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RESUMO
O uso da literatura no jornalismo foi relegado a segundo plano ao longo da história. O
tema desta pesquisa é a sensibilidade no fazer jornalístico. A sensibilidade, neste caso,
não se relaciona com o sensacionalismo ou com o uso de adjetivos e primeira pessoa, mas
com um olhar do repórter preocupado com a escuta, com a observação dos detalhes e com
a entrega que o jornalismo necessita. Analisa-se a literatura como um método auxiliador
na formação de um pensamento mais contextualizado do próprio repórter. A partir da
análise das obras da jornalista Eliane Brum, propõe-se compreender a relação entre um
olhar sensibilizado e o estudo da literatura com a construção do jornalismo no Brasil.
Pretende-se analisar as questões pertinentes ao tema a partir de revisão bibliográfica,
estudo do processo histórico do jornalismo brasileiro e entrevista com a jornalista Eliane
Brum. As obras da autora servem para exemplificar o olhar sensibilizado da jornalista nas
reportagens.
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ABSTRACT
The usage of literature in journalism has diminished in the course of time. The topic of
this research is the sensibility in the journalism act. Sensibility, in this case, isn’t related
to sensationalism or the use of adjectives and first-person point of view, but the views of
the journalist who's comitted to listening, observing the details and surrendering
completely to his profession. The previous literature is analyzed as a helping method for
the journalist throughout the formation of a more contextualized way of thinking. From
the analysis of journalist Eliane Brum's works, this paper seeks to understand the
relationship between a sensible look and the study of literature within the construction of
journalism in Brazil. It'll analyze relevant issues to the theme using literature review, a
study on the historical evolution of brazilian journalism and an interview with Brum. Her
writings illustrate the sensible look she employs on her articles and in-depth pieces.
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1 INTRODUÇÃO

A literatura esteve presente no jornalismo brasileiro do século XVIII até meados
do século XX. O folhetim atraía leitores de uma forma tão expressiva que as vendas de
jornais aumentaram exponencialmente. Com o decorrer dos anos, o jornalismo aliado a
técnicas literárias deixou de estampar jornais e revistas para ganhar forma em livros,
principalmente, por conta dos aspectos mercadológicos dos veículos de comunicação.
Entretanto, algumas dessas obras foram feitas depois de serem publicadas em jornais e
revistas, e são consideradas, até hoje, obras-primas do jornalismo.
No Brasil, o jornalismo se consolidou na ditadura do lead e nos conceitos de
objetividade e impessoalidade, baseados na escola americana de jornalismo.
Atualmente, a hierarquização das informações, os valores-notícias e a credibilidade do
veículo e do jornalista são pautados diariamente nas notícias e nas reportagens que vão
direto ao ponto. Na era da rapidez da informação, o leitor precisa das reportagens em
tempo recorde. A lógica de jornalismo como negócio, consolidada nos anos 1950, está
viva até hoje. Na maioria dos casos, o jornalismo atual preza pela velocidade e acaba
por deixar de lado aspectos fundamentais e relevantes para a reportagem.
Ao longo do século XX, o jornalismo passa a ser empresarial, seguindo a lógica
dos conglomerados jornalísticos. O mercado está preocupado com tempo, espaço e
dinheiro, enquanto ao jornalista desatento e descuidado pode restar ficar à mercê dessas
condições. Em nome da racionalização dos custos e da gestão descentralizada em busca
de autonomia, as redações sofrem cortes em seus orçamentos e de pessoal. As técnicas
redacionais sofrem mudanças drásticas, o noticiário oculta seu próprio sujeito seguindo
o conceito de impessoalidade. A linguagem sofre com o empobrecimento do código, do
vocabulário e da sintaxe. Os textos perdem espaço diante da ampliação da publicidade,
que deve arcar com o custeio do veículo. A estrutura textual sofre restrições para a
construção do lead e para a hierarquização das informações. Os manuais de redação
padronizam os profissionais. A criatividade é cortada pela raiz. Desta forma, as
reportagens caem na mesmice do senso comum. Mesmo que a notícia seja o novo e o
inusitado, a estrutura, geralmente, não ousa nem inova nas suas abordagens.
Em grande parte dos casos, a literatura e a sensibilidade são deixadas de lado
por serem relacionadas com o conceito ultrapassado de subjetividade, quando o
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jornalismo deve ser puramente objetivo. Literatura e sensibilidade são vistos como
obstáculos no jornalismo. Como o nariz de cera é considerado uma abertura redundante,
na qual enche o texto em vez de acrescentar algo válido na reportagem, a sensibilidade
do repórter pode ser vista como algo prejudicial à impessoalidade do texto. Desta forma,
os princípios básicos do jornalismo convencional podem sofrer com isso. A literatura
passa a ser a matéria-prima dos livros, enquanto a sensibilidade é considerada
exatamente a emoção que atrapalha o texto jornalístico.
Entretanto, o jornalismo atual tem uma quantidade imensa de informação, mas
pouca contextualização e profundidade. As reportagens acabam por ficar presas às
algemas dos manuais de redação, nos pontos de vista e nas abordagens do senso
comum. A notícia traz a novidade, mas não inova na sua estrutura e na sua técnica. A
reportagem parece ser um recorte e colagem das informações obtidas pelas agências de
notícias. O resultado é um jornalismo raso e fragmentado, por vezes burocrático, ao se
concentrar em números, estatísticas e fontes oficiais. O jornalismo fica, portanto, sem as
contextualizações necessárias e sem abordagens diferentes, o que acaba por subestimar
e enfastiar o leitor.
Por essas lacunas promovidas pelo fazer jornalístico, o tema deste trabalho é a
sensibilidade no jornalismo. Ou seja, a ideia é analisar se a literatura e a sensibilidade
do repórter são aspectos úteis à prática jornalística ou devem ser refutados. Desta forma,
busca-se entender se há outra maneira de fazer jornalismo diário e se ela é
recomendável segundo os preceitos éticos da profissão. A hipótese levantada é que a
sensibilidade do repórter pode ser útil ao fazer jornalístico e a literatura pode servir de
contributo na construção de um pensamento mais contextualizado e menos fragmentado
do próprio jornalista.
O trabalho acadêmico tem como objetivo analisar as possibilidades de associar
literatura e jornalismo nas redações, bem como entender os motivos da separação entre
eles, ocorrida no decorrer da história. Observa-se também se no jornalismo só há espaço
para o racionalismo ou se existe uma lacuna que pode ser preenchida pela sensibilidade
do repórter nos diversos veículos de comunicação. O esclarecimento do conceito de
sensibilidade também está entre os objetivos deste trabalho. A sensibilidade pode ser
adquirida na formação pessoal, acadêmica e profissional? Ela é uma característica
feminina e masculina? Essas são algumas discussões que impulsionam o
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desenvolvimento da pesquisa. Portanto, a formação do jornalista como pessoa e cidadão
também está relacionada com o âmago da pesquisa.
Com o intuito de estudar a sensibilidade no jornalismo, o trabalho da jornalista
Eliane Brum foi escolhido como objeto de análise, já que os textos da profissional
fogem do convencional e procuram uma nova abordagem jornalística. A gaúcha de Ijuí,
nascida em 1966, é jornalista, escritora e documentarista. Ela é autora de quatro livrosreportagem, um de ficção, e um de memórias, lançado neste ano, e é escritora de um
capítulo da coletânea promovida pelos Médicos Sem Fronteiras. Como documentarista,
ela codirigiu Uma história Severina e Gretchen filme estrada. Eliane Brum já trabalhou
no jornal Zero Hora, na revista e no site da Época e atualmente, na edição brasileira do
El País. Dentre os mais de 40 prêmios nacionais e internacionais que recebeu ao longo
da carreira, estão o Esso, o Vladimir Herzog, o Jabuti, o Açorianos, o Rei de Espanha e
o Sociedade Interamericana de Imprensa.
Esta pesquisa é baseada na referência teórica feita por revisão bibliográfica e na
análise dos textos da jornalista Eliane Brum, usada como exemplo de repórter sensível.
Os textos da autora foram publicados no jornal gaúcho Zero Hora, na publicação
impressa e no site da revista Época, presentes nos livros Coluna Prestes – O avesso da
lenda (1994), A vida que ninguém vê (2006), O olho da Rua (2008), A menina quebrada
(2013), além da reportagem feita a pedido dos Médicos Sem Fronteiras para fazer parte
do livro Dignidade! (2012) em comemoração aos 40 anos da instituição. Neste último
livro, nove escritores foram convidados a visitar postos da instituição em diversos
lugares do mundo e escrever sobre a situação do local. Eliane Brum foi a única
convidada brasileira.
A metodologia desta pesquisa se aproxima da reportagem documental ao trazer
elementos objetivos junto com citações que esclarecem e complementam o assunto
abordado. Esses dados fazem com que o conteúdo traga fundamentação ao tema tratado
e acaba por refletir em uma pesquisa de cunho pedagógico. Como a obra de uma
jornalista específica é tratada neste trabalho, os procedimentos metodológicos
contemplam uma entrevista com Eliane Brum. Desta forma, a pesquisa leva em conta a
própria voz de quem foi estudada e analisada, se aproximando da reportagem
testemunho, pois trata do relato do que o próprio entrevistado participou ou assistiu.
Este trabalho acadêmico traz, portanto, o ponto de vista particular da jornalista gaúcha,
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juntamente com suas próprias interpretações e suas impressões subjetivas. Eliane Brum
costuma fazer uma espécie de reportagem etnográfica. Afinal, em muitas de suas
reportagens, escreve aquilo que vivencia lado a lado com personagens da vida real, que
ilustram os textos jornalísticos. Em uma das grandes reportagens realizadas para a
revista Época, intitulada de Vida até o fim, chegou a conviver 115 dias com a
protagonista da história. O texto está disponível no livro O olho da rua e é discutido
nesta pesquisa.
Além da introdução e da conclusão, o trabalho é organizado em três capítulos.
No capítulo 2, há um panorama histórico do uso da literatura no jornalismo desde a
chegada da imprensa no Brasil até os dias atuais. A história do jornalismo brasileiro
aliado com o panorama americano e europeu ajudam a construir o cenário atual de
jornalismo para melhor compreender como houve a separação da literatura e do
jornalismo ao longo da história. Momentos como o auge do folhetim, a Segunda Guerra
Mundial, o New Journalism e o New New Journalism são destacados por conta da
importância e da relevância perante o tema proposto. Além disso, a produção
jornalística em livro é analisada, já que foi uma alternativa para a literatura, depois que
ela foi afastada do jornalismo. O capítulo também aborda a construção do livroreportagem, a diferença deste tipo de obra para com o jornalismo de jornais e revistas, o
funcionamento e o rendimento do mercado editorial para o autor com este gênero
literário. Os aspectos técnicos e éticos da profissão são analisados por serem essenciais
na construção da reportagem e na formação acadêmica e profissional. Casos de falta de
ética no jornalismo e as consequências deste ato, como no caso da Escola Base, em
1994, em São Paulo, ajudam a ilustrar a pesquisa, que apresenta as fases necessárias
para um fazer jornalístico pautado no caráter ético da profissão.
O capítulo 3 apresenta o conceito da razão, aceito historicamente como a base
teórica do jornalismo. O uso da sensibilidade é a questão fundamental desta parte da
pesquisa. Conceitos subjetivos como "verdade", "afeto" e "ternura" são destrinchados
com o intuito de compreender se há ou não importância e relevância no jornalismo. A
partir de exemplos jornalísticos, pretende-se entender se o olhar sensível do repórter
pode ser positivo no fazer jornalístico. Analisa-se, portanto, se a razão sozinha é capaz
de dar conta de todos os aspectos relacionados com o fazer jornalístico. O estudo da
sensibilidade, por sua vez, leva em consideração conceitos como feeling ou faro
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jornalístico, insight e intuição. A subjetividade da verdade, o pensamento e da lógica
mecanicista na ciência e no jornalismo também participam da premissa deste capítulo.
No capítulo 4, por sua vez, é o momento de análise dos textos da jornalista
Eliane Brum, a partir dos conceitos estudados nos capítulos precedentes. As obras da
jornalista servem como um parâmetro referencial de texto, trabalho, técnica e ética
jornalística. O objetivo do capítulo é averiguar o que a jornalista faz de diferente do
jornalismo convencional, além de perceber se essa abordagem é relevante e se pode ser
feita por outras pessoas. Aspectos mercadológicos como flexibilidade do veículo, tempo
e custos da reportagem também são levados em consideração. A história de vida da
jornalista juntamente com o início da carreira serve para contextualizar a formação
pessoal, acadêmica e profissional da jornalista. As críticas sofridas e feitas pela própria
jornalista são discutidas neste capítulo com o intuito de entender quais são os aspectos
negativos deste tipo de abordagem. A opinião da jornalista Eliane Brum sobre a
reportagem olho no olho, a importância da tecnologia para o fazer jornalístico, e a forma
como uma entrevista deve ser pensada, conduzida e escrita também estão entre os
assuntos discutidos. Ao fim do capítulo, a entrevista realizada com a própria Eliane
Brum fala sobre as principais questões levantadas e abordadas no desenvolvimento
desta pesquisa.
A ideia inicial era entrevistar a jornalista Eliane Brum pessoalmente, seguindo a
lógica da profissional de realizar reportagens olho no olho. Entretanto, uma soma de
fatores impossibilitou que a entrevista fosse feita da forma desejada. Em primeiro, a
distância. Afinal, a gaúcha Eliane Brum reside na cidade de São Paulo e esta pesquisa é
realizada no Rio de Janeiro. O tempo de pesquisa também precisava ser levado em
consideração. Afinal, este trabalho deve respeitar um prazo exíguo diante das alterações
do calendário acadêmico da UFRJ por conta da realização da Copa do Mundo no Brasil.
A disponibilidade da jornalista era fundamental para este tipo de entrevista e foi o fator
decisivo para que a entrevista fosse concedida por via telefônica. Afinal, a jornalista
estava envolvida com o processo de lançamento de seu novo livro Meus
desacontecimentos – a história da minha vida com as palavras (2014).
O objetivo da entrevista é entender pelas próprias palavras da jornalista se os
aspectos estudados e defendidos neste trabalho acadêmico condizem e fazem sentido
com a forma que a jornalista trabalha e escreve. A partir da contextualização dos pontos
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abordados nessa pesquisa com as situações narradas nas reportagens de Eliane Brum,
analisa-se a opinião da jornalista. Desta forma, observa-se um panorama completo da
autora em vez de uma simples análise unilateral sobre o trabalho da profissional.
A ética no jornalismo é uma questão levantada e discutida nos três capítulos por
se tratar de uma premissa essencial e fundamental da profissão e, portanto, da pesquisa.
A ideia é trabalhar com esse aspecto também na entrevista para que a pesquisa possa
abordar a opinião da autora, cuja obra é analisada.
A relevância desta pesquisa está fundamentada em aspectos cruciais do fazer
jornalístico. Como o jornalismo busca a verdade, mesmo que as verdades sejam
subjetivas, o jornalista tem deveres para com a sociedade, principalmente em relação
com a função social da profissão e do caráter ético ao qual sua postura está relacionada.
A literatura no jornalismo foi relegada a segundo plano em nome da objetividade e da
clareza. Entretanto, o objetivo desta pesquisa não é reviver o jornalismo literário do
século XIX, mas avaliar se a literatura pode ser usada como método de estudo e de
raciocínio pelos próprios jornalistas. Entender se esse tipo de leitura pode acrescentar na
formação pessoal, acadêmica e profissional.
No caso da sensibilidade do repórter, a ideia não é defender o uso do
sensacionalismo nem de inúmeros adjetivos no texto, mas analisar se a sensibilidade no
ato de enxergar o mundo à sua volta pode contribuir de maneira significativa para a
apuração, a redação e a checagem da reportagem. Desta forma, esta pesquisa traz
questionamentos importantes para os profissionais e, principalmente, para quem está
iniciando na profissão, já que há uma discussão sobre nova possibilidades do fazer
jornalístico. Um fazer jornalístico preocupado e comprometido como garantia dos
aspectos éticos da profissão, da função social do repórter e dos limites da reportagem,
além de cuidar para não subestimar o leitor com reportagens superficiais, com
informações duvidosas ou com a quebra dos limites éticos.
Como o tema tem relação com o modelo de jornalismo adotado na escola
europeia, que preza pela construção de reportagens mais analíticas, algumas das
referências bibliográficas são francesas como Edgar Morin e Michel Maffesoli.
Entretanto, houve a preocupação de abordar textos de outras nacionalidades como a do
americano Tom Wolfe, a do colombiano Luis Carlos Restrepo e a de brasileiros como
Cremilda Medina, Eduardo Belo e Felipe Pena. Trabalhos acadêmicos sobre o trabalho
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de Eliane Brum, como no caso de Francisco de Assis, de Suzana Rozendo e de Vinícius
Mega, e pesquisas relacionadas com aspectos subjetivos, como no caso de Jorge Ijuim,
também serviram como base teórica. As obras de Eliane Brum, por sua vez, foram
usadas como referência bibliográfica básica. Exemplos de livros-reportagens, escritos
sob a mirada de um olhar mais sensível, se somam à bibliografia, como no caso de John
Hersey e Jon Krakauer.
Desta forma, analisa-se a história do jornalismo brasileiro para entender o
processo de formação do jornalismo atual. A partir desta pesquisa do processo histórico,
questões relacionadas com a falta de contextualização e aprofundamento no atual
cenário do jornalismo brasileiro são levantadas para que possíveis soluções possam ser
discutidas. Este trabalho acadêmico leva em consideração aspectos teóricos do fazer
jornalístico, além do caráter ético do profissional.
As condições mercadológicas dos veículos de comunicação - jornais, revistas,
sites e livros-reportagem - são aspectos determinantes da postura do jornalista? A
análise do trabalho da jornalista Eliane Brum serve como base para tentar responder a
essa e outras questões. Desta forma, explora-se as obras publicadas da jornalista com o
intuito de compreender a importância e a relevância da flexibilidade dos veículos de
comunicação.
Este trabalho acadêmico visa, portanto, apresentar questões levantadas pelo
jornalismo atual com o objetivo de perceber se a literatura e se a sensibilidade do
repórter podem ajudar a prevenir erros comuns do jornalismo convencional como a falta
de apuração ou checagem. Com isso não se pretende chegar a uma resposta definitiva, e
tampouco a um imperativo categórico, mas propor uma nova forma de pensar o fazer
jornalístico para que se abram novas possibilidades ao debate atual do jornalismo
brasileiro.
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2 A TRADIÇÃO DA LITERATURA NO JORNALISMO
Escrevo porque a vida me dói, porque não seria capaz de viver sem
transformar dor em palavra escrita. Mas não é só dor o que vejo no
mundo. É também delicadeza, uma abissal delicadeza, e é com ela que
alimento a minha fome. Desde pequena sou uma olhadeira e uma
escutadeira, raramente uma faladeira, e vou engolindo as novidades
com os olhos e com os ouvidos, sempre ávida por mais. Foi isso o que
fez de mim repórter, que é muito mais do que uma profissão, é um
ser/estar no mundo. (BRUM, 2013, p.13)

