que algo aconteça, é preciso se entregar para ver o que 

acontece, contar suas próprias experiências para que haja um retorno do entrevistado. 

Para Cremilda Medina: 

 

Para atuar numa situação humana altamente cifrada pela cultura, pelas 

múltiplas forças políticas, econômicas, sociais e individualizadas nos 

sujeitos protagonistas, o profissional de informação de atualidade 

precisaria de uma capacidade sobre-humana para decifrá-la. A 

interpretação, no sentido em que Freud aplicou aos sonhos, pretende 

esse caminho. Mas a fronteira estrita entre sujeito-repórter e objeto-

fonte de informação é atravessada pela ideologia do autor, e não pelos 

desafios de compreensão do outro e da situação assim encarada como 

objeto de investigação. Ao cobrir determinado contexto e seus 

protagonistas, é mais usual uma narrativa que encobre do que um 

ensaio que descobre (MEDINA, 2006, p.58). 

 

A vida subjetiva e emocional dos protagonistas da vida cotidiana está presente 

em praticamente todas as matérias da seção Esquina e na seção Diário, como exemplo, 

a dor da “Pequena Miss Sunshine” (piauí 15, dezembro de 2007). Vanessa chora por 

não acabar nem entre as finalistas do concurso 2008. 
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Depois de chorar, chorar e chorar, Vanessa abriu a bolsa de pelúcia 

em forma de cachorrinho, pegou o gloss dourado e passou nos lábios. 

Apoiou o rosto triste na janela do carro e, acariciando os cristais 

bordados do vestido azul de armação, disse aos tios que permaneceria 

assim – triste, triste – ao longo das cinco horas de viagem entre 

Curitiba e São Paulo.20 

 

A vida emocional também está presente no texto sobre o playboy falido 

Diduzinho, de 57 anos “O Príncipe de Copacabana” (piauí 2, novembro de 2006) . Na 

época áurea chegava a gastar o equivalente a 3.500 reais numa noitada. Hoje é 

aposentado por invalidez no INSS e vive apenas com a pensão de mil reais por mês. 

 

 “„Estou sempre devendo ao banco, é um inferno. Me sinto sentado 

numa bomba. Não sei viver assim. Para mim, as coisas sempre caíram 

do céu‟, conta [...] Diduzinho faz várias fezinhas por dia [...] Se eu 

acertar, compro um apartamento no meu prédio mesmo, faço um 

seguro-saúde e vou para Paris [...] O bom de jogar na loteria é que a 

gente vai para a cama e esquece os problemas, só pensa no que vai 

fazer com o dinheiro se ganhar no dia seguinte [...] Nunca quis largar 

a barra da saia de mamãe, não batalhava nem sabia ganhar dinheiro. 

Sabia dar dinheiro [...] Gosto de andar de ônibus. Aqui a gente vê as 

pessoas e fica imaginando a vida que elas têm. Se a gente soubesse, se 

surpreenderia. Ninguém diria que eu sou filho de princesa [...].21 

 

A vida subjetiva é um dos elementos que mais aproxima o leitor do texto porque 

fala de sentimentos universais. Assim sendo, é através da subjetividade que a 

identificação acontece e que a matéria jornalística, assim como na literatura, pode 

representar as angústias, medos e desejos das pessoas que vivem em determinada época 

ou determinada situação.  

A subjetividade foi trabalhada, com maestria, por vários autores da literatura 

clássica, principalmente do Realismo com destaque para Dostoiévski que entrou fundo 

na alma humana tornando seus personagens assustadoramente reais através de suas 

características psicológicas. 

 

3. O olhar de Cremilda Medina e a prática de piauí 

 

Cremilda Medina, na década de 70, em parceria com Paulo Roberto Leandro, 

elencou quatro características presentes nas narrativas da contemporaneidade. É 
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interessante ressaltá-las e retomá-las num exercício de observação e comparações com a 

prática realizada pela piauí. 

a) Protagonismo Social: tem a proposta de ir ao encontro de vozes que não estão 

consagradas na grande mídia, pois a imprensa tradicional seleciona “certos 

entrevistados”. Permanece, então, a necessidade de se descobrir protagonistas que estão 

à margem da elocução de sua voz. Percebe-se que piauí trabalha nesta linha procurando 

dar ênfase aos protagonistas do cotidiano. 

b) Acento histórico cultural: é importante descobrir de qual contexto histórico e cultural 

estamos falando, pois um protagonista de São Paulo é diferente de um de Nova York. 

Essa terceira linha leva a uma perspectiva de tempo ou de tempos que a notícia, muitas 

vezes, não atende. Mas a narrativa da contemporaneidade tem um alargamento. Não é a 

atualidade imediata da notícia, é a contemporaneidade que nos leva a uma discussão do 

que é cultura, como ela é percebida e como se pesquisa suas raízes históricas. 

Um exemplo vem de “São Paulo de Perfil”, coordenado pela própria Cremilda. 

A edição de 2000 escolheu como tema a Freguesia do Ó, em São Paulo, em 

comemoração aos 500 anos de Brasil. A Freguesia do Ó acompanha a história de São 

Paulo desde o século XVI. Então, os produtores-jornalistas acompanharam a história do 

bairro e cada protagonista revela o tempo histórico e cultural porque reafirmam o amor 

e a paixão pela sua identidade. 

Para Medina (2006, p. 57), para se fazer reportagem é necessário proximidade e 

contato com as informações acumuladas, comportamentos, identidade, diagnósticos e 

prognósticos que afloram das situações mais imediatas; do ensaio, a narrativa polifônica 

e polissêmica regida por um afeto de cumplicidade, por um pensar complexo e uma 

intuição criadora que se manifesta na palavra poética.  