A interação entre literatura e jornalismo no Brasil foi historicamente
considerável. Na época do Brasil Colônia, a impressão foi proibida, já que a metrópole
portuguesa tinha medo de que as ideias em papel influenciassem ideais libertários e
liberais na colônia. A impressão só foi liberada em 1808, com a vinda da Coroa
Portuguesa para o país. Entretanto, o primeiro jornal brasileiro, o Correio Braziliense,
foi fundado, em Londres, pelo português Hipólito José da Costa.
Do séculos XVIII até metade do século XX, escritores apresentavam seus
romances nos jornais, nos chamados folhetins. Um estilo que marcou a união entre
jornalismo e literatura. Segundo Felipe Pena (2011), o termo francês feuilleton
caracterizava uma espécie de suplemento dedicado à crítica literária. A partir das
décadas de 1830 e 1840, com a eclosão do jornalismo popular, principalmente na GrãBretanha e na França, o termo ganhou um novo conceito. Essas narrativas literárias,
publicadas em jornais, gerava um aumento no número de vendas do veículo. A partir da
lógica capitalista, quando há um aumento no número de vendas, o preço do jornal acaba
por ser reduzido, o que, consequentemente, ampliava novamente as vendas,
impulsionando a publicação do folhetim.
O romance folhetinesco traz uma série de recursos para prender a atenção dos
leitores. O plot, por exemplo, é a ação principal e o ponto de virada do roteiro. A edição
do folhetim terminava no clímax da história para que sua continuação fosse veiculada
apenas na publicação seguinte. A estratégia garantia que o público continuasse
comprando o jornal. Os escritores também utilizavam a técnica da repetição, a chamada
estética da redundância, para contextualizar os leitores que tivessem perdido alguma
parte da narrativa. Entre os principais nomes do folhetim estavam Machado de Assis e
Manuel Antônio de Almeida, no Brasil; Camilo Castelo Branco e Júlio Diniz, em
Portugal; Balzac, Victor Hugo e Alexandre Dumas, na França; Dickens, na Inglaterra;
além de Dostoiévski e Tolstói, na Rússia.
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Até metade do século XX, os jornais publicavam essas histórias, que muitas
vezes eram de jornalistas estrangeiros e nacionais. Nessa época, os periódicos
apresentavam ideias e abrigavam textos literários, já que ainda não havia a preocupação
com a reportagem e com o noticiário. O folhetim teve, portanto, grande influência para
o jornalismo literário.
É possível compreender as mudanças do uso da literatura no jornalismo, ao
longo da história, a partir das diferenças de padrões da imprensa. A escola americana de
fazer jornalismo é bem diferente da europeia. Enquanto a tradição americana era
marcada pelo uso da pirâmide invertida, do lead e da objetividade, a europeia prezava
por textos mais longos, analíticos e formais. Eduardo Belo (2006) afirma que, nos
Estados Unidos, os veículos fazem parte de organizações empresariais, enquanto na
Europa, o jornalismo estava mais relacionado com a atividade político-partidária, no
caso dos impressos. Poucos não tinham esse vínculo com partido ou com política, como
o The Times, fundado em 1785, que defendia valores liberais, apesar de seu propósito
ser independente aos poderes. O jornalismo europeu também contava com a
preocupação do governo com o uso do rádio e da TV no processo educacional. Isso
explica o caráter mais politizado e ideologizado da mídia impressa europeia até hoje.
Além de auxiliar a entender o motivo de grandes emissoras de radiodifusão serem
estatais, como a italiana RAI e a inglesa BBC.
O autor afirma que a partir do crescimento do nível educacional da classe
operária europeia foi possível consolidar uma indústria cultural conhecida como
jornalismo popular, como no caso dos tabloides britânicos. Esses impressos usavam
algumas técnicas dos romances populares para dar um sabor às narrativas. Enquanto que
os veículos direcionados para um público com maior nível de escolaridade usavam
recursos de texto mais elaborados, além de uma densidade formal e de conteúdo. Essa
tradição europeia teve grande influência nos hábitos de leitura e de escrita da população.
Os repórteres europeus tinham o hábito de fazer da narrativa um desafio de inteligência
e compreensão de mundo. Isso auxiliou a mídia europeia a criar um mercado produtor e
consumidor de livros, no qual as ideias de jornalismo analítico e intelectualizado
ganhavam ainda mais consistência, contando também com a forte tradição literária do
continente.
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Depois dos Estados Unidos terem se tornado independentes, eles adotaram o
modelo industrial inglês, e assim começaram a surgir como grande potência econômica
mundial capaz até de rivalizar com a Europa. Entretanto, o desenvolvimento social e
econômico no mundo ocorria em diferentes níveis e acabava por expor grandes
desigualdades.
Nesta época, o preço e a oferta de papel ainda não preocupavam os jornais e,
praticamente, não havia concorrência de outros meios, já que o rádio ainda não tinha
alcançado um lugar considerável na disputa. E foi nesse momento que a reportagem
ganhou status social e a grande reportagem com um ar ficcional ganhou popularidade,
principalmente nos Estados Unidos. Muitas delas, que foram veiculadas em jornais e
revistas na primeira metade do século XX, foram parar nas páginas de livros. Não há
uma data certa para o surgimento do livro-reportagem, muitas narrativas de não-ficção
já tinham sido publicadas antes do conceito do gênero existir. Na Europa, por exemplo,
a reportagem em forma de livro ganhou força no século XIX (BELO, 2006).
A primeira tentativa de fazer um jornalismo com um viés mais literário, no
Brasil, foi com a revista O Cruzeiro, criada em 1928, considerada um fenômeno
editorial do país. A publicação ganhou prestígio e houve um aumento de circulação na
década de 1940, quando passou a investir em reportagens. O seu quadro de profissionais
trazia grandes nomes como a dupla formada pelo fotógrafo francês Jean Manzon, vindo
da revista ilustrada Paris Match, e pelo repórter David Nasser. A dupla ganhou
visibilidade com os grandes furos. Entretanto, para conseguir informações, chegavam a
forjar entrevistas e adulterar conteúdos de apuração. O autor afirma que, na época, essas
questões éticas não chamaram a atenção.
O fim da Segunda Guerra Mundial gerou uma gama de produção jornalísticoliterária. Apesar da falta de recursos pelos esforços de guerra, muitos jornais enviaram
correspondentes aos fronts para escrever histórias de combate. Os brasileiros Rubem
Braga e Joel Silveira, por exemplo, seguiram a Força Expedicionária Brasileira (FEB)
na Europa. Braga pelo Diário Carioca e Silveira pelos Diários Associados de Assis
Chateaubriand, que renderam os respectivos livros: Com a FEB na Itália e O inverno da
Guerra (BELO, 2006).
Esse grande combate trouxe mudanças para a forma de fazer jornalismo. Muitos
historiadores e estudiosos da mídia defendem que o lead surgiu durante a Segunda
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Guerra Mundial. Para facilitar o trabalho dos correspondentes, estabeleceu-se que o
primeiro parágrafo de cada despacho tinha que conter os elementos essenciais da
notícia, já que as transmissões por telégrafo eram caras e instáveis. Desta forma, era
feito uma espécie de resumo do texto respondendo às perguntas básicas que, quem,
quando, onde, como e por quê. E depois a notícia era destrinchada a partir de seus
detalhes, hierarquizados em ordem decrescente de importância, técnica que ficou
conhecida como pirâmide invertida.
A partir do século XX, o jornalismo brasileiro, por sua vez, passou a prezar pela
reportagem e pelo noticiário, além da exatidão do que publicava. O Brasil começou a
seguir o padrão americano, paralelamente, ao desenvolvimento tecnológico e técnico.
Em 1950, os veículos adotaram o lead, a pirâmide invertida e o fim do uso de adjetivos.
Isso afastou a imprensa brasileira da técnica europeia e distanciou o jornalismo da
literatura. Apesar disso, o jornalista em si não se afastou dela. Entre os grandes
escritores do país estão muitos jornalistas como Machado de Assis, Rubem Braga e
Nelson Rodrigues. Eles asseguravam seu salário nos jornais e dedicavam seu tempo
livre para fazer literatura, já que no Brasil é difícil viver exclusivamente de livros
(BELO, 2006).
Felipe Pena (2011) afirma que a partir dessas transformações estilísticas e
gráficas nos periódicos, na década de 1950, a presença da literatura no jornalismo
começou a diminuir exponencialmente. A objetividade das matérias passou a ser mais
importante do que a estética da narrativa. Isso significou a preocupação com o fait
divers1 e com a novidade da informação. A literatura, por sua vez, ficou relegada ao
suplemento dos jornais. Esses suplementos literários apresentam, hoje em dia, uma
diferença significativa entre o Brasil e a França, por exemplo. No caso brasileiro, no
eixo Rio-São Paulo, esses suplementos literários são predominantes nos fins de semana,
enquanto que na França, esses cadernos saem em dias úteis.
No Brasil, Joel Silveira é considerado o pioneiro no chamado jornalismo
literário. A “grande reportagem” seria a alternativa para a imprensa e para a voz
reprimida na ditadura do Estado Novo, que perdurou de 1937 a 1945. Quando cobriu a
1