Os textos de piauí também atendem a essa característica. No entanto, põem em 

xeque os outros dois critérios apresentados abaixo. 

c) Contextualização coletiva e social: é importante não cair no individualismo de 

histórias de vida, mas elas favorecem a compreensão possível a ser trabalhada do 

contexto mais amplo deste indivíduo. As histórias, no entanto, têm que levar a um 

contexto coletivo, não exclusivamente a uma história particularizada, pois acredita que a 

literatura e a arte podem se fixar no indivíduo. O personagem pode ser absolutamente 

individualizado em sua intimidade, intimismo e seus problemas existenciais, mas na 

narrativa da realidade social, o indivíduo tem que ser, para os leitores, uma 

possibilidade de compreender onde ele está. A piauí trabalha na contramão dessa 
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característica exposta por Cremilda, pois o indivíduo possui sua própria história. Muitas 

vezes, ele aparece contextualizado, mas o mais importante é sua particularidade, é o que 

o torna único, o individualiza, o tira da massa. Talvez porque a prática jornalística na 

piauí seja considerada uma arte, o indivíduo não passa apenas como uma possibilidade 

de compreensão do espaço, mas como identificação daquilo que é universal a todos os 

homens através da história de cada um. 

d) Coleta de diagnósticos e prognósticos com especialistas: o jornalista, se não for 

especialista no tema em que está escrevendo, não deve dar opinião. É importante ouvir 

especialistas sobre a situação abordada. Em uma das edições da série São Paulo de 

Perfil, o assunto foi o ciclo da imigração judaica para São Paulo. O especialista 

escutado pela equipe revelou que há um ciclo de três gerações nas migrações, o 

primeiro é uma etapa em que o imigrante vem em situação de busca de um novo mundo, 

de uma aspiração de mudar de vida. Em situação precária, ele se submete a trabalhos 

duros; a segunda geração ascende para um trabalho urbano e a terceira é preparada pela 

escola para se tornar um profissional-liberal, isso aconteceu com os judeus e acontece 

com qualquer imigração. Seria muito difícil o jornalista acrescentar esta informação 

valiosa para a matéria sem o auxílio de um especialista. Porém, a piauí, ou de uma 

maneira mais geral o JL, não costuma ir atrás de especialistas para explicar determinada 

situação. As revelações costumam partir da observação e da bagagem cultural do 

próprio repórter, o que não significa opinião. É importante observar que o jornalista não 

se coloca numa posição superior, ele apenas conta a história utilizando os elementos 

mais próximos do seu tema e do seu entrevistado. Se alguém de fora é ouvido, em geral, 

são os irmãos ou parentes mais próximos. 

Uma característica que não foi proposta por Cremilda nem é realizada por piauí, 

mas é uma ferramenta importante para localizar o leitor e até mesmo seduzi-lo é o 

“making off” trabalhado por Mônica Martinez (2008) e por Edvaldo Pereira Lima. O 

“making off” é um pensar sobre aquilo que se faz, resgatando os pontos importantes no 

decorrer da matéria. O exercício do pensamento em busca dos porquês e dos comos é 

fundamental dentro do jornalismo para que não sejamos mais um “Funes, o 

memorioso”, um conto de Jorge Luís Borges (1979) em que o personagem Funes 

apenas guarda memórias e informação, sem pensamento, sem gerar conhecimento. 

Essas estratégias, conjugadas, dão uma dimensão mais profunda eticamente dos 

problemas contemporâneos para a cidadania e inserção do protagonista do cotidiano. Se 
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a gente descobre protagonistas não consagrados, damos à sociedade uma outra 

dimensão de cidadania. 

 

4. Em Diário 

 

Assim como a seção Esquina, a seção Diário também revela os “anônimos” para os 

leitores brasileiros. A diferença é que, nessa última, são os próprios protagonistas do 

cotidiano que escrevem o texto, como se fosse um diário de suas vidas onde expõem 

suas rotinas, pensamentos, sonhos, desejos... A característica fundamental da seção é a 

individualização que resgata as facetas que torna cada um único.  

 

4.1 Individualização: Eu, primeira pessoa do singular 

 

Em A Escrita da História, Peter Burker fala da importância da História Vista de 

Baixo, aquela que não é baseada em documentos oficiais. Os diários íntimos são 

justamente documentos não oficiais.  

Como o próprio Burke (1992) desenvolve, a história oficial, nos moldes 

tradicionais, oferece somente uma visão de cima, sob a perspectiva dos grandes feitos 

de personagens históricos notáveis. A humanidade, conclui, estaria “destinada a um 

papel secundário no drama da história”. O contraponto dessa perspectiva, considerando-

se um novo paradigma histórico, ou seja, uma “história vista de baixo”, proposta com o 

advento da Nova História, leva em conta as opiniões e inserções de pessoas comuns no 

processo de escritura da história. 

Sérgio Barcellos (2009), escritor e doutor em Estudos da Literatura pela PUC-RJ, 

demonstra a importância dos mesmos para a constituição histórica. 

Muitos diários são utilizados para reconstituir a história como O Diário de 

Bernardina, publicado em Escritas de Si, Escrita da História (2004) e organizado pela 

professora e pesquisadora Ângela de Castro Gomes. O livro reúne artigos e ensaios que 

investigam as possibilidades de uma abordagem histórica em escritos íntimos, tais como 

cartas, memórias, diários, etc. 

Bernardina Constant era a filha de Benjamin Constant, um dos fundadores da 

República no Brasil. Em seu diário, ela não fala de conchavos políticos ou nos dá 

entendimento do que foi a Proclamação da República, mas escreve sobre sua rotina 
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familiar, dos hábitos, parentes e dos movimentos de seu pai um pouco antes do dia 15 

de novembro de 1889, dia da proclamação da República.  

Os diários íntimos, sejam de personalidades históricas, de pessoas ligadas a elas, ou 

de meros “desconhecidos”, embora tendo já sido considerados fontes para pesquisa 

histórica, somente há pouco tempo transformaram-se realmente em fonte privilegiada e 

objeto de pesquisa no campo da história.  

 

Há um interesse cada vez maior em documentos pessoais, textos 

escritos em primeira pessoa, sob forma de cartas ou narrativas de 

viagens..., diários e autobiografias, incluindo autobiografias de 

artesãos e trabalhadores manuais, por exemplo, alfaiates, sapateiros, 

carpinteiros... (BURKE, 2008, p. 116). 

 

Outros que deixaram diários foram os ex-presidentes Getúlio Vargas e Juscelino 

Kubitschek. Eles esclarecem pontos que não ficaram claros na história oficial. No 

entanto, os diários eram diferentes para seus autores. Segundo Sérgio Barcellos (2009), 

para um, o diário será o repositório de fatos da vida cotidiana, cuja releitura propiciará 

um exercício de auto-exame e inventariará erros e acertos da vida. Para outro, tratava-se 

de uma forma de organização de fatos e lembranças com o objetivo de elaboração de 

uma narrativa memorialista. O diário de Getúlio Vargas foi publicado em 1996. O de 

Juscelino Kubitschek ainda permanece inédito. O importante é ressaltar a importância 

dos diários para o entendimento de uma época e do homem que o escreveu. 

O historiador Alain Corbin escreveu um livro sobre o qual foi levado a se 

explicar longamente Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot: sur les tracesd‟un 

inconnu (1798-1876) [O mundo reencontrado de Louis-François Pinagot: no rastro de 

um desconhecido]. Sua intenção era conduzir uma pesquisa sobre “a atonia de uma 

existência comum”.  No livro, Corbin busca vestígios, tudo que ele poderia saber, de 

uma pessoa “comum”, um senhor de 76 anos que tinha atravessado o século, pois como 

disse em entrevista a Laurent Vidal (2005, p.23), “você não sabe mais sobre seus 

antepassados do que sobre as pessoas da pré-história: estão desaparecidos, 

definitivamente”. Ainda complementa que se voltarmos no tempo, só obteremos nomes. 

Mas há uma outra razão que o levou a escrever o livro:  

 
Tinha participado da História da vida privada em 1986 e escrevera 

então duzentas páginas sobre o íntimo. Alguém tinha me dito que só 

falava do íntimo das elites [...] certamente, porque não se pode estudar 

a intimidade, a vida privada, senão daqueles que deixaram alguma 

escrita de si (um diário íntimo, correspondência, uma autobiografia), 
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ou daqueles que foram objeto de uma descrição muito precisa por 

parte de observadores. Podemos imaginar um grande homem que não 

deixou uma escrita de si, mas de quem se falou tanto, de quem se 

fizeram tantos retratos, que podemos penetrar sua intimidade. Mas são 

quantas, essas pessoas? Aquelas críticas eram idiotas, porque não 

podemos fazer as coisas de outro jeito: fora esse talvez 1% de pessoas 

que deixaram uma escrita de si, o desaparecimento é irremediável. E 

eu queria mostrá-lo com o exemplo de Louis-François Pinagot. 

Portanto, procurei realmente, e encontrei muitas coisas: “ele media 

tanto”, “casou tal dia”, “teve tantos filhos”, “tinha uma vaca”, 

“votou”, “não votou”, “absteve-se em 1848”...vasculhei tudo isso. 

Mas seus sentimentos, suas emoções, suas paixões: nada. E é o caso 

de 99% das pessoas do século XIX. Lembro que eu participava de 

uma reunião com Jacques Le Goff, no curso da qual ele disse que, no 

que diz respeito à Idade Média, há, no máximo, quatro pessoas que 

podemos conhecer um pouco: São Luiz, de quem ele fez a biografia, 

Frederico II, o imperador, e, não me lembro, talvez São Bernardo. 

Temos biografias de outros personagens, de Clóvis, por exemplo, mas 

é como com Louis-François Pinagot: fala-se de todo tipo de coisas em 

torno dos problemas do reino, mas sua intimidade, não se penetra nela. 

É o que tentei mostrar. Já que não se pode fazer um livro com 

indicações do tipo “ele media tanto, tinha tanto etc.”, pensei que era 

talvez a ocasião de ressuscitar o que havia à sua volta (VIDAL, 2005, 

p.22-24 ). 

 

Muitos pontos dessa entrevista de Alain Corbin confirmam que os historiadores 

estão cada vez mais interessados nos “documentosego”, escritos em primeira pessoa. 

Neles, observa-se as condições sobre as quais o autor escreve, pode-se perceber 

sentimentos, motivações e compreensão de visão de mundo. A entrevista confirma o 

que já falava Paul Thompson: 

 

Os registros de nascimentos e casamentos, as atas de conselhos e a 

administração de ajuda e assistência social aos pobres, jornais de 

âmbito nacional e local, diários escolares dos professores – registros 

legais de todo tipo são preservados em quantidade; muito 

freqüentemente, há também arquivos de igrejas e balanços e outros 

livros de grandes firmas privadas e de propriedade rurais, e até mesmo 

correspondência particular da classe fundiária dominante. Porém, 

onde quer que seja, muito pouco foi preservado dos inúmeros cartões-

postais, cartas, diários e outros registros do dia-a-dia de homens e 

mulheres da classe operária, ou de documentos de pequenos negócios, 

como lojas ou propriedades agrícolas de pequeno porte, por exemplo. 

(THOMPSON, 1992, p.23). 