O termo francês significa fatos diversos que procuram atrair a atenção do público como escândalos.
Geralmente, a expressão é utilizada para caracterizar a mídia sensacionalista.
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Segunda Guerra Mundial para os Diários Associados, Silveira conviveu com o
jornalista Ernest Hemingway. Silveira voltou para o Brasil depois de dez meses no front
italiano.
Ao retornar ao país de origem, Chateaubriand, dono dos Diários Associados,
estava em guerra contra Francisco Matarazzo Jr, já que o adversário tinha pedido de
volta o prédio que os Associados ocupavam, que era propriedade do industrial. Além
disso, Matarazzo tinha acabado de adquirir o Grupo Folha. Chateaubriand escreveu
uma série de artigos e encomendou reportagens contra o industrial, mas sua chance de
feri-lo chegou com a notícia do casamento da herdeira Filly com João Lage.
Joel foi escolhido para escrever sobre a festa. Ele já havia conhecido o noivo na
Força Expedicionária Brasileira no norte da Itália e tinha fontes na alta sociedade como
Di Cavalcanti. Mas Silveira não esperava que na noite da festa, uma senhora fosse
procurá-lo na redação para pedir que colocasse no jornal uma nota sobre o casamento de
sua filha que aconteceria no mesmo dia da grande festa. A menina era operária das
indústrias Matarazzo e seu noivo torneiro mecânico de uma das fábricas. Ao ser
informado, Chateaubriand ordenou que desse o mesmo espaço para os dois casamentos.
O Diário da Noite trazia duas páginas sobre os dois casamentos, lado a lado estavam o
luxuoso e o humilde. A matéria deu origem ao livro A milésima segunda noite da
Avenida Paulista (PENA, 2011).
Belo (2006) afirma que por volta da década de 1940, no Brasil, a revista
Diretrizes de Samuel Wainer também colaborou com textos instigantes. Com o
desempenho positivo de Wainer na publicação, ele foi contratado pelo próprio Assis
Chateaubriand. O que se tornou um fato irônico, já que Wainer acabou por se tornar o
principal oponente de Chateaubriand na década de 1950. Do ponto de vista comercial, a
iniciativa de Wainer não deu certo, mas 20 anos depois, a Editora Abril conseguiria tal
feito. A revista Realidade, criada na década de 1960, trazia uma linguagem inovadora e
um enfoque mais livre. Conseguia unir profundidade e leveza nas matérias, além de que
cada repórter podia elaborar sua pauta pelo ângulo que achasse melhor.
Em 1966, foi a vez de o jornal trazer uma experiência bem-sucedida de conteúdo
mais literário. O Jornal da Tarde trouxe reportagens extensas e com textos melhor
trabalhados, antes só usados na imprensa alternativa, como no Opinião (1972) e no
Movimento (1975). Já o Jornal do Brasil, que desde 1956 vinha dedicando maior
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preocupação com a qualidade do texto e da reportagem, não publicava matérias grandes
com a mesma frequência do Jornal da Tarde. Enquanto o Jornal do Brasil era mais
analítico, o Jornal da Tarde publicava reportagens mais descritivas (BELO, 2006).
Pena (2011) afirma que na década de 1960, nos Estados Unidos, um cenário de
insatisfação implicou no surgimento do que depois seria chamado New Journalism.
Muitos jornalistas americanos desta época não gostavam da ditadura das regras de
objetividade, como lead e pirâmide invertida. O jornalista Gianni Carta defende que as
técnicas empregadas nos anos 1960 já haviam passado pelos textos do britânico George
Orwell (1903-1950) e do americano Ernest Hemingway (1899-1961) (CARTA apud
BELO, 2006, p.24). Por isso, ela é considerada por Belo (2006), uma novidade à moda
antiga. O New Journalism trouxe a reaproximação do jornalismo com a literatura. A
técnica utilizada era de narrar fatos com linguagem mais próxima dos romances do que
com a linguagem telegráfica. Baseado na qualidade do texto e no espaço mais amplo
nos jornais e revistas, o New Journalism contou com grandes nomes como Truman
Capote, Tom Wolfe e Gay Talese.
De acordo com Tom Wolfe (2005), essa foi uma ideia nova de como fazer
jornalismo de uma forma que as matérias pudessem ser lidas como romance.
Considerada pelo autor como a literatura mais importante da América, esta seria uma
forma de homenagear o romance e seus grandes autores. Os jornalistas participantes
desse momento não duvidavam de que o romancista continuaria sendo o artista literário
dominante. Eles não tinham o intuito de roubar para si essa fama e, portanto, não
desconfiaram que esse trabalho chamaria a atenção.
O nome New Journalism surgiu em 1887. O termo foi usado de forma pejorativa
para desqualificar o inglês WT Stead, que era editor da Pall Mall Gazette. O repórter
engajado com lutas sociais fazia matérias participativas. Entretanto, ele acabou preso,
quando resolveu “comprar” uma menina de 13 anos da mãe para denunciar a
prostituição infantil. Visto como um jornalista inconsequente e irresponsável recebeu de
seus adversários o apelido de novo jornalista, que seria uma espécie de “cabeça oca”
(ROGÉ apud PENA, 2011, p.52).
O nome do então novo estilo de fazer jornalismo teria sido criado antes do
jornalista mais reconhecido da época, Tom Wolfe. Alguns historiadores consideram
Daniel Defoe como o primeiro jornalista literário moderno. No começo do século
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XVIII, Defoe era considerado um importante editor. Renomado por romances como
Robinson Crusoé (1719) e Moll Flanders (1722), escrevia ensaios e crônicas para a
revista Review. Mas sua participação na imprensa ganhou forma quando fez, em 1725,
uma série de reportagens policiais que unia literatura e jornalismo, a partir das técnicas
narrativas que usava em seus romances (PENA, 2011).
Antes do New Journalism, a reportagem americana não era vista como estilo.
Entretanto, durante esse momento histórico do jornalismo, a estética do texto era alvo
de inovação.
Gostava da ideia de começar uma história deixando o leitor, via
narrador, falar com os personagens, intimidá-los, insultá-los, provocalos com ironia ou condescendência, ou seja lá o que for. Por que o
leitor tem de se limitar a ficar ali quieto e deixar essa gente passar
num tropel como se sua cabeça fosse a catraca do metrô? (WOLFE,
2005, p.31)

Segundo o autor, os jornalistas foram além dos ditos limites convencionais do
jornalismo. A reportagem era mais detalhada e intensa, além de ser muito mais exigente
do que os repórteres estavam acostumados, inclusive os investigativos. A forma
utilizada era de passar dias e até semanas com os entrevistados e com os personagens
das matérias. Era essencial estar no momento quando acontecesse cenas dramáticas para
que assim fosse possível captar gestos, diálogos e detalhes do ambiente. Além de fazer
uma descrição objetiva e completa, os leitores poderiam encontrar nas reportagens o que
liam nos romances e nos contos: a vida emocional e subjetiva dos personagens.
Por isso foi tão irônico quando os velhos guardiões tanto do
jornalismo como da literatura começaram a atacar esse Novo
Jornalismo como “Impressionista”. As coisas mais importantes que se
tentava em termos de técnica dependiam de uma profundidade de
informação que nunca havia sido exigida do trabalho jornalístico.
(WOLFE, 2005, p.37)

Wolfe não via o New Journalism como um movimento, já que não havia
manifestos, clubes nem nada parecido. Para o autor, o que aconteceu foi que de repente,
era visível uma novidade, uma forma artística no jornalismo. Enquanto a classe média
era formada pelos “homens de letras” como escritores, críticos literários, historiadores e
cientistas, a classe baixa era formada pelos jornalistas, considerados os trabalhadores
diários que recuperavam informações para que os verdadeiros escritores, aqueles que
tinham maior sensibilidade, pudessem fazer o melhor uso delas.
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De acordo com o autor, a voz do narrador era um dos maiores problemas nos
textos de não-ficção. Os leitores acabavam por ser afastados pela voz calma e polida
que os autores assumiam.
Os leitores choravam de tédio sem entender por quê. Quando
chegavam àquele tom de bege pálido, isso inconscientemente os
alertava de que ali estava de novo aquele chato bem conhecido, ‘o
jornalista’, a cabeça prosaica, o espírito fleumático, a personalidade
apagada, e não havia como se livrar do pálido anãozinho, senão
parando de ler. Isso nada tinha a ver com objetividade e subjetividade,
ou com assumir uma posição ou ‘compromisso’ - era uma questão de
personalidade, de energia, de tendência, de bravura... numa palavra, de
estilo... A voz-padrão do autor de não-ficção era como a voz-padrão
do locutor... arrastada, monótona... (WOLFE, 2005, p.32)

Wolfe (2005) afirma que A Sangue Frio, de Truman Capote, foi o livro que deu
força ao New Journalism. Nesta obra, Capote recria as cenas do acontecimento real, o
caso de dois homens que assassinaram uma família na zona rural do Kansas, nos
Estados Unidos. Antes de virar livro, a história também saiu na revista The New Yorker
(PENA, 2011).
O sucesso de A Sangue Frio, de Truman Capote, foi um susto para quem não
acreditava na repercussão positiva e duradoura do New Journalism. Capote elevou sua
reputação. Depois de uma carreira meio parada, ele se mostrou um romancista de
verdade. A obra que foi lida por pessoas de todos os tipos deu força ao que seria
chamado New Journalism. Mas, ao contrário da alcunha de jornalismo subjetivo, Wolfe
(2005) diz que a maior parte de seus mais renomados trabalhos foram escritos em
terceira pessoa, assim como nas obras de Truman Capote, Gay Talese e Joe McGinniss.
Segundo Belo (2006), o livro de Truman Capote, tinha algumas imprecisões. O
autor de A Sangue Frio foi acusado de distorcer e forjar diálogos, além de ter mantido
um relacionamento afetivo com um dos personagens. Críticos atacavam principalmente
os métodos empregados pelo autor, como a confiança apenas na memória. Capote, por
sua vez, falava que o bloquinho tirava a naturalidade da conversa. Mas apesar das
críticas e das possíveis imprecisões, o livro narrado como um romance tem um caráter
jornalístico. Afinal, antes de virar livro, a matéria era uma reportagem de revista.
Entretanto, esses problemas de exatidão não eram exclusividade de Capote, autores
renomados como Ernest Hemingway também foram alvo desse tipo de questionamento.
No New Journalism, era preciso reconstruir a história cena a cena, registrar
diálogos completos, apresentar a história por diversos pontos de vistas diferentes, além
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de registrar hábitos, roupas e tudo mais que ajudasse a caracterizar os personagens. O
detalhamento do ambiente e das pessoas, por exemplo, só faria sentido caso o repórter
conseguisse lidar com os símbolos, ou seja, se pudesse atribuir significados para cada
gesto. E se tivesse sensibilidade, poderia passar isso para os leitores.
Tom Wolfe dá um ótimo exemplo dessa capacidade quando refere-se
à descrição de bebedeiras. O bom escritor não tenta descrever a
bebedeira em si, mas conta com o fato de o leitor já ter estado bêbado
em algum momento da vida. A partir daí, vai ambientando a cena e
proporcionando a ele, leitor, uma comparação entre o que está sendo
narrado e sua própria experiência pessoal. A memória tratará de
aflorar as sensações. (PENA, 2011, p.55)

Wolfe fala sobre o papel de mendicância da reportagem, comparando o
jornalista e seu caderninho com um “suplicante de canequinha da mão” (WOLFE, 2005,
p.72) a espera de respostas, quando eles fazem perguntas que sequer têm o direito de
esperar que sejam respondidas. Wolfe defende que essa é a parte da humilhação, a hora
que o repórter invade a privacidade de alguém.
O Cavalheiro Literário da Tribuna não invade nem implora; nem, em
muitos casos, chega a tirar a canequinha de mendigo, que é o
caderninho. Ele mantém a pose cavalheiresca da tribuna [...] Eles
raramente usavam ponto de vista ou diálogo, a não ser da maneira
mais superficial. Fornecem sobretudo ‘descrições vívidas’ somadas a
sentimento. (WOLFE, 2005, p.72)

O autor afirma que, no New Journalism, não são os dados que são as peças
chaves da reportagem, mas as cenas. Por isso, o maior desafio do repórter seria
conseguir estar com o personagem tempo o suficiente para que pudesse presenciar uma
delas.
Não há regras nem segredos profissionais de reportagem que possam
ajudar alguém a conseguir isso; depende inteiramente de um teste de
personalidade. Fazer reportagens nunca se torna mais fácil porque
você já fez muitas. O problema inicial é sempre abordar gente
completamente desconhecida, penetrar em sua vida de algum modo,
fazer perguntas que você não tem nenhum direito natural de esperar
que sejam respondidas, pedir para ver coisas que não são para você
ver, e assim por diante. Muitos jornalistas acham isso tão pouco
cavalheiresco, tão embaraçoso, tão aterrorizador mesmo, que nunca
conseguem dominar esse primeiro passo essencial. (WOLFE, 2005,
p.82)

O New Journalism teve uma vertente mais radical, conhecida como Jornalismo
Gonzo. Segundo Pena (2011), o estilo foi popularizado por Hunter S. Thompson,
repórter da revista Rolling Stone. O jornalista, que se suicidou em 2005, levava suas
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matérias para um lado pessoal e se envolvia com as ações que descrevia, mesmo que as
consequências fossem perigosas. Para a matéria que fez com os motoqueiros do Hell´s
Angels, conviveu com o grupo por um ano e meio e acabou com uma surra no currículo.
A matéria virou tema de um de seus livros.
Quando o repórter fez a cobertura da Mint 400, corrida de motos no deserto de
Nevada, para a Sport Illustrated, adotou o nome de Raoul Duke. O advogado que o
acompanhava foi apelidado por ele de Doutor Gonzo, nome que deu origem ao estilo. A
matéria não saiu na revista esportiva, mas na Rolling Stone, em duas edições, dando
origem ao livro Fear and leathing in Las Vegas: a savage journey to the heart of the
american dream. O livro, por sua vez, originou o filme Medo e Delírio. O Jornalismo
Gonzo se espalhou por revistas como Playboy, Rolling Stone, San Francisco Chronicle
e Esqire (PENA, 2011).
O autor diz que, hoje em dia, há o chamado New New Journalism, novo
movimento de recriação estilística dos Estados Unidos. O grupo contemporâneo se
identifica mais pelas novas estratégias de apuração do que pela linguagem utilizada. O
professor Robert Boyton, da Universidade de Nova York, fez uma série de entrevistas
com dezenove representantes do estilo. Os líderes dessa geração são nomes conhecidos
como Gay Talese e John McPhee. Talese tenta retratar fracassos em vez de sucessos,
para isso faz mergulhos nas camadas mais submersas da sociedade. O New New
Journalism tenta explorar as situações do cotidiano, o mundo comum e as subculturas
com o objetivo de assumir um papel mais ativista de questionar valores e propor
soluções. Esses jornalistas do movimento se envolvem com suas matérias a partir do
chamado close-to-the-skin reporting, o que seria uma imersão completa e irrestrita.
Outro aspecto seria o tom informal quase sem preocupação estilística, o que não quer
dizer pobreza vocabular.
No Brasil, em 1971, o Jornal do Brasil cobriu uma pauta sobre o “governador”
da Cidade Jovem, uma promoção do próprio veículo que visava integrar jovens com a
administração pública do estado da Guanabara. Qualquer estudante do curso ginasial da
época, que equivale ao ensino fundamental II de hoje, de escola pública ou privada
poderia participar. O jovem Afonso Celso de 14 anos foi escolhido para ser o
“governador” e, no dia 12 de outubro, tomou posse. No dia 14, o Jornal do Brasil
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precisava publicar uma suíte2 sobre o menino. O repórter Alberto Jacob foi escolhido
para fazer a pauta. A suíte que costumava seguir um estilo burocrático ganhou vida no
olhar inusitado do repórter. Ele descobriu os problemas sociais que a família do jovem
enfrentava e fez um texto inusitado. Em “Governador” lê notícias antes da aula, a
reportagem revela que a família é pobre, Afonso Celso tem oito irmãos, muitos
dormiam no chão por falta de cama e a casa, em Rocha Miranda, ainda não havia sido
paga, faltavam 24 prestações. O pai do menino queria que ele pedisse uma bolsa de
estudos, mas Afonso Celso se recusou, porque pedir não era coisa de governador.
No mesmo dia, Luis Paulo Coutinho, chefe de reportagem da época do Jornal
do Brasil, mandou uma carta para toda a redação elogiando o trabalho do repórter e o
olhar atento aos detalhes. No dia 15 de outubro, saía outra matéria no jornal sobre a
repercussão da suíte. Em Pai de “Governador” abraça o filho ao saber que o JB
pagará prestações da casa, a reportagem conta que o diretor do colégio deu uma bolsa
de estudos para o menino completar o ginásio e que o Jornal do Brasil ia pagar as
prestações da casa.
Apesar de em 1971, o Brasil estar em plena ditadura militar nos “anos de
chumbo”, no governo do general Emílio Garrastazu Médici, considerado o período mais
duro e repressivo, muitas reportagens com olhar inusitado foram vistas como
subversivas e censuradas. Entretanto, esta pauta não tinha relação próxima com o
momento político, e a matéria ganhou visibilidade e reconhecimento pelo olhar sensível
do repórter Alberto Jacob.

2

Suíte é um termo jornalístico, significa a reportagem que apresenta os desdobramentos de um
acontecimento que foi notícia na edição anterior.
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Carta do chefe de reportagem do Jornal do Brasil, Luis Paulo Coutinho, elogiando a reportagem de Alberto
Jacob. Documento cedido para este trabalho acadêmico por Alberto Jacob Filho.
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Da época do folhetim à atualidade, a literatura se fez presente no jornalismo
brasileiro em diferentes níveis. Entretanto, uma série de fatores fez com que grande
parte dessa produção fosse parar nas páginas dos livros em vez de nas capas dos jornais.

2.1 A produção jornalística em livro
O jornalista americano John Reed deu início a uma das principais reportagens
em forma de livro. Apontado por diferentes estudiosos da comunicação, Reed é
reconhecido como um dos precursores do jornalismo literário e pai do livro-reportagem
moderno, o que não quer dizer que tenha sido o primeiro. Ele usava técnicas de romance
literário com técnicas de ficção, além de sua narrativa ser rica em detalhes e
dramaticidade. México rebelde! (1914) e Dez dias que abalaram o mundo (1919) estão
entre seus principais títulos. O jornalista se destaca como um dos maiores nomes do
romance-reportagem de guerra no contexto internacional. Dez dias que abalaram o
mundo (1919) é um relato sobre a Revolução Russa de 1917 (BELO, 2006).
De acordo com o autor, muitos estudiosos, inclusive norte-americanos,
consideram John Hersey (1914 -1993) como o responsável por dar um novo rumo ao
jornalismo literário por conta da obra Hiroshima. Diferentemente dos recursos
utilizados pelos grandes nomes do New Journalism, como Gay Talese, Norman Mailer e
Truman Capote. A matéria é clara, objetiva, e o narrador é afastado dos eventos
descritos, mas mesmo assim a reportagem emociona e incomoda.
Em 1946, ano seguinte ao fim da Segunda Guerra Mundial, o jornalista sinoamericano recebeu o pedido de descrever como vivia a população sobrevivente da
primeira cidade japonesa atingida pela bomba atômica. O assunto era tabu,
principalmente nos Estados Unidos, por receio do efeito que essas informações
poderiam provocar na opinião pública. A história do jornalismo foi marcada em 31 de
agosto de 1946, quando a revista The New Yorker fez um tratamento editorial ousado ao
quebrar sua tradição de respeitar seções fixas para publicar uma matéria única na
edição.
A reportagem sobre seis sobreviventes do ataque atômico à cidade de
Hiroshima, no Japão, é apontada até hoje pela crítica especializada como uma das
melhores reportagens da história. A edição que trazia o texto de John Hersey esgotou-se
em poucas horas, num momento em que não se falava sobre os acontecimentos que
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resultaram na rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. A reportagem ganhou
forma de livro no ano seguinte. Hiroshima é apontada como a melhor reportagem da
história por especialistas de todo o mundo. Um fato importante foi o papel do editor,
William Shawn, que teve a ideia da pauta e da edição única em vez de uma série de
quatro edições, como tinha sido pensada antes. Shawn percebeu que o impacto seria
maior desta forma e teve que convencer Harold Ross, dono da revista. “Um caso raro
em que a sensibilidade jornalística falou mais alto que a visão empresarial.” (BELO,
2006, p.131)
O autor acredita que a obra de Hersey foi decisiva para uma virada da produção
jornalística. Depois de praticamente ter nascido da literatura, o jornalismo se afastava
progressivamente dela. A partir da visão de jornalismo como negócio, a imprensa
americana queria atingir um público mais amplo com formação e grau de instrução
diferentes e para isso começou a adotar padrões de linguagem e objetividade. Essa visão
empresarial acabou por reforçar o modelo baseado na pirâmide invertida, largamente
difundido no Brasil.
O período de maior destaque para a publicação jornalística no Brasil em forma
de livro foi na década de 1980. Apesar disso, grandes destaques do gênero foram
publicados antes dessa época, como no caso de Euclides da Cunha, que escreveu Os
Sertões (1902) a partir da série de relatos que fez ao O Estado de S. Paulo, como
enviado especial da Guerra de Canudos (1896), liderada por Antônio Conselheiro
(BELO, 2006).
O autor afirma que um conjunto de transformações no âmbito social, político,
cultural e profissional acabaram por criar condições e até mesmo necessidade da
aproximação entre os jornalistas e o livro, surgindo assim o cenário ideal para o livroreportagem. Nos veículos impressos, as reportagens estavam e ainda estão perdendo
força por conta de limitações técnicas como tempo e dinheiro. Desta forma, muitos
jornalistas recorrem ao livro-reportagem para contar boas histórias. O fluxo desse
gênero acaba crescendo, e o mercado é, consequentemente, impulsionado. Com o
aumento do público, outras perspectivas para novas obras acabam por ser criadas. Quem
recorre ao livro-reportagem, geralmente, busca um jornalismo mais vibrante, inspirado e
criativo do que aquele praticado na rotina das redações.
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Os motivos que resultaram no crescimento do livro-reportagem, no Brasil, é bem
diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Enquanto nestes dois
últimos a tradição das reportagens abre espaço para uma abordagem mais profunda em
forma de livro, no Brasil, o cenário é outro. Uma parcela importante deste gênero, no
Brasil, ocupa basicamente a lacuna deixada pela superficialidade dos periódicos (BELO,
2006). Em entrevista para o livro Pena de Aluguel, Zuenir Ventura diz que o jornalismo
tem muita informação e pouca explicação. O livro, por sua vez, interliga e relaciona
fatos dispersos e fragmentados (VENTURA apud COSTA, 2004, p.217).
No cenário brasileiro atual, o estilo de escrever jornalismo com literatura é
muitas vezes sufocado pelos limites de tempo, espaço, além de não coincidirem com as
regras dos manuais de estilo das redações. Já no livro, os escritores conseguem garantir
que o texto obtenha construções diferentes e mais literárias, que, geralmente, não têm
espaço nos jornais e revistas. “Não é à toa que o livro-reportagem tem sido praticamente
o único meio de se exercer, no Brasil, o jornalismo literário, gênero em que a
experimentação é possível e em que forma e conteúdo gozam de igual importância.”
(BELO, 2006, p.119)
De acordo com o autor, a mídia impressa, no Brasil, não passa por uma crise de
comunicação escrita, porque mesmo veículos como TV e rádio têm texto escrito, mas
por uma espécie de crise de identidade. Meios de comunicação como jornais e revistas
ainda não acharam o melhor caminho para seguir na época da informação eletrônica,
com toda massificação e imediatismo, e por isso, acabam por deixar de lado a
reportagem.
Mesmo que os jornais e revistas sofressem uma mudança de postura no sentido
de dar maior espaço às reportagens, o autor defende que os livros jornalísticos não se
tornariam obsoletos, apenas mais rigorosos e completos para oferecer ao público um
tipo de informação que ele não conseguiria nem nos melhores veículos dedicados à
reportagem. No âmbito internacional, nos países onde há uma tradição em torno da
reportagem, esse tipo de livro faz ainda mais sucesso.
Mercados desenvolvidos como o americano e o europeu contam com vários
lançamentos de títulos do gênero todos os anos. Apesar de, na maioria dos casos, não
terem vendas e tiragens dignas de best-sellers, eles contam com um público fiel. Esse
tipo de leitor é em geral exigente, e preza por informações completas, além de histórias
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bem contadas. Esse público, na maioria das vezes, é mais curioso e crítico que os
demais, além de ter o costume de ler periódicos, e por gostar de ler, busca sempre novas
fontes. Já no Brasil, a maior parte dos livros-reportagem vendidos é de biografias, já que
há um curiosidade no ser humano em conhecer a vida de outros indivíduos, em especial
as que sejam vencedoras ou notórias. Entre os principais biógrafos estão Fernando
Morais e Ruy Castro (BELO, 2006).
Segundo Pena (2011), a biografia é uma mistura de jornalismo, literatura e
história. O relato biográfico tenta ordenar os acontecimentos de forma cronológica na
tentativa de formar uma narrativa completa com começo, meio e fim, o que Pierre
Bourdieu chama de “ilusão biográfica”. Para o professor francês, o biógrafo funciona
como cúmplice dessa ilusão. O biógrafo tenta satisfazer seu leitor que espera uma
suposta realidade, enquanto o máximo que o gênero pode oferecer é uma reconstrução,
uma criação artificial de sentido (BOURDIEU, 2006).
Já Lúcia Santaella diz que o fato de o indivíduo estar preso ao presente reforça o
medo e a angústia no mundo moderno. “O futuro é improvável demais e o presente
complexo demais para nos darem acolhida. Exilado de si mesmo, o homem busca asilo
no passado.” Isso explicaria o sucesso das biografias, memórias e lembranças de outras
pessoas (SANTAELLA apud PENA, 2011, p.77).
Pena (2011) também considera o romance-reportagem e a ficção jornalística
como jornalismo literário. No romance-reportagem, o autor apresenta de maneira
literária fatos que aconteceram de verdade. É uma espécie de cruzamento de narrativas,
uma espécie de jornalismo romanceado. Apesar de utilizar estratégias ficcionais, o autor
mantém o foco na realidade.
Diferentemente do romance-reportagem, a ficção-jornalística não está atrelada à
realidade. O objetivo não é mais a reconstrução fiel e real dos fatos, apenas explora a
realidade como suporte para sua narrativa inventada. Um dos grandes nomes no Brasil é
Carlos Heitor Cony, autor de Quase-Memória, no qual mistura relatos verdadeiros com
ficção. Neste caso, o jornalista não tem compromisso com a verdade, o que explica o
título. “Para ele [Cony], o jornalista na redação é como um peixe no aquário, enquanto,
ao escrever ficção, ele nada em pleno oceano.” (PENA, 2011, p.115) O jornalismo
literário seria, portanto, uma modalidade de prática de reportagem de profundidade e do
ensaio a partir de observação e redação inspirada na literatura. Características básicas
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seriam a imersão do jornalista na realidade, o estilo e o uso de metáforas, por exemplo
(PENA, 2011).
Belo (2006) afirma que a produção dos livros-reportagem costuma levar muito
tempo e dar muito trabalho. O público não quer apenas uma montanha de fatos, mas
uma informação verdadeira e contextualizada. Escrever livros de não-ficção no Brasil é
uma tarefa árdua, principalmente para quem quer viver apenas disso. Sobre o preço do
livro, o autor pode receber de 8 a 10% de direito autoral, em raros casos, 15%, apenas
nomes consagrados e verdadeiros best-sellers recebem mais. Além disso, as tiragens são
limitadas. Por isso, a maioria dos autores trabalha paralelamente em outros veículos. O
mercado de livro-reportagem, no Brasil, cresceu ao lado de todo o setor editorial, na
década de 1980. O cenário de crise dos veículos impressos contribuiu para essa
produção jornalística literária, que também foi amplamente influenciada pelo fim do
regime militar e pela consequente abertura política, além da profunda instabilidade
econômica que o Brasil passou até a realização, em 1994, do Plano Real.
A partir do plano econômico, o Brasil conseguiu alcançar certa estabilidade, o
que acabou beneficiando o mercado editorial, já que a circulação de livros cresceu. A
modernização técnica barateou a produção editorial, o que possibilitou o surgimento de
novas editoras. Os livros jornalísticos ainda não estão entre os mais vendidos,
entretanto, melhoraram muito de situação. Com a diminuição de espaço nos periódicos,
um público seleto de leitores viu no livro-reportagem uma alternativa. O livroreportagem não substitui jornais ou revistas, mas os complementa. O crescimento do
gênero acontece ao mesmo tempo em que a era da informação digital e imediata se
desenvolve (BELO, 2006).
Cremilda Medina (2006) afirma que a divisão do jornal em editorias ocorreu por
conta do fenômeno da industrialização e da consequente divisão de trabalho. Na
primeira metade do século XX, as redações contavam com uma secretaria geral e com
os jornalistas, que podiam se dividir entre setoristas, repórteres e redatores-editores.
As fronteiras temáticas mal se esboçavam e a estrutura das editorias
veio para responder à complexidade empresarial e à não menos
complicada expansão urbana. A cadernização é posterior e as redações
brasileiras mudaram da década de 1960 em diante. As últimas décadas
do século passado, como todas as fases históricas, assistiram a um
conflito acirrado: por um lado, a fragmentação dos conteúdos; por
outro, a carência dramática da articulação dos nexos dos significados
que se atribuem à realidade contemporânea, às retrospectivas
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históricas e à projeção do futuro. No jornalismo, o processo sofre as
consequências dos reducionismos maniqueístas, por conta das
mentalidades partitivas, ideologicamente inaptas, de relacionar as
multicausalidades dos fatos sociais. (MEDINA, 2006, p.79-80)

A reportagem em forma de livro segue, teoricamente, o mesmo padrão técnico e
de conduta do que daquelas publicadas em outros veículos. O livro não substitui
nenhum meio de comunicação, mas complementa todos. A partir do livro-reportagem, é
possível reunir uma grande massa de informação de forma mais organizada e
contextualizada. Uma de suas características mais marcantes é de profundidade nos
fatos, personagens e situações (BELO, 2006).
Entretanto, o ato de fazer jornalismo - seja em jornais e revistas ou em livros não dispensa as condições básicas da profissão. Técnicas específicas, além de um
compromisso ético por parte do jornalista, é fundamental em qualquer um dos casos.