 

O processo de escolha dos protagonistas da seção Diário, de piauí, acontece 

caso a caso. Como a seção é conhecida, os editores recebem propostas de pessoas para 

contar sua vida. Muitos diários repercutiram bastante, como o caso de “Ter 18 anos na 

cidade grande” (piauí 32, maio de 2009).  Bárbara Pina, uma jovem que ainda não se 
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encontrou na vida nem na profissão mandou um e-mail para a redação. Moradora da 

periferia, ela se equilibra entre um cursinho pré-vestibular e o primeiro emprego. Ligada 

à cultura e à música, tem sempre em sua companhia um mp3. A redação de piauí gostou 

do que ela escreveu: 

 

Trabalho numa central de atendimento ao cliente de tevê por 

assinatura. Em vez das cinco horas e quarenta minutos diárias, hoje o 

expediente durou sete horas e quarenta minutos, e foi terrivelmente 

cansativo [...] Quanto eu ganho para estropiar desta forma minhas 

cordas vocais? Quinze reais: é isso que eu ganho por dia. Hoje ganhei 

5 reais a mais pelas duas horas extras [...] 

Moro no Imirim, um bairro da zona Norte de São Paulo. Tem o 

Imirim “norte” e o Imirim mais “periferia”; eu vivo na parte mais 

periferia [...] 

Muitas meninas da minha geração já se casaram e têm filhos, outras 

não moram mais aqui [...] 

Faço pré-vestibular na Acepusp, uma associação de professores 

formados pela USP que se juntaram e montaram um cursinho com 

preço popular. Pago 135 reais por mês, mas ultimamente meu pai tem 

me ajudado, inteirando o valor, com 30 ou 50 reais. 

Não agüentei ficar muito tempo dentro de casa depois de acordar e fui 

ver uma amostra de 1000 filmes de 1 minuto no Masp. Gosto muito de 

audiovisual, adoro pegar uma câmera e sair por aí fazendo imagens 

sem nexo!... 

Todo mundo que passa pela empresa entra como atendente e depois 

vai subindo de cargo, vai para a internet, para o setor de cobrança, 

para o de cancelamento, que paga salários mais altos. Meu salário na 

carteira é de 468 reais. Com todos os descontos eu devo receber uns 

300 e poucos reais. Estou nesse emprego há pouco mais de dois 

meses, ainda em período de experiência [...] 

Quero ser artista plástica. O Call Center é meu primeiro emprego com 

carteira assinada. Antes dele fiz estágios e bicos, nada que tenha 

durado mais do que dois meses. 

A principal linha de ônibus do meu bairro é a que vai aqui do Imirim 

até Pinheiros, o 967 A. Em horário de pico a viagem pode durar mais 

de duas horas. Sem trânsito é uma hora cravada. Pego esse ônibus 

todos os dias pela manhã para ir ao cursinho e à noite para voltar ao 

trabalho [...] 

Eu sou baixa, gorda, negra (segundo o Censo eu sou parda), tenho 

cabelo crespo e nunca quis ser diferente. Quando eu resolvi assumir 

meus cabelos crespos foi um choque para todo mundo à minha volta. 

Foi um tal de gente querendo dar opinião! [...] 

Ando muito cansada no cursinho e com muito sono. Não consigo me 

concentrar direito. Cada dia está pior e já penso em fazer um curso 

técnico. Olheiras, bocejos e muita dispersão. Só que eu não posso 

parar a essa altura do campeonato, quero entrar em uma universidade 

pública, ou conseguir uma bolsa de estudos em uma boa faculdade. 

O show do Chico César foi incrível! Fui com meus pais e voltamos 

para casa cantarolando no caminho [...] 

Entrei mais cedo no serviço para ir ao teatro com a Mayara. 

Só almoço fora do call Center quando esqueço a marmita que preparo 

em casa com a janta do dia anterior. Hoje ultrapassei meu horário de 



97 
 

lanche, que é de vinte minutos. Tenho dois intervalos de dez minutos e 

um de vinte. Fui almoçar por volta das cinco da tarde, mas a cozinha 

estava cheia, não tinha onde sentar nem espaço livre para usar o 

microondas. Às vezes, volto para minha PA (posição de atendimento) 

ainda com comida na boca [...] 

Estou desanimada: hoje saiu a escala de folga no serviço e eu vou 

trabalhar em mais um feriado [...]22 

 

Os leitores também gostaram: 

 

Delicioso ler o artigo dessa adorável garota de 1,48 metro, ou como 

ela mesma se descreve: "Eu sou baixa, gorda, negra (segundo o Censo 

eu sou parda), tenho cabelo crespo e nunca quis ser diferente." Foi um 

elixir para a alma. E eu, que nem sabia onde ficava o Imirim, fui ver 

no mapa da cidade. Moro na Zona Sul, e a Zona Norte é a que menos 

conheço. "Como essa cidade é louca", né Barbara? Não conhecemos 

metade dela. Mas como você, eu a adoro também. OSVALDO P. 

CASTANHA, SÃO PAULO (SP) – Seção de Cartas.23  

 

A redação pode editar algumas partes do texto, mas são os próprios 

protagonistas que escrevem. A edição funciona para deixar o texto mais claro em 

benefício do que a pessoa quis dizer, mas os redatores não transformam o diário no 

texto deles, pois o protagonista precisa se reconhecer no material veiculado. 

Outro caso: Quando João Moreira Salles estava fazendo compras no 

supermercado “Zona Sul”, em Ipanema, o atendente da seção de laticínios, Francisco 

Jaime Alves Barbosa, o abordou do outro lado do balcão: 

- Você é o João Moreira Salles, da revista piauí? 

- Sim. 

Francisco Jaime falou empolgado. 

- Eu leio! 