2.2 As técnicas de reportagem e a ética jornalística
A profissão de jornalista vem sofrendo com a espetacularização da mídia. A
profissão que deveria estar relacionada ao coletivo vem se perdendo na cobertura de
futilidades em busca de audiência, como as revistas de fofoca e os tabloides. Alguns
jornalistas não se conformam com essa situação e buscam alternativas, como o
jornalismo literário. “No dia seguinte, o texto deve servir para algo mais do que
simplesmente embrulhar o peixe na feira.” (PENA, 2011, p.13)
Um dos pontos mais sérios e importantes do jornalismo é a preocupação ética. O
que significa apurar com rigor, manter a narrativa nos limites da verdade e da realidade
sem chances para dados não confirmados, informações fantasiosas ou de veracidade
duvidosa. Um dos exemplos mais marcantes do abandono desses procedimentos
técnicos foi o caso da Escola de Educação Infantil Base, em 1994, em São Paulo. A
suspeita de um pai de aluno de que donos e professores abusavam sexualmente de
crianças, reproduzida por um delegado, virou informação concreta, publicada pela
imprensa. O caso ganhou dimensão nacional e comoção popular. A reputação dos
funcionários foi manchada e a escola foi depredada e depois fechou. Entretanto, os
laudos médicos não comprovaram nada e eles foram absolvidos pela justiça. Anos
depois receberam indenização, mas a retratação da mídia ocorreu tarde demais para
evitar as consequências. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2014)
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Belo (2006) afirma que a apuração rigorosa é essencial. A lei das três fontes é
um exemplo de técnica de apuração. A prática que já foi comum na escola americana de
jornalismo, confronta três pessoas que não se conhecem nem que tenham se
comunicado. Caso elas apresentem uma mesma versão da história, a visão é mais
próxima da realidade.
No início do século XX, Paulo Barreto foi o responsável por combinar literatura
com técnicas de reportagem moderna, o que incluía o questionamento de fontes e
descrição detalhada de ambientes e pessoas. Sob o pseudônimo de João do Rio, Barreto
é apontado como o principal responsável pela introdução da reportagem nos jornais
brasileiros. Suas crônicas-reportagens, depois publicadas em livros, fizeram um retrato
dos costumes cariocas do início do século. Além disso, João do Rio iniciou a prática de
entrevistar pessoas para obter informações e opiniões para suas matérias de jornais. Essa
prática já era comum e acentuada desde a metade do século XIX, nos EUA, quando os
repórteres questionavam testemunhas de acontecimentos ou fontes. O emprego da
entrevista na apuração de informação ganhou consistência, no Brasil, conforme o
público passava a exigir um tipo de conteúdo mais isento e melhor apurado. A
entrevista se tornou o principal recurso de obtenção de informação (BELO, 2006).
Fazer boas entrevistas não depende só do domínio da técnica de fazer perguntas
e registrar respostas. O autor defende que é essencial ter delicadeza, habilidade,
conhecimento do tema em discussão, para não provocar constrangimentos durante a
entrevista, além de uma dose de intuição.
Fazer silêncio, criando um clima de tensão, ou mudar rapidamente de
assunto para voltar a um tema delicado depois, quando a situação
exige, são técnicas que, infelizmente, não se podem ensinar. Só a
prática constante e a sensibilidade do repórter bem treinado vão fazer
com que ele perceba o momento de usar esses ou outros dos muitos
truques possíveis. (BELO, 2006, p.104)

Segundo o autor, o passo final da fase da apuração é a checagem, que deve ser
igualmente rigorosa. Conferir cada informação, cada detalhe é uma prática essencial
para um trabalho sério. O jornalista é responsável pelas informações que publica e por
isso, tem de pensar nas consequências desse conteúdo. Por isso, é imprescindível checar
anotações, fazer buscas e pesquisas nas ferramentas disponíveis na internet, consultar
outras fontes e desconfiar de tudo, mesmo quando pareça fazer sentido ou ter muita
lógica. Apesar de Truman Capote ser um dos defensores mais fervorosos de que as
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anotações acabam com a naturalidade da conversa, Belo afirma que não vale a pena
correr esse tipo de risco.
De acordo com Luis Costa Pereira Junior (2010), o repórter vive um desafio
constante na hora de checar as informações.
O que distinguirá o jornalista serão os passos que der para atingir o
“disponível” que chamamos de real, seus critérios para não se deixar
levar por falhas de percepção, pela rotina produtiva, pelo engano das
fontes. É sua disciplina de verificação. A notícia é construída no
cuidado com a verificação, sobre o alicerce do levantamento de
informações. (PEREIRA JUNIOR, 2010, p.71)

Pena (2011) diz que o jornalismo literário não se caracteriza apenas por refutar
os limites da redação e de dar um ar mais literário às matérias, mas tem também um
caráter de exercer a “função social” de jornalista. O jornalismo literário seguiria,
portanto, o que ele chama de “estrela de sete pontas”, que significa:
potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites do
acontecimento cotidiano, proporcionar visões amplas da realidade,
exercer plenamente a cidadania, romper as correntes burocráticas do
lead, evitar os definidores primários e, principalmente, garantir
perenidade e profundidade aos relatos. (PENA, 2011, p.13)

Os profissionais que decidem cursar o caminho do jornalismo literário não
ignoram o que aprenderam no jornalismo diário, nem ignoram suas técnicas. Os
princípios continuam os mesmos: a boa apuração, a abordagem ética e a clareza, por
exemplo, continuam valendo. Entretanto, é preciso ultrapassara as fronteiras do
acontecimento cotidiano. Dessa forma, acaba por romper as ideias de periodicidade e
atualidade do jornalismo convencional. A preocupação não é com o deadline, mas com
a profundidade da matéria. A novidade também não é o alvo principal, mas a criação de
uma visão ampla da realidade é a característica almejada. Logo, existe uma preocupação
em contextualizar a informação da forma mais abrangente possível. É essencial
relacionar a informação com outros fatos assim como relacioná-la com outras
abordagens (PENA, 2011).
Segundo o autor, o jornalista literário teria um compromisso com a sociedade e,
por isso, precisa exercitar a cidadania, um conceito tão esquecido no mundo
contemporâneo. Desta forma, ao escolher um tema é preciso pensar em uma abordagem
que possa contribuir na formação do cidadão, que sirva para o bem comum. O
jornalismo literário também rompe com as correntes do lead. A fórmula de responder as

28
questões básicas do que, quem, quando, onde, como e por quê tornou a imprensa mais
ágil e menos prolixa, mas acabou por deixar os textos sem criatividade, elegância e
estilo. Por isso, a importância de aplicar técnicas literárias na construção dos textos.
Já o uso de definidores primários, os entrevistados de sempre, faz com que as
matérias fiquem com uma mesma abordagem. Os repórteres costumam ouvir aqueles já
conhecidos por legitimar o discurso, as pessoas que ocupam cargos públicos e os
especialistas. Dessa forma, as outras inúmeras possibilidades de pontos de vista são
ignoradas nas matérias. Além disso, no jornalismo literário, os textos não podem ser
efêmeros ou superficiais. Em vez das matérias convencionais que entram no
esquecimento no dia seguinte, o jornalismo literário almeja a permanência (PENA,
2011).
A grande questão é se essas técnicas de reportagem podem também ser
influenciadas por elementos do próprio jornalista, como a intuição, o feeling e o insight.
Compreender se a sensibilidade pode auxiliar na tarefa de construção da reportagem é a
premissa analisada no próximo capítulo.
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3 RAZÃO E SENSIBILIDADE NO JORNALISMO
O jornalista é reduzido a um compilador de monólogos, a um
aplicador de aspas em série. Especialmente se só pode contar com
palavras transmitidas por telefone ou por e-mail. Fulano disse, sicrano
afirmou. A vida é bem melhor do que isso. O dito é, muitas vezes, tão
importante quanto o não-dito, o que o entrevistado deixa de dizer, o
que omite. É preciso calar para ser capaz de escutar o silêncio. Olhar
significa sentir o cheiro, tocar as diferentes texturas, perceber os
gestos, as hesitações, os detalhes, apreender 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)

Desde que a escola americana foi adotada como padrão de referência no Brasil,
em meados da década de 1950, o jornalismo usa o racionalismo nas reportagens com o
intuito de alcançar a objetividade e a clareza. Michel Maffesoli (1998) afirma que o
início de uma época já traz a previsão de seu desfecho e isso foi exatamente o que
ocorreu com o racionalismo. Afinal, a literatura já falava sobre as limitações do uso da
razão.
Trata-se de um tema recorrente, desde o século XVII, que merece
atenção: no exato momento em que se funda, o racionalismo
estabelece seus próprios limites. É assim que, num tempo em que se
inicia a pós-modernidade, não é inútil indagar sobre as características
essenciais de tal racionalismo. Menos para criticá-lo ou ultrapassá-lo,
do que para ver como, depois de ter sido um instrumento de escolha
na análise da vida individual e social, ele esclerosou-se e, por isso
mesmo, torna-se um obstáculo à compreensão da vida em seu
desenvolvimento. (MAFFESOLI, 1998, p.27)

O autor diz que nenhuma verdade é absoluta, entretanto, as verdades parciais
podem se relacionar entre si. No mundo jornalístico é fácil se apegar aos ideais
impositivos e universais, que já estão enraizados. Dessa forma, o trabalho acaba por
ficar mais cômodo ao ceder às verdades já conhecidas pela mídia e assim, adotar
construções teóricas já conhecidas. Mas esse uso tem seus limites e pode ser perigoso.
Para impedir essa situação de permanência no conhecido é preciso fazer uma crítica à
razão abstrata, pensar na experiência vivida e entrar na temática do sensível, que é
considerada pelo autor como a marca da pós-modernidade.
De acordo com Edgar Morin (2003), as pessoas não vivem apenas para serem
úteis e funcionar, mas também porque têm uma dimensão poética de existir. “Literatura,
poesia, cinema, psicologia, filosofia deveriam convergir para tornar-se escolas da
compreensão.” (MORIN, 2003, ebook não paginado) O papel das artes seria, portanto,
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necessário para fazer a sociedade enxergar o mundo nas entrelinhas. O autor afirma,
portanto, que o estudo das artes serve para a ampliação dos horizontes dos alunos. Saber
pensar e contextualizar os fatos e as informações pode ficar mais fácil, quando o
indivíduo está acostumado com a interdisciplinaridade das artes, como na crítica contida
nas pinturas ou nas entrelinhas dos poemas.
Foi nessa ótica que propus [...] que toda universidade tivesse uma
cadeira de compreensão humana, que englobaria contribuições das
diversas ciências humanas. Tiraria lições de compreensão da
literatura, da poesia, do cinema. [...] Engendraria a consciência dos
desvios que permitem a cada um de resistir à correnteza e dela
escapar. Daria a consciência dos paradigmas, o que levaria a
construção de um metaponto de vista. Mostraria que essa consciência
necessita de auto-análise e de autocrítica. Daria a consciência da
necessidade simultaneamente mental e moral da autocrítica e
favoreceria a auto-ética. (MORIN, 2005, p.124)

Além disso, Morin também afirma que a ética depende de uma tríade humana:
indivíduo, sociedade e espécie, o que forma os três ramos da ética: auto-ética, sócioética, antropoética. Por isso, para se pensar sobre ética é necessário levar em
consideração os aspectos subjetivos da experiência vivida.
A partir do momento em que se operou a disjunção entre, de um lado,
a subjetividade humana, reservada à poesia ou à filosofia, e, de outro
lado, a objetividade do saber, característica da ciência, o
conhecimento científico desenvolveu os modos mais refinados para
conhecer todos os objetos possíveis, mas se tornou completamente
cego para a subjetividade humana; tornou-se cego em relação ao
próprio avanço da ciência, que não pode conhecer-se nem se pensar
com os métodos de que dispõe. (MORIN, 2005, p.72)

O caráter do indivíduo, a formação acadêmica e profissional influenciam,
portanto, as possibilidades éticas em relação aos limites da profissão. O repórter com o
olhar sensível consegue compreender mais facilmente os aspectos subjetivos aos quais o
jornalismo está atrelado e com os quais tem que lidar diariamente. Desta forma, este
jornalista compreende a importância e o valor da ética que devem estar presentes em
todas as fases e âmbitos do trabalho de reportagem.
Luis Carlos Restrepo (1998), por sua vez, fala sobre o direito à ternura na sua
obra de mesmo nome.
Muitos podem sentir certa prevenção diante de nossa tentativa de
considerara a ternura como um direito, pois prefeririam deixa-la à
parte da diatribe política, parecendo-lhes impensável que uma
constituição consagre como norma o dever de sermos ternos, iniciativa
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que, além de ridícula, poderia converter a palavra ternura num lugar
comum ou numa ominosa obrigação. (RESTREPO, 1998, p.9)

Restrepo (1998) explica que, na nossa cultura, estamos acostumados a assumir
uma máscara estereotipada, na qual não podemos assumir nossa sensibilidade a fim de
que sejamos bem sucedidos. O direito à ternura deveria ser, portanto, universal. Ela não
precisaria estar assegurada pela Constituição, já que o autor explica que isso não resulta
exatamente no cumprimento do direito. Entretanto, a importância real da ternura deve
ser compreendida por todos.
o que nos anima não é tanto iniciar uma luta pela consagração de um
novo direito constitucional - que poderia muito bem permanecer
como letra morta, sem cumprir-se na vida social, como já aconteceu
tantas vezes na história – mas gerar novas perspectivas de análise que
permitam entender problemas como a violência, a democracia ou a
autogestão política e comunitária, a partir de um cenário onde são
problematizadas as rotinas diárias. Entendendo o direito não como
uma concessão de governantes dadivosos, mas como um poder que
regulamenta as relações humanas, podemos falar do poder da ternura a
partir destas experiências, intranscendentes e anódinas ao que parece,
que se revelam entretanto fundamentais para a construção do sujeito
social e de sua estrutura ideológica e valorativa. (RESTREPO, 1998,
p.11)

O uso da sensibilidade no jornalismo pode ser feita por profissionais de ambos
os sexos, apesar do senso comum relacionar a característica como feminina. Esses
profissionais conseguem contextualizar os fatos a partir de pontos de vistas inusitados,
como no caso da reportagem de John Hersey no The New Yorker, que depois foi
transformado no livro Hiroshima. A obra inovou e ousou ao falar sobre o ataque da
bomba atômica na cidade japonesa a partir do olhar de seis sobreviventes. De acordo
com Restrepo (1998), acreditar que a sensibilidade é apenas feminina é um problema
que tem origem na educação dos indivíduos. “Alguns ditames de nossa cultura proíbem
ao homem falar da ternura ou abrir-se à linguagem da sensibilidade, pois em sua
educação instituiu-se que deve mostrar dureza emocional e autoridade a toda prova.”
(RESTREPO, 1998, p.12)
Outro exemplo de presença masculina no uso de sensibilidade na atividade
jornalística é a reportagem Death of an Innocent: How Christopher McCandless Lost
His Way in the Wilds de Jon Krakauer, que originou o livro Na natureza selvagem, do
mesmo autor. Após a descoberta do cadáver de Christopher Johnson McCandless, no
norte do monte McKinley, no Alasca, nos Estados Unidos, o editor da revista Outside
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pediu que o jornalista escrevesse sobre a morte enigmática do jovem. O fascínio do
jornalista pela história não terminou no artigo de 9 mil palavras publicado em janeiro de
1993, que foi escrito em um prazo curto e que gerou mais cartas do que qualquer outra
matéria já publicada pela revista. “Perseguiam-me a lembrança dos detalhes da morte
por inanição do rapaz e certas semelhanças vagas entre acontecimentos de minha vida e
da de Christopher.” (KRAKAUER, 1998, p.9) O jornalista se identificou com a história
e resolveu aprofundar sua matéria, refazendo a caminhada que o jovem fez até o Alasca
em busca da natureza selvagem. A motivação pessoal sensibilizou o repórter que quis
aprofundar seu trabalho. A reportagem está na lista do KK.org, do editor e escritor
Kevin Kelly, de melhores artigos de revistas já escritos. Jon Krakauer é considerado por
Robert S. Boynton como integrante do New New Journalism.

3.1 O uso da razão
Restrepo (1998) afirma que a capacidade que o indivíduo tem de se emocionar e
construir laços afetivos é o que o diferencia de uma máquina. Um pensamento isolado e
recortado pode servir para alcançar bom desempenho nas partes, como em máquinas
artificiais, por exemplo. A educação nas escolas, entretanto, já começa a trabalhar a
ideia de que a sensibilidade e a ternura não servem para o aprendizado. Os alunos
acabam condicionados a entender essas características como negativas e contrárias ao
conhecimento, quando deveriam estar lado a lado de todo o processo escolar.
Há vários séculos a ternura e a afetividade foram desterradas do
palácio do conhecimento. Os professores, como se dizia do grande
Charcot, atuam como autênticos marechais de campo, seja no
momento de enunciar sua verdade ou quando se apresentam a
qualificar a aprendizagem. Desde as precoces experiências da escola,
adestra-se a criança num saber de guerra que pretende uma
neutralidade sem emoções, para que adquira sobre o objeto de
conhecimento um domínio absoluto, igual ao que pretendem obter os
generais que se apossam das populações inimigas sob a divisa de terra
arrasada. (RESTREPO, 1998, p.14)

Entretanto, como ensina Morin, a fragmentação da informação, quando aplicada
a relações humanas e a sociedade, pode acabar ocultando o subjetivo, o afetivo e o livre.
Logo, uma grande quantidade de informações, principalmente em uma época na qual a
velocidade de divulgação é acelerada, pode acabar se tornando confusa e difusa.
O crescimento ininterrupto dos conhecimentos constrói uma
gigantesca torre de Babel, que murmura linguagens discordantes. A
torre nos domina porque não podemos dominar nossos
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conhecimentos. T. S. Eliot dizia: ‘Onde está o conhecimento que
perdemos na informação?’ O conhecimento só é conhecimento
enquanto organização, relacionado com as informações e inserido no
contexto destas. As informações constituem parcelas dispersas de
saber. Em toda parte, nas ciências como nas mídias, estamos afogados
em informações. O especialista da disciplina mais restrita não chega
sequer a tomar conhecimento das informações concernentes a sua
área. Cada vez mais, a gigantesca proliferação de conhecimentos
escapa ao controle humano. Além disso, como já dissemos, os
conhecimentos fragmentados só servem para usos técnicos. Não
conseguem conjugar-se para alimentar um pensamento capaz de
considerar a situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo, e
de enfrentar os grandes desafios de nossa época. Não conseguimos
integrar nossos conhecimentos para a condução de nossas vidas. Daí o
sentido da segunda parte da frase de Eliot: ‘Onde está a sabedoria que
perdemos no conhecimento?’ (MORIN, 2003, ebook não paginado)

O autor acredita que Michel de Montaigne, escritor francês que tratou da
educação em seus ensaios, tem razão quando diz que no ensino, mais vale uma cabeça
bem-feita à uma bem cheia (MONTAIGNE apud MORIN, 2003). A cabeça bem-feita
seria aquela em que em vez de apenas acumular o saber e as informações, dispusesse de
um princípio de seleção e organização que desse sentido às informações já adquiridas.
Ela teria uma aptidão para tratar dos problemas, além de conseguir ligar os saberes e dar
um sentido a tudo. Seria, portanto, apta a evitar a acumulação estéril em prol de uma
organização eficaz dos conhecimentos.
Cremilda Medina (2006), por sua vez, afirma que deveria existir uma dimensão
poética na comunicação social. O problema é que a sociedade ainda não superou a
transmissão tecnicista das informações.
Sonhar é preciso, porque temos potencialmente recursos para produzir
sentidos em que ética, técnica e estética estejam a serviço de uma
estratégia humanizadora do jornalismo. Relacionar é comungar, e
interação social criadora é levar a comunicação à comunhão. O
jornalista deve, então, cultivar o desejo profundo de ele também ser
um poeta de seu tempo. (MEDINA, 2006, p.123 – 124)

A autora acredita que o uso de uma razão treinada para resultados rápidos, que
pode ser mecanicista e reducionista, pode implicar na perda da força do afeto, o que
impossibilitaria um insight criativo. A comunicação, portanto, só estaria completa caso
seguisse a tríade: ética, técnica e estética. Com o advento das novas tecnologias, houve
um descuido da responsabilidade ética, já que a competência profissional tem sido
relacionada com o domínio dessas novas ferramentas. “Os aprendizes de feiticeiro,
ainda na universidade, se enriquecem sobremaneira se, junto com as disciplina
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fenomenológicas da comunicação, as humanísticas e as técnicas, se lançarem no colo da
arte e daí colherem a paixão da leitura cultural.” (MEDINA, 2006, p.86)
Segundo o trabalho apresentado no IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da
Intercom de Jorge Ijuim, Herma Suijkerbuijk e Laureane Schimidt, é preciso investigar
alternativas metodológicas e didáticas para alcançar “frentes e abordagens” cada vez
mais adequadas à observação, percepção, reflexão e expressão de mundo. A ideia de
que o jornalismo produz verdades vem da ciência.
O questionamento sobre o ‘fazer jornalístico’ ganha sentido à medida
que observamos em seu dia-a-dia alguns sinais de raízes profundas
dos paradigmas fundados na certeza. A ciência acredita acumular
verdades controladas que se transformam nas extensões técnicas e nas
tecnologias. Seu rigor racionalizante – e racionalizador – acaba por
definir certos códigos socioculturais que, inconscientemente,
determinam posturas, maneiras de pensar e agir. O pragmatismo das
sociedades modernas mostra agilidade e disciplina na atuação do
comunicador, através de regras do ‘como fazer’ (e como pensar). Ao
adotar a racionalidade da ciência para esse fazer, a imprensa assume
também uma visão de mundo que crê na concordância perfeita entre o
racional e a realidade. Por isso, valorizando a experiência, o empírico,
do inteligível ao previsível e mensurável institui a crença de que a
imprensa deva ‘produzir verdades’. (IJUIM; SUIJKERBUIJK;
SCHIMIDT, 2005, p.3)

Entretanto, nem a ciência produz verdades absolutas como observado no livro do
professor de Jornalismo na UFMS, Jorge Ijuim, doutor em Ciências da Comunicação
pela ECA/USP.
As reflexões e os experimentos do século XX apresentam o confronto
com o pensamento mecânico, finalista, exato, reducionista,
simplificador, fatalista e autoritário dos paradigmas fundamentados na
certeza. Embora saibamos, com uma profunda consciência [dita pósmoderna] também já possamos presumir como consenso, que a ciência
nunca está acabada e nem é um conhecimento científico mais que
mero consenso do que é a “verdade” do hoje, portanto imperfeita e
incompleta. (IJUIM, 2013, p.34)

Maffesoli (1998) afirma que o racionalismo, em seu caráter científico, não
consegue alcançar o aspecto simbólico e imagético da experiência vivida. Portanto, ele
estaria inapto para compreender sozinho essas nuances mais subjetivas. “É preciso,
imediatamente, mobilizar todas as capacidades que estão em poder do intelecto humano,
inclusive as da sensibilidade.” (MAFFESOLI, 1998, p.27)
O equilíbrio entre o intelecto e o afeto foi alvo de críticas durante a
modernidade, mas se mostra presente na então pós-modernidade. “Em particular nas
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jovens gerações que, empiricamente, vivem uma inegável sinergia entre a razão e os
sentidos. Por conseguinte, aquele que deseja dar conta da sensibilidade social que
emerge em nossos dias estaria bem inspirado se integrasse uma tal globalidade em sua
análise.” (MAFFESOLI, 1998, p.22) Sendo assim, o autor acredita que é essencial
entender que o racionalismo, em sua pretensão científica, não é capaz de perceber
alguns aspectos como o imagético, o simbólico e o da experiência vivida. A solução
para essa lacuna seria “mobilizar todas as capacidades que estão em poder do intelecto
humano, inclusive as da sensibilidade.” (MAFFESOLI, 1998, p.27)
3.2 Sensibilidade e afeto
De acordo com Maffesoli (1998), a inteligência humana poderia ser dividida em
dois pólos. A primeira mais dogmática, que seria mais abstrata e estaria relacionada
com a escolástica, e a segunda seria referente à criação natural e ao sensível. O autor
defende que se o segundo pólo fosse privilegiado, isso não significaria na abdicação do
intelecto, mas, sim, prevenindo contra um possível estreitamento na faculdade de
compreensão.
Seria, portanto, necessário aliar a razão com a arte, resultando em uma interação
entre a criação social e a do autor para que se consiga “integrar, em doses variáveis, o
zelo estético no próprio seio da progressão intelectual” (MAFFESOLI, 1998, p.21) A
metáfora é um exemplo de recurso que consegue fazer essa união de sentidos. A figura
de linguagem em questão reconhece que o sensível faz parte da natureza humana.
Portanto, do ambiente mais sério ao mais lúdico, o sentimento, a emoção e o afeto
assumem um papel privilegiado.
É essencial enxergar uma obra literária não só pela sua funcionalidade, mas
como um todo. Segundo a metáfora de Walter Benjamin, ao observar uma fogueira
acesa, o observador pode prestar atenção na lenha que queima, nas cinzas finais ou olhar
a partir de uma perspectiva mais profunda para a “própria chama que permanece um
enigma” (BENJAMIN apud MAFFESOLI, 1998). A metáfora de Benjamin é pertinente
para entender o que Maffesoli quis dizer em “não negligenciar nada naquilo que nos
cerca, neste mundo, no qual estamos e que é, ao mesmo tempo, sentimento e razão.”
(MAFFESOLI, 1998, p.59) A dimensão do sensível poderia ser aliada à progressão do
conhecimento. “É isso, propriamente, que é capaz de perceber aquilo que pertence à
ordem da sensibilidade e de dar-lhe um estatuto racional.” (MAFFESOLI, 1998, p.71)
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A relação entre sensibilidade e intuição também é defendida pelo autor. O
conhecimento analítico completado pela intuição consegue compreender melhor a
globalidade dos fatos. Dessa forma, essa intuição da globalidade pode funcionar como
um ato de conhecimento, não só para artistas e poetas. O feeling, o insight e a intuição
de forma geral estariam relacionadas com o que Gilberto Freyre chama de “osmose
afetiva”, que é essencial a qualquer tipo de compreensão. Nesse sentido, o conceito de
Freyre serviria para compreender melhor a vivência social e a complexidade da vida
cotidiana, muito marcada pelo afeto (FREYRE apud MAFFESOLI, 1998).
A “intuição intelectual”, portanto, seria capaz de integrar a racionalidade com a
dimensão subjetiva da vida sensível. Ao longo da Modernidade, a subjetividade era
afastada do progresso científico, era apenas tolerada na vida privada ou na arte. Mas
alguns conseguiram compreender que a ciência e arte eram próximas.
Um deles foi Guyau, mostrando seu estreito parentesco, ressaltando
que havia algo de instintivo e até de inconsciente na marcha do
intelecto; que, assim como a arte, a ciência não é possível senão
porque vive de descobertas incessantes, e que estas não existem caso
não se reconheça o lugar que cabe à intuição e à subjetividade. [...] E,
tomando o exemplo de grandes cientistas – Kepler, Pascal, Newton -,
ressalta que eles tinham temperamentos de poetas e visionários.”
(MAFFESOLI, 1998, p.141)