Intrigado, João sugeriu que ele escrevesse para a seção Diário.  

Francisco Jaime Alves Barbosa  - “Onze da noite é a hora dos solitários” (piauí 

12, setembro de 2007) - escreveu um dos melhores diários da revista. De seu posto na 

seção de laticínios do Supermercado Zona Sul, loja 9, na Praça General Osório, em 

Ipanema, Francisco é um bem-humorado observador das manhas e hábitos de seus 

fregueses. Em apenas um mês e meio no posto, fez várias amizades. É o segundo 

                                                           
22 piauí, edição 32, maio de 2009.   
23 piauí, edição 34, julho de 2009, p.72 
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emprego com carteira assinada desse rapaz de 21 anos no mora no Beco do Bicheiro, na 

Vila Vintém. 

 

Figura 3- Francisco Jaime Alves Barbosa trabalha na seção de laticínios 
Fonte: Arquivo revista piauí 

 

 Às vezes, consigo pular o muro da estação e economizo uma 

passagem. Não é muito, mas são 2 reais.Nos últimos dias não tem 

dado, porque o pessoal da ferrovia passou graxa em cima do muro e já 

vi um cara que pulou e ficou todo lambuzado. Recebo vale-transporte, 

mas, de qualquer maneira, uma parte vem descontada do meu salário, 

que é uma miséria [...] 

Sempre que o trem passa pela estação Maracanã, fico olhando o 

prédio da Uerj. Um dia eu chego lá. Quero ser cirurgião ortopédico. 

Estou economizando para fazer o pré-vestibular. Já tenho 320 reais na 

gaveta perto da minha cama [...] 

Acaba o meu dia de trabalho e vou pegar o ônibus para a estação do 

trem. Chego em casa às 2 e meia da manhã, tomo um banho e desabo 

na cama [...] 

Na chegada ao trabalho, os três funcionários da seção estavam 

estressados. É muito trabalho e pouca gente para trabalhar. São três 

pessoas num lugar onde deveria ter cinco. O problema é que não tem 

espaço para cinco atrás do balcão [...] 

Jantei aquela comida do refeitório. Feijão e arroz é todo dia. O resto 

varia: um dia tem frango, outro carne. A verdura é legal, mas a fruta 

da sobremesa está sempre meio passada. O suco é legal também: 

manga, maracujá. O duro é a caminhada. São 25 minutos de ida e 

outros tantos para voltar, porque eu trabalho na filial da praça General 

Osório, em Ipanema e o refeitório é na Avenida Nossa Senhora de 

Copacabana, lá no Posto 5. 
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O dia no trabalho vai ser longo. Só saio às 2 da manhã de domingo. 

Logo que começo a trabalhar, chega um senhor que atendo há tempos. 

Carlos é o nome dele, um cara nota 10 [...] 

Acordo com barulho de tiros por perto. Os caras estão atirando da 

minha rua na polícia. Depois eu soube que foi porque se negaram a 

pagar o arrego. Foram uns trinta minutos de tiros [...] 

Esperei um pouco por causa de mais um tiroteio. Durou pouco. Deu 

para sair rapidinho e ir à lan house ver os recados no Orkut. Um deles 

era de uma cliente do mercado que mora em Curitiba. Ela me conta 

que está morrendo de saudades do Rio, e que talvez venha em 

setembro [...] 

Entro no Laticínios e a padeira vem por trás e pega uma azeitona do 

balcão frigorífico. Quando se virou para voltar à padaria, o segurança 

já estava chegando. Ele tinha visto e deu a maior bronca nela. Dia 

carregado... 

O Caverão, não meu colega, o blindado da PM, chegou cedo hoje na 

favela. Teve muito tiro, mas na hora de sair já tinha terminado tudo 

[...] 

No trabalho, parece que vai ter festa. O gerente vem me dar os 

parabéns porque o Laticínios da nossa loja foi o que mais vendeu em 

julho. Está todo mundo feliz porque vai ganhar um dinheiro a mais 

este mês. Mas só quem tem mais de seis meses de trabalho. Eu não 

ganho: só tenho um mês e meio.24 

 

O processo de escolha dos protagonistas da seção Diário não é único.  Quanto 

mais a revista é conhecida mais as ideias chegam de fora. Algumas partem da redação 

quando alguém diz: gostaria de ler o diário de quem trabalha como gari, por exemplo. A 

redação, então, procura alguém para escrevê-lo. Vânia Maria Coelho, de 43 anos, “Deita 

a vassoura, Gari!” (piauí 25, outubro de 2008) é viúva, mãe de Marlon e Raylane e 

vaidosa. Nunca deixa de passar um batonzinho e gosta de usar brincos da mesma cor de 

seu uniforme de gari. Ganha um salário de 580 reais da Comlurb e outro de 475 reais 

como faxineira de um abrigo municipal, onde trabalha à noite, em dias alternados. O 

diploma de 2° Grau enfeita a casa onde mora, em Rocha Miranda, na zona Norte do Rio 

de Janeiro. Vânia gosta do que faz. 

 

Divido-me entre meus filhos, minha mãe, minha família e meus dois 

empregos. Trabalho como gari há dez anos, todo dia, menos domingo. 

Na parte da tarde, dia sim, dia não, trabalho na Central de Triagem 

Tom Jobim, que fica na praça da Bandeira e encaminha pessoas para 

abrigos [...] 

Acordei no abrigo às 5h20, escovei os dentes, passei creme e penteei o 

cabelo, troquei de roupa e fui descer com os sacos de lixo [...] 

Na Comlurb [...] às 7h20 comecei a varrer. No início, tinha um pouco 

de vergonha de ser gari. Hoje sinto orgulho da profissão. É importante 

                                                           
24 piauí, edição 12, setembro de 2007  
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para o bem-estar das pessoas e é importante para mim, pois paga 

minhas contas [...] 