Dessa forma a intuição seria uma ferramenta para compreender a experiência
cotidiana e a metáfora, uma forma de retratá-la. A metáfora, por sua vez, ajuda a
compreender sem ser uma explicação em si. Ela não indica diretamente qual é o sentido
dos fatos, mas auxilia na percepção de suas significações (MAFFESOLI, 1998).
Maffesoli (1998) defende que o sensível poderia propor tendências sem deixar
de ser uma criação intelectual, já que uso apenas do racionalismo puro aliado com a
imparcialidade e com a objetividade muitas vezes não culminam no resultado desejado.
É preciso saber os limites do racionalismo e usar a sensibilidade como ferramenta
auxiliadora.
O afeto, o emocional, o afetual, coisas que são da ordem da paixão,
não estão mais separados em um domínio à parte, bem confinados na
esfera da vida privada, não são mais unicamente explicáveis a partir
de categorias psicológicas, mas vão tornar-se alavancas metodológicas
que podem servir à reflexão epistemológica, e são plenamente
operatórias para explicar os múltiplos fenômenos sociais, que, sem
isso, permaneceriam totalmente incompreensíveis. (MAFFESOLI,
1998, p.53)
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Desta forma, o autor conclui que a sensibilidade é um aspecto que não deveria
ser relegado a segundo plano, mas uma visão importante para compreender a
globalidade dos fatos e assim, resultar em uma melhor articulação do conteúdo.
Queira-se ou não, o sensível não é mais um fator secundário na
construção da realidade social. Numerosos são os indícios que, ao
contrário, acentuam seu aspecto essencial. Assim, ao término desta
reflexão, não é inútil insistir sobre a verdadeira conversão de espírito,
necessária a todos os observadores sociais, para compreender as
importantes mutações em ação nesta pósmodernidade. Em suma, o
sensível não é apenas um momento que se poderia ou deveria superar,
no quadro de um saber que progressivamente se depura. É preciso
considerá-lo como elemento central no ato de conhecimento.
Elemento que permite, justamente, estar em perfeita congruência com
a sensibilidade social difusa de que se tratou.” (MAFFESOLI, 1998,
p.189)

Luis Carlos Restrepo (1998), por sua vez, afirma que a ética, que é tão
importante na atividade profissional jornalística e de qualquer outra área, pode estar
atrelada à sensibilidade.
Por estar relacionada com certas formas de sensibilidade, a ética é
mais um tema concernente às percepções que às proposições, pois,
independentemente das cadeias argumentais que conseguimos
formular, as decisões vitais – matar ou não matar, impor ou co-gerir –
são tomadas dependendo da maneira como percebemos o outro ou os
outros no entorno cotidiano. O que acaba por decidir nossa atitude
ética é a afetação sensível, a disposição corporal a conviver nessa
engrenagem de implícitos e não ditos que caracterizam o espaço
humano. (RESTREPO, 1998, p.58)

Portanto, a ética não seria uma aspecto impositivo, mas uma questão relacionada
com a sensibilidade do profissional. “as éticas impositivas parecem ter chegado ao seu
fim, por isso a educação em valores deve ser articulada ao campo de uma estética
sugestiva que nos permita abandonar a esfera tirânica dos decretos para inscrever-nos na
trama de uma educação do gosto e da sensibilidade.” (RESTREPO, 1998 p.10)
A separação entre razão e emoção é produto do torpor e analfabetismo
afetivo a que nos levaram um império burocrático e generalizador que
desconhece por completo a dinâmica dos processos singulares. Dado
que nossas cognições são determinadas por fenômenos de
dependência e interdependência, por cruzamento de gestos e corpos, é
impossível continuar excluindo a afetividade do terreno
epistemológico, pois com isso o que fazemos é entronizar como única
e definitiva uma certa forma plana e definida de dar e receber afeto
que se apresenta como natural eterna. (RESTREPO, 1998, p.37)
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Restrepo (1998) também afirma que todos os indivíduos deveriam ter o direito à
ternura assegurados, principalmente, na educação. Como as pessoas estão condicionadas
a aprisionar a sensibilidade, o afeto e a ternura desde cedo, elas acabam achando que
essas características não podem ajudar na vida pessoal e profissional.
Entender o ensino como uma formação da sensibilidade dá ao
pedagogo o perfil de uma esteta social, alguém que tem como matériaprima o corpo, a fim de modelá-lo a partir de uma certa idealidade,
provocando o gesto a partir da linguagem com o propósito de
favorecer a emergência de sensibilidades e afeições que têm como
paradigma a aproximação delicada à realidade do outro. Convocadora
de mediações culturais que estão sempre sujeitas ao escrutínio
público, a estética pedagógica exige uma atitude de precisão e cuidado
que só pode ser alcançada se aceitarmos o importante papel que a
dinâmica afetiva desempenha no ambiente educativo. (RESTREPO,
1998, p.36)

O pensamento de que o afeto não é útil para a formação do conhecimento e do
pensamento pode ter origem no ensino. A divisão do trabalho e a superespecialização
implicou em um despedaçamento do saber (MORIN, 2003). O autor indica que o
problema da educação é o fato de sempre estar em busca de uma simplificação. O
complexo amedronta e, portanto, não serve para o ensino. Entretanto, com a educação
fragmentada e simplificada, os alunos acabam por não conseguir relacionar as matérias,
e a interdisciplinaridade seria, então, inexistente. A literatura seria uma das chaves para
a expansão do pensamento.
Segundo o trabalho de Jorge Ijuim, Herma Suijkerbuijk e Laureane Schimidt, a
fragmentação do pensamento tem relação com o modo de fazer jornalístico.
Como visão de mundo coerente, totalizante do universo, o pensamento
cartesiano e a racionalização partem de dados parciais ou de um
princípio único. Ou seja, ao privilegiar as partes em profundidade para
conhecer o todo, determina a fragmentação também na forma de
pensar “como fazer”. Dessa forma, o repórter corre o risco de
concentrar sua atenção nos fatos em si, desprezando suas múltiplas
conexões com outros fatos, perdendo-se a contextualização adequada
e necessária à compreensão das ações que deram origem à matéria,
muito menos do todo. (IJUIM; SUIJKERBUIJK; SCHIMIDT, 2005,
p.4)

Além disso, o trabalho também afirma que a sensibilidade tem relação com a
intuição. “O aprimoramento dos sentidos, a elevação da sensibilidade do sujeito, ao
contrário, permitem-lhe também a elevação de sua capacidade intuitiva, o que contribui
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com suas habilidades para observar e se expressar.” (IJUIM; SUIJKERBUIJK;
SCHIMIDT, 2005, p.5)
Cremilda Medina (2006), por sua vez, afirma que um projeto de sensibilização
durante a formação do jornalista é importante, além de uma pesquisa sobre os aspectos
culturais de cada povo. Para alcançar esses objetivos, ela destaca a importância do relato
da oralidade popular e do registro dos poetas.
A idéia (iluminista) de que basta ‘explicar tudo bem direitinho’ ao
receptor definitivamente não dá resultados. A experiência
comunicacional precisa ser, antes de tudo, dialógica. O discurso
persuasivo, baseado na razão, não basta para mudar comportamentos e
atitudes. Corremos o risco de produzir materiais excelentes, perfeitos
do ponto de vista da informação, mas não atingem nem o coração nem
a mente do público. É preciso fugir à tentação do modelo da agulha
hipodérmica. Informação (especialmente aquela que pretende mudar
hábitos e comportamentos) não se transfunde como se fosse uma
droga injetável. (MEDINA, 2006, p.145)

Cremilda Medina (2006) diz que aprendeu a lidar com a noção de vida simbólica
a partir da arte, além do contato direto com a realidade social no papel de repórter.
Desta forma, ela consegue aliar a experiência viva da reportagem com a consciência
dilacerada da literatura.
O convívio universitário é também um espaço rico para semear
utopias. A comunicação social, sensível aos encontros e desencontros,
aos caminhos e descaminhos, dá uma contribuição histórica para os
embates contemporâneos entre demandas coletivas e avanços do
conhecimento, das estratégias de transformação da realidade e da
comunhão entre ciência e sociedade. A arte do diálogo talvez seja o
principal pilar da ação comunicativa. (MEDINA, 2006, p.50)

A autora, idealizadora do projeto pedagógico O signo da Relação, acredita na
importância da sensibilidade para a formação e para atuação dos jornalistas. Por isso,
afirma que a sensibilidade esteja presente no processo de formação dos profissionais.
Talvez os jornalistas, para se tornarem dignos de serem eles próprios
autores-mediadores, tenham de percorrer os subterrâneos da
sensibilidade coletiva. Como repórteres ressensibilizados por
personagens da poética, renovam a competência para compreender os
protagonistas da trama social contemporânea. (MEDINA, 2006, p.87)

Entretanto, ela diz que há uma defasagem nas práticas do signo dialógico no
projeto de formação das escolas de comunicação. Desta forma, os estudantes e futuros
jornalistas acabam por acreditar que para fazer um bom trabalho devem dominar apenas
as novas tecnologias.
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A inovação nas práticas do signo dialógico nunca ocorre naturalmente
em qualquer ambiente de produção simbólica. O conflito tem se
mostrado muito doloroso para os profissionais convictos e preparados
para implantar experiências comunicacionais. O projeto de formação
nas escolas de comunicação nem sempre enfrenta esse laboratório
essencial. Muitas vezes se perde na sedução técnica, no encantamento
com as tecnologias, as soluções do maravilhoso mundo da inteligência
artificial. O educando, esse frágil ser que irá enfrentar as feras e os
arames farpados, fica entregue às máquinas, atrofia a inteligência
natural (que se revela na plenitude do sentir-pensar-agir) e logo
abdicará da autoria poética nas mediações humanas. (MEDINA, 2006,
p.97, grifo do autor)

Esse projeto pedagógico, idealizado por Medina, chamado de O signo da
Relação se aproxima do discurso da Nova Escola dos anos 60. A ideia é construir uma
cidadania democrática e fazer uma reflexão pragmática da comunicação. O projeto foi
adotado na Universidade de São Paulo.
No projeto pedagógico que venho desenvolvendo na Universidade de
São Paulo, quando retornei ao ensino de jornalismo a partir de 1986,
como já confessei no capítulo 5, analiso uma experiência continuada
com a gerações que se sucederam. Essa pesquisa indica os perigos de
uma racionalidade esquemático-burocrática de um jovem pouco
motivado para ousar. Esse estudante de terceiro, quarto ano de
jornalismo, muitas vezes precocemente contratado por uma empresa,
entrega-se às rotinas profissionais, torna-se um ágil executor de pautas
a fim de segurar o emprego e abandona os estudos, os laboratórios, o
projeto de renovação das práticas viciadas. A hegemonia das
racionalizações fáceis, regras que se consumam em manuais
autoritários, configura um processo perverso de atrofia do impulsos da
rebeldia, aqueles que geram renovação e consistência na produção
jornalística. (MEDINA, 2006, p.112)

Nesse projeto, Medina e Paulo Roberto Leandro publicaram um trabalho
intitulado A arte de tecer o presente, em 1972, que sintetizava a oficina de jornalismo
interpretativo. Essa oficina norteava o projeto pedagógico e o jornalístico, a Agência
Universitária de Notícias. “Tecer o presente significava desenvolver uma narrativa
jornalística que levantasse o maior número de vozes (polifonia) e o maior número
possível de significados (polissemia). Isso era subversivo.” (MEDINA, 2006, p.113).
Nem todo o arsenal de uma racionalidade complexa e rigorosa
conseguia, como diziam os censores, driblar o sistema. Fazendo agora
uma transposição de mais de um quarto de século, não me parece que
o autoritarismo da autocensura ou as inércias das rotinas profissionais
sejam uma questão exclusiva da racionalidade. Pelo contrário, as
racionalizações técnicas e tecnológicas são coercitivas, atrofiam a
sensibilidade para ousar, para criar uma narrativa mais dialógica e
humanizante. O campo de experimentação que se abre na arte de tecer
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o presente diz respeito também ao encarceramento da emoção no
trabalho jornalístico. Censura interna é aquela que fecha os poros,
impede que se estenda o gesto solidário, afetuoso, aos parceiros da
contemporaneidade. MEDINA, 2006, p.114)

Subversivo. Porque a censura da ditatura militar assim achava. Entretanto, a
autora afirma que ainda existe uma censura nos dias de hoje que não é tão visível quanto
a do regime autoritário, a autocensura do próprio profissional.
Se é duro encarar a censura institucionalizada em um Estado, se é
duro conviver, no cotidiano, com o autoritarismo nas chefias, imaginase o embate interno entre a consciência treinada para a rotina e as
verdades absolutas, e as inquietudes que alimentaram o vulcão das
incertezas. Sobretudo difícil de decifrar é esse constante em que os
cerceamentos impedem o impulso tão solidário quanto libertário. A
constante oficina pedagógica da pesquisa que desenvolvo na
Universidade de São Paulo se inspira na tríplice demanda
contemporânea: um comunicador social que cria e desenvolve
mediações dialógicas enfrenta ao mesmo tempo o desafio do direito
social à informação, ou seja, a construção de um relato do acontecer
contemporâneo consistente, sensível e constitutivo da cidadania.
(MEDINA, 2006, p.114-115, grifo do autor)

A autora afirma que o jornalista tem uma responsabilidade social, mas que essa
não acaba apenas no cumprimento das técnicas contidas na prática profissional ao longo
dos anos. Na universidade, esse aluno deve aprender mais do que manuais de redação.
A prática exige conhecimento ético que pode provocar no repórter insegurança e
incerteza, que exigem uma razão para articular as informações recolhidas. Entretanto, a
intuição acaba por gerar o insight interpretativo, que pode ser originado pelo caráter
sensível do repórter. Desta forma, o repórter é capaz de captar e representar
simbolicamente na notícia ou na reportagem informações factuais, emoções da
subjetividade humana e comportamentos sociais.
Medina (2006) explica que o ensino de jornalismo, no Brasil, não tem uma
experiência universitária que limita a tradição pedagógica, entretanto, esse ensino acaba
por seguir a figura tradicional do professor como o detentor do conhecimento.
O ensino do jornalismo, no Brasil, não tem uma experiência
universitária que o aprisione a uma tradição pedagógica. Realmente,
não tem motivos para essa tradição, se concebida como um simples
acúmulo de conhecimento e experiências. Como ensino recente, o que
se fez nas primeiras escolas foi simplesmente assimilar, ou melhor,
transplantar experiências práticas (profissionais) para as cátedras –
como, por exemplo, em técnica de jornal – e justapor uma ou outra
teorização de origem norte-americana. No plano das disciplinas
técnicas, poucos fundamentos teóricos estavam à disposição. No plano
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das disciplinas humanística, os cursos de jornalismo herdavam a
estrutura didática das faculdades de filosofia e direito. Para os
professores de disciplinas técnicas não havia lastro para que
assumissem a tradicional figura do professor-transmissor-deconhecimentos. Mas, por um esforço especial, tentavam cumprir seu
papel de catedráticos. E assim nossas escolas assumiram a didática
tradicional. (MEDINA, 2006, p.173-174)