A Avenida Cidade Jardim estava muito suja, enchi três sacos e um 

contêiner. Nunca havia visto essa rua tão suja, estava rezando para dar 

logo a hora do almoço. Quando tem mato, capino num dia e varro no 

dia seguinte. Mas não gosto de capinar mato. Quando tem de limpar o 

ralo do asfalto, são os garis homens que abrem a tampa, pois ela é 

pesada demais para uma mulher. Mas depois tem que limpar o ralo, 

puxar o lixo lá do fundo com a enxada. Não gosto dessa parte. Varrer 

sim, eu adoro [...] 

Aprendi que para varrer melhor tem que deitar a vassoura, não varrer 

com ela em pé, como a gente faz em casa. Só assim, com ela 

inclinada, você consegue tirar aquelas coisinhas que ficam agarradas 

no chão, o lixo todo, as folhas [...]25 

 

Cartas, diários íntimos e memórias, entre outros, sempre tiveram autores e 

leitores, mas na última década, no Brasil e no mundo, ganharam um reconhecimento e 

uma visibilidade bem maiores. A despeito disso, não são ainda muito numerosos os 

estudos que se dedicam a uma reflexão sistemática sobre esse tipo de escrita. 

Segundo Angela de Castro Gomes (2004, p.16), a nossa sociedade hoje é 

também a da intimidade, havendo transposições frequentes entre tais noções, pois foi 

esse indivíduo que se tornou sincero, verdadeiro em suas ações e emoções que 

conquistou a possibilidade de expressá-las para si e para os outros. Uma sociedade onde 

o coração, até mais que a razão, passou a simbolizar a ideia de produção e expressão de 

um “eu” profundo, subjetivo, autêntico...  

 

As práticas de escrita de si podem evidenciar, assim, com muita 

clareza, como uma trajetória individual tem um percurso que se altera 

ao longo do tempo, que decorre por sucessão. Também podem mostrar 

como o mesmo período de vida de uma pessoa pode ser “decomposto” 

em tempos com ritmos diversos: um tempo da casa, um tempo do 

trabalho, etc. Esse indivíduo que postula uma identidade para si e 

busca registrar sua vida, não é mais apenas o “grande” homem, isto é, 

o homem público, o herói, a quem se autorizava deixar sua memória 

pela excepcionalidade de seus feitos. Na medida em que a sociedade 

moderna passou a reconhecer o valor de todo indivíduo e que 

disponibilizou instrumentos que permitem o registro de sua 

identidade, como é o caso da difusão do saber ler, escrever e 

fotografar, abriu espaço para a legitimidade do desejo de registro da 

memória do homem “anônimo”, do indivíduo “comum”, cuja vida é 

composta por acontecimentos cotidianos, mas não menos 

fundamentais a partir da ótica da produção de si (GOMES, 2004 p.13). 
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Esse tempo da casa e tempo do trabalho é facilmente visto nos relatos dos 

protagonistas da seção diário como em “Meu nome é She-ra” (piauí 17, fevereiro de 

2008), do sargento Nilson César Pereira Rabelo que trabalha como guarda-vidas nas 

praias cariocas há mais de 26 anos.  

 

Acordei cedo para continuar a obra da minha casa. É duro morar numa 

casa em construção. Aqui eu sou auxiliar de pedreiro, ou seja, auxiliar 

de mim mesmo; faço de tudo [...] vendi meu carro, comprei o terreno 

e estou pagando a perder de vista [...] casa normal, dois quartinhos, 

pequena, é a minha primeira casa própria [...] na minha área, eu boto 

ordem, proíbo tudo que pode dar confusão [...] proíbo usar botijão de 

gás na areia. Se tem prancha muito perto da beirada da água, vou lá no 

surfista e “pi, piiiii, pi...”, “Não pode isso, não pode aquilo”.26 

 

A maioria dos protagonistas do cotidiano que escreve para Diário pertence à 

classe menos favorecida, representando uma realidade pouco vista nos jornais e revistas 

brasileiras, como o de Martha de Sousa Pereira da Silva, “Só tenho o que preciso e está 

bom assim” (piauí 27, dezembro de 2008). Martha sempre trabalhou como empregada 

doméstica até que seu marido, Izaías, ligou-se ao Movimento dos Sem-Terra e foi 

ocupar uma fazenda em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. Martha ficou em dúvida 

se acompanhava o marido, pois com muita luta e anos de trabalho, conseguiu comprar 

casa própria na cidade. Por que iria para um fim de mundo sem água e sem luz? Até que 

Martha resolve acompanhar o marido. Os textos retratam sonhos e expectativas.  

 

 

Figura 4 – Martha Pereira da Silva acompanha o marido Izaías no MST 
Fonte: Arquivo revista piauí 
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Em Campo Grande, eu tive crediário nas Casas Buri, na Dima 

Calçados, nas Casas Bahia e no Magazine Luiza. Tudo que eu podia 

sonhar, consegui comprar. Queria ter uma geladeira duplex, com 

congelador separado. Eu tive. A cada dois anos, trocava o fogão. Meu 

sonho era comprar um Continental. Eu comprei. Sempre tivemos 

carro, primeiro um Fusca, depois um Passat, depois um Corcel, e 

assim foi. Aqui é tudo diferente. Ainda não temos água encanada, 

então tomo banho de balde. Trouxe meu celular, mas quase não uso, 

porque não tem energia para carregar a bateria [...] Acordo todo dia às 

cinco da manhã, faço meu café, vou dar milho para as galinhas e ração 

aos porcos. Depois vou com o Izaías tirar leite das vacas [...] Não 

tenho saudades de meus crediários [...] Não volto mais para a cidade. 

Aqui só tenho o que preciso, e não aquilo que eu quero. Se eu não 

posso ter um armário novo, eu fico com o velho mesmo. Não é o que 

eu quero, mas é o que eu preciso e está bem assim.27 

 

Mas a seção também retrata a classe média como o diário de Martha Nowill, de 

28 anos. Ela alimenta o sonho de ser boa atriz, por isso passa um mês no inverno de 

Moscou estudando o método Stanislavski de interpretação na Academia Russa de Arte 

Teatral. Martha passou pelas angústias de ser avaliada por um professor russo. “Esse 

russo está destruindo meu ego” (piauí 30, março de 2009). Foram 120 horas de aulas a 

temperaturas baixíssimas que chegaram a -25°C. 

 

 

Figura 5- Martha Nowill aventura-se na Rússia para aprender método teatral 
Fonte: Arquivo revista piauí 

 

 

O lugar onde a gente vai estudar, o Gitis, é o sonho de qualquer 

estudante de teatro [...] Foi um dia difícil. Tivemos a infeliz idéia de 

sermos as primeiras a se apresentar. A primeira coisa que Valenti 

disse para a produtora foi: “Pergunta para elas porque elas sentem 

tanta pena de si mesmas?” [...] Esse russo filho-da-puta está 

destruindo meu ego, dia após dia. Diz que tem ouvido absoluto para a 
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verdade, que quando eu estiver sendo verdadeira ele vai saber. Se eu 

me expresso, ele diz para eu não demonstrar a emoção. Se não 

demonstro, ele diz que não há nada dentro de mim [...]28 

 

O relato vai além, envolve os conflitos de Martha com a amiga Maria Manoela, 

o descobrimento de um novo país e uma história amorosa com Sasha, um garoto que 

conheceu lá. 

Outro exemplo de uma classe mais abastada é o diário de Jório de Barros 

“Ganhei a primeira cruz no meu bisturi” (piauí 02, novembro de 2006). Ele descreveu 

sua rotina em praticamente um mês de diário. Vinte e sete anos de idade e quatro de 

residência, o cirurgião se divide entre o hospital federal do Andaraí, na zona norte 

carioca, e o Hospital da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Com salário de 3 mil reais, e 

rachando o aluguel de 1,6 mil com os irmãos, já operou mais de duzentos pacientes. 

 

 

Figura 6- Jório de Barros relata o dia-a-dia de um médico residente 
Fonte: Arquivo revista piauí 

 

Dia de visita na enfermaria. É uma visita coletiva. Passamos os 

casos, leito a leito, tentando definir a conduta para cada paciente. Um 

deles tinha sido submetido à retirada de uma parte do intestino 

(gastrotomia subtotal), com complicações. Nos demos conta, tarde 

demais, que estávamos discutindo o caso ali, à sua frente. A cada 

palavra nossa, ele abria um olhar de susto e aflição, mesmo sem 

entender o que estava acontecendo. Voltei à enfermaria para vê-lo e 

examiná-lo mais uma vez. Encontrei-o muito assustado, chorando. 

Achava que iria morrer, que seria operado de novo. Amanhã tem 

jogo e o Flamengo vai ganhar, claro. 
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Estou gripado e com dores no corpo. Tenho duas cirurgias pela 

manhã e uma outra à noite. Vejo uma paciente em fase terminal de 

um tumor de estômago, inoperável. Não temos como ajudá-la e ela 

sente isto. Parece que sabe que está morrendo. A gripe piorou 

bastante. Já estamos no meio da tarde e ainda não almocei. Saí do 

Andaraí, passei em casa e segui para o Hospital da PM, no Estácio, 

onde, às 19h, fizemos outra cirurgia. Correu tudo bem, mas estou 

saindo à meia-noite, só com um lanche na barriga e bastante gripado, 

doido para chegar em casa, comer alguma coisa e descansar. Tenho 

que estudar um pouco antes de dormir - senão não termino a 

especialização em laparoscopia. A cada paciente que atendo me dá 

vontade de agradecer pela residência no Hospital da Polícia Militar. 

Aqueles caras têm muita paciência para explicar o que não está no 

livro. Como eles dizem: "Quanto mais eu estudo, mas sorte eu 

tenho”. Contas e mais contas. Depois de pagar tudo ainda tenho de 

separar algum para o boleto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Há 

três meses quero entrar na natação e sempre deixo para a próxima 

semana. E a minha saúde? Já estou de novo pensando em dinheiro, 

mas o fato é que está difícil. São muitos descontos: INSS, Imposto de 

Renda. Só aí já ficam 1 mil reais. E aumento, que é bom, nada.29  

 

Os diários veiculados pela piauí revelam a cotidianidade e incluem, como também 

pertencentes e fazedores da História, pessoas “comuns”, que em sua rotina diária são 

importantes no processo de compreensão da realidade, uma das funções do jornalismo. 
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Capítulo IV 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em quatro anos trabalhando com o Jornalismo Literário pude fazer algumas 

observações e, talvez, a mais importante delas seja que o JL não é apenas uma 

modalidade jornalística, mas uma forma de se pensar o mundo. Enquanto o jornalismo 

“hard news” encara o homem como objeto e tem como premissa básica a objetividade, o 

JL vê o homem como sujeito independente de raça, classe social, etc, incluindo dentro 

de seu universo os vários protagonistas do cotidiano que tecem a realidade, o mundo. O 

JL abraça a subjetividade e a emoção passa a ser um componente importante de 

entendimento. Dentro desse universo, o homem e suas ações precisam ser 

compreendidos. Nessa árdua tarefa, uma visão unilateral e fragmentada não dá conta, é 

preciso contar com conhecimentos de diversas áreas, buscar o entendimento de maneira 

complexa abarcando saberes de disciplinas diversas como a História, a Literatura e 

Antropologia. 

Mas, de tão complexo, o jornalismo precisa ser encaixado e analisado segundo a 

época em que se produz. Que tipos de pensamentos fundamentam a época? Em que 

esses pensamentos influenciam a prática jornalística? Há movimentos contrários? É uma 

época complicada, eu diria pós-moderna em que predominam conceitos que influenciam 

diretamente a maneira de lidarmos com o tempo, uma relação conturbada em que 

pretendemos superá-lo, dominá-lo. O homem tem medo de envelhecer e vai 

preenchendo a agenda com compromissos, quanto mais correr, mais estará aproveitando 

a vida, a época da velocidade. Nunca se caminhou com passadas tão largas para um 

destino desconhecido. A forma de lidarmos com o tempo e a velocidade influencia, 

sobremaneira, a prática jornalística. Hoje, as informações são recebidas pelo celular, a 

internet põe a notícia no ar imediatamente após o acontecido, é preciso correr... No 

entanto, algumas publicações, como a revista piauí, tem tido uma relação diferente com 

o tempo, está aí uma novidade, um diferencial na época pós-moderna. Essa relação 

diferente em que o tempo de produção das matérias é mais longo revela um protagonista 

importante, o do cotidiano, aquele que vive as ruas, que constitui e ajuda a tecer a 



106 
 

realidade longe dos gabinetes dos governadores, dos holofotes das celebridades. A piauí 

revela uma peça fundamental para o entendimento da contemporaneidade. 

É do cotidiano que brota a magia, já dizia Ecléa Bosi e, dentro desse cotidiano 

protagonizado por um sujeito de nome, gosto e sentimentos, é possível inferir outras 

características que se sobressaem nesta época ou que são inerentes ao jornalismo 

praticado pela piauí. 

O nome piauí, para mim, é cheio de sincronicidades e, pra alguns, de confusão. 

Explico: sou piauiense e quando digo que trabalho com a revista piauí, as pessoas que 

não conhecem a publicação pensam que me refiro a meu Estado. Bom, o certo é que o 

Jornalismo Literário entrou na minha vida no mesmo ano em que a revista foi criada. Li 

o primeiro número e fiquei encantada com uma matéria da Vanessa Bárbara sobre o dia-

a-dia de um operador de telemarketing. Com o tempo, observei que alguns 

protagonistas, até então desconhecidos, se revelavam de maneira encantadora nas 

páginas da revista. Ainda um tanto confusa sobre o recorte de minha dissertação, em 

uma conversa informal com meu orientador, Faro, em sua sala de professor da 

Metodista - cuja mesa estava repleta de todas as edições da revista - ele me questionou: 

o que te chama atenção? Prontamente respondi: as matérias com anônimos. Ele 

respondeu com sua costumeira empolgação: “Taí o seu trabalho!”. Somente depois de 

algumas reflexões, resolvi chamar esses a quem considerava anônimos de protagonistas 

do cotidiano. 

Confesso que foi com grande prazer que me debrucei sobre esta pesquisa. No 

entanto, sempre mantendo uma postura isenta. Li 36 edições da revista na minha 

pequena mesa de trabalho montada no apartamento da Rua Dona Veridiana (centro de 

São Paulo) ou na biblioteca do Centro Cultural São Paulo.  No processo, separei as 

matérias com protagonistas do cotidiano com post it coloridos e observei uma 

característica interessante: eles eram presença constante nas seções  Esquina e  Diário. 

Debruçando-me mais ainda neste recorte foram saltando aos olhos outras características 

ou categorias que fui elencando, talvez aqui esteja a parte mais reveladora deste 

trabalho. Os textos da seção Esquina, escritos por jornalistas e freelancers da publicação 

são marcados por: 

a-humanização: os personagem aparecem individualizados, como seres únicos no 

universo. Possuem nome e são facilmente encontrados pelos leitores que assim os 

desejarem conhecer pessoalmente; 
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b- voz autoral: o repórter tem liberdade para usar sua criatividade e estilo ao escrever a 

matéria; 

c- cotidianidades dos protagonistas: os personagens são inseridos dentro de seu 

cotidiano, com suas falas, rotinas, etc; 

d- vida subjetiva e emocional dos protagonistas: além das características físicas, 

apresentam-se também as psicológicas, assim como gostos, sentimentos, sonhos, etc. 

Outra parte importante deste trabalho, e que só surgiu no decorrer da análise das 

matérias, foi descobrir a riqueza da seção Diário, escrita pelos próprios protagonistas do 

cotidiano. Nesta seção eles se colocam no centro juntamente com suas rotinas diárias 

mostrando a beleza do cotidiano de cada um, assim como todas as angústias, desejos, 

felicidades e tristezas presentes no dia-a-dia. Esses registros pessoais são importantes 

para se entender a essência e os sujeitos de uma época. Acredito que piauí tem 

conseguido dar uma parcela de contribuição na escrita da história. Esses sujeitos deixam 

uma escrita de si para evitar o desaparecimento. 

Outra descoberta é que a piauí, de certa forma, questiona um valor intrínseco de 

notícia: notoriedade. Ela mostra que uma pessoa “comum”, desconhecida do grande 

público, pode render boas histórias e fascinar o leitor. O interessante nisso tudo, no 

entanto, foi ler a revista e não fazer aqueles velhos questionamentos: “Quem é esse 

cara?”, “O que ele pensou em tomar determinada atitude?”, “O que ele faz?”. Os 

repórteres de piauí, mesmo deixando um gosto de “quero mais”, sempre me respondiam 

e saciavam minha curiosidade por histórias de vida... 
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