Segundo a autora, essa tradição está defasada e o ensino universitário deve,
portanto, repensar suas estruturas e assim possibilitar que os alunos participem
ativamente do processo. Por esse e outros motivos, tentou inovar na sua prática
pedagógica, já citada acima.
Não há mais dúvidas de que o centro do processo de ensinoaprendizagem se desloca do professor e seus conhecimentos a
transmitir para o grupo de alunos em trabalho criativo, elaborando
experiências e conhecimentos, através de uma interação social em que
o professor apenas orienta e, sobretudo, observa o processo.
(MEDINA, 2006, p.181)

Os textos da jornalista Eliane Brum serão discutidos no próximo capítulo. A
ideia é analisar os escritos e as técnicas utilizadas no livros da autora para melhor
compreender o uso da sensibilidade no jornalismo.
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4 ELIANE BRUM
A carne da minha reportagem são os ‘desacontecimentos’, palavra que
dá conta de uma escolha: escrevo sobre a extraordinária vida comum,
sobre o cotidiano dos homens e das mulheres que tecem os dias e
também o país, mas nem sempre são contados na história. Sobre
aquilo que se repete e, por equívoco ou por miopia, é interpretado
como banal. Ao empreender essa narrativa, busco subverter o foco,
embaralhando os conceitos de centro e de periferia. Sou uma repórter
de desacontecimentos. (BRUM, 2013, p.14)

A jornalista Eliane Brum é uma das mais premiadas jornalistas brasileiras,
ganhou mais de 40 prêmios ao longo de sua carreira, o que inclui os principais do país
como o Esso e o Vladimir Herzog. Nascida em 1966, no município de Ijuí, no Rio
Grande do Sul, já trabalhou no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, na revista Época, em
São Paulo, e atualmente trabalha como colunista na edição Brasil do El País. Como
autora, escreveu quatro livros-reportagem, um de ficção e um de memórias: Coluna
Prestes – O avesso da lenda (1994), A vida que ninguém vê (2006), O olho da Rua
(2008), A menina quebrada (2013), Uma Duas (2011) e Meus desacontecimentos – a
história da minha vida com as palavras (2014), respectivamente. Convidada pelos
Médicos Sem Fronteiras, escreveu um capítulo do livro Dignidade! que celebrou os 40
anos da instituição. Como documentarista, codirigiu o curta Uma história Severina, que
conquistou cerca de 20 prêmios nacionais e internacionais, e Gretchen filme estrada.
O trabalho da repórter foi delimitado como objeto de análise por se tratar de um
exemplo significativo de texto e técnica que fogem do convencional para alcançar um
outro olhar e uma nova abordagem. “Fenômeno de percepção jornalística, Eliane
iluminou um mundo recluso, obscurecido pela emergência da notícia ou pela máxima de
que, em jornalismo, a história só existe quando o homem é quem morde o cachorro.”
(RECH, 2006, p.14)
Filha de professores e grávida aos 15, Eliane Brum descobriu o gosto pela leitura
e pela escrita cedo. No começo, escrevia poemas, o que originou sua estreia na literatura
com a coletânea Gotas da Infância, que foi editada pelo pai. Antes, havia escrito um
pequeno romance intitulado Autobiografia de uma barata para tentar diminuir a culpa
que sentia por ter matado um filhote da espécie.
Com sete anos, passava o dia todo em seu quarto, trancada, lendo. Não
saía nem para comer. Chegava a ler cinco livros por dia. Aos dez, já
tinha lido toda a Biblioteca das Moças, a obra completa de Monteiro
Lobato e até a coleção inteira de José de Alencar, algo que só se
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costumava fazer naquele
(KOTSCHO, 2006, p.178)

tempo, por

obrigação, na escola.

A jornalista acredita na importância da literatura na formação do jornalista. A
leitura é necessária para aprimorar as habilidades de escrita do profissional. “É
importante ler muito. Não só livro de jornalismo, livro de não ficção. Precisa ler muita
literatura mesmo”3.
Ela cursou Jornalismo junto com História, mas só terminou a faculdade de sua
profissão. Essa experiência pode ter influenciado sua carreira, porque a jornalista
enxerga uma deficiência na formação acadêmica de seu tempo e da atualidade. “Acho
que a gente tem uma formação deficitária de Antropologia, das Ciências Sociais, ou
mesmo de Economia, de Direito. Acho que é uma formação que precisa ter mais
densidade”4.
se eu fosse escolher hoje como eu gostaria de ter estudado, eu gosto
do modelo que tem em alguns países em que tu te forma numa
faculdade tipo filosofia, história e depois tu faz dois anos de, não sei
como chamar, mas de uma especialização em jornalismo, onde eu
acho que tem muitas coisas importantes para discutir que são
específicas do jornalismo: escolhas éticas, limites éticos, por exemplo,
a questão da escuta como instrumento, como principal instrumento de
trabalho.5

Entretanto, o gosto pelo jornalismo só viria mais tarde, no último semestre da
faculdade, por conta de um professor que ensinou mais do que técnicas de redação.
Até então, seu único contato com a futura carreira tinha sido como
leitora preguiçosa do Correio do Povo, tradicional jornal gaúcho que
seu pai assinava. E não gostava do que lia. Achava jornal, em geral,
‘muito chato’. Preferia os livros. Mesmo já na faculdade, pensava que
não servia para ser jornalista. ‘Gosto de olhar, mas não gosto de falar.
Gosto de ser invisível.’ (KOTSCHO, 2006, p.179)

Esse professor marcou a vida da jornalista. Desde o começo da carreira, ela
inovou nas reportagens. Anos depois, se tornou premiada e reconhecida.
Seu gosto pela profissão surgiu apenas no último semestre da
Faculdade de Jornalismo da PUC, quando conheceu o professor
Marques Leonam. ‘Eu só sou jornalista por causa dele. São os acasos
que mudam tudo na tua vida, detalhes que acontecem e poderiam não
acontecer.’

3

Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, à autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
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Com Leonam, Eliane aprendeu mais do que técnicas de redação.
Descobriu a paixão pelo ofício de contar histórias – e logo a primeira
que escreveu durante o estágio que fez com ele lhe deu o primeiro dos
muitos prêmios que colecionaria ao longo da carreira. (KOTSCHO,
2006, p.179-180)

O trabalho acadêmico que fez sobre as filas pelas quais o cidadão passa desde
que nasce até quando morre foi intitulado de Esperando na fila da existência. Uma
amiga inscreveu o texto em um concurso universitário e o prêmio era um estágio no
jornal Zero Hora. Eliane Brum entrou no periódico em 1988 e só saiu em 2000, para
trabalhar na revista Época. Em sua primeira reportagem publicada na íntegra no jornal
gaúcho, ela já inovava na abordagem. A pauta era cobrir a inauguração do primeiro
McDonald’s de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Em vez de fazer o registro
burocrático ao qual os jornalistas estão acostumados a fazer nesse tipo de cobertura,
Eliane Brum falou sobre o estranhamento que os aposentados que frequentavam a praça
sentiam em relação à modernidade do fast-food.
A jornalista acredita na importância de procurar novas abordagens, novos
olhares em fatos que aparentemente são comuns.
a gente não tem o direito de ter um olhar viciado sobre as coisas. Ser
jornalista é ser capaz de tirar essa catarata do cotidiano que botam nos
nossos olhos, ser capaz de se deslocar do nosso lugar e enxergar as
coisas a partir de outros pontos de vista. Porque se é para contar o que
qualquer um pode olhar, então não precisa da gente, né?6

Como ela mesmo se define nos livros, Eliane Brum é uma repórter dos
“desacontecimentos”. Não é preciso um fato inusitado para render uma boa reportagem.
Qualquer assunto é suficiente, quando o olhar do jornalista está atento aos detalhes. E
assim, ela foge e inverte a máxima do cachorro. A notícia convencional é o inusitado,
quando o homem morde o cachorro, e não quando o cachorro morde o homem. No caso
da Eliane Brum, as duas versões dão boas histórias.
Trabalhos acadêmicos costumam tratar as reportagens de Eliane Brum como
uma escrita “humanizada”. Esse é o caso do trabalho de Francisco de Assis (2012),
apresentado no XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em Fortaleza
(CE). O texto em questão discute o papel das fontes na definição dos formatos

6

Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, à autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.
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publicados em veículos como revistas e jornais. O autor, além de observar esse tipo de
escrita no trabalho da jornalista, fala sobre o olhar diferente de Brum.
A análise desse conjunto é subsidiada, principalmente, pelo diálogo
que estabelecemos com a jornalista, o qual nos foi essencial para
aprofundar questões e para identificar algumas pistas que nos
possibilitaram demonstrar que a opção por determinado gênero –
segundo o modelo classificatório adotado– não corresponde apenas ao
gosto de um jornalista por uma escrita que entendemos “humanizada”,
mas principalmente ao olhar que ele consegue lançar sobre suas
fontes. (ASSIS, 2012, p.4)

A jornalista, por sua vez, não usa esse tipo de classificação de escrita
humanizada. Como os personagens são humanos, não há como escrever sem ter o fator
humano. Além disso, ela afirma que o jornalismo precisa de sensibilidade, no sentido de
que o jornalista precisa relegar suas visões e preconceitos para enxergar com maior
clareza os fatos e os acontecimentos.
Como fazer matérias que não fossem humanas, né? Não faz sentido
isso. A sensibilidade é a mesma coisa. O jornalismo é o movimento de
apreensão do mundo, né? Então, tu não faz isso sem sensibilidade. O
que não quer dizer... que eu acho que as pessoas também confundem
um pouco. Não é coisa de que tu vai fazer, escrever um milhão de
adjetivos e se derramar. Não é isso, não é disso que estou falando. Eu
estou falando de entrega. Estou falando daquele movimento que, eu
sempre falo [...] de que a gente precisa se despir da gente, dos nossos
preconceitos, das nossas visões de mundo para ir o mais vazio em
direção do mundo do outro.7

A partir daí, a jornalista foi moldando sua carreira, fugindo do senso comum e
da cobertura convencional das pautas. Recebeu convites para inovar em colunas
semanais, que originaram alguns de seus livros. Francisco de Assis pondera a diferença
entre o trabalho de Eliane Brum e de outros jornalistas que se prendem aos dados e aos
números oficiais.
No entanto, nossas reflexões e a observação que temos feito em torno
da amostra selecionada para este trabalho – bem como de outros
objetos bastante próximos – nos levam a entender que há um fator
responsável por diferenciar as grandes reportagens daquilo a que
damos o nome de “histórias de interesse humano”: trata-se das
“marcas autorais”, características impregnadas no estilo e na maneira
de escrever, visivelmente expressadas nas construções textuais que
alguns (poucos) jornalistas nos apresentam. Não que, ao se dedicar a
uma reportagem – ou à sua “versão” mais ampla–, o profissional deixe
de escrever do jeito que lhe é comum; porém, a tônica de seu esforço
7

Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, à autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.
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não está no aspecto estético, mas, sim, na temática e na abordagem,
que em geral se guia mais por dados oficiais ou estatísticos, por
declarações coletadas e, ainda, por fatos de maior destaque, ignorando
ou rebaixando a um plano mais baixo observações minimalistas,
direcionadas a itens específicos, a detalhes, a elementos que
costumam passar despercebidos ao olhar desatento. Eliane Brum,
todavia, faz justamente o oposto. Ela se empenha em desenvolver um
“jornalismo que apura os cheiros, apura os sons que não são palavras,
apura os móveis, a casa, como os objetos dialogam entre si”, extraindo
“o máximo possível daquilo que é o real, que é cheio de elemento, e às
vezes de elementos contraditórios” (Brum em entrevista 24 de julho
de 2012), como nos relatou, em entrevista concedida ao propósito
destas linhas. (ASSIS, 2012, p.8)

A jornalista nada contra a corrente do comum e foge das abordagens
simplesmente burocráticas. Ela enxerga a vida que (quase) ninguém vê e conta essas
histórias.
O trabalho de Eliane Brum se concentra nas histórias de gente que
muitos colegas de profissão não entenderiam como “boa fonte” ou,
possivelmente, sequer enxergariam. O encontro com esses “humanos
anônimos” – termo cunhado por Kotscho [...] – levou-a a transformar
“histórias pequenas” – agora, expressão que ela própria usou [...] – no
típico jornalismo que rompe a barreira da informação fria e distante
para colocar o leitor diante de um retrato do mundo no qual ele pode
se enxergar– ou, pelo menos, ver o outro de modo a comparar a
situação alheia com sua experiência própria– e com o qual se
emociona, se entretém e, em alguns casos, se diverte (ASSIS, 2012,
p.13)

Por vezes, a jornalista colocou uma ideia na cabeça e lutou pela chance de
seguir a pauta, mesmo quando muitos achavam que não valeria a pena. Os resultados
podem ser vistos em seus livros-reportagem, que vão ser analisados a seguir.

4.1 O texto sem mistério
O talento de Eliane, de fato, merece uma investigação científica. Sabese que, no caminho até sua página de sábado, a jovem repórter (ou
seria colunista?) defrontava-se com três momentos decisivos. No
primeiro, talvez, o mais crítico por requerer um exercício de precisa
inspiração e sensibilidade, recrutava seu tema e definia seu
personagem – o vinho raro à espera de ser descoberto e degustado. Em
seguida, vinha a tarefa mais espinhosa para muitos jornalistas e seus
entrevistados, mas provavelmente o momento mais natural para quem
conhece Eliane: deixar-se devassar diante da repórter de voz suave,
olhar tenro e sensibilidade extra sensorial. [...] A última etapa da
página guardava a tarefa mais simples para Eliane – escrever
magistralmente – e a mais tenebrosa das missões: conter seu próprio
ímpeto de narrar além, de percorrer escaninhos da vida dos
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entrevistados que as limitações de espaço de um jornal não
conseguiriam jamais conter.” (RECH, 2006, p.14-15)

Considerada pela crítica como uma jornalista que tem uma visão mais
sensibilizada dos fatos, ela escreve porque acredita em uma possível transformação.
“Escrevo porque acredito no poder da narrativa da vida em transformar a própria vida. E
acredito mais ainda no poder de transtorná-la.” (BRUM, 2013, p.18) Francisco de Assis
relaciona os personagens de Brum com o olhar atento da jornalista.
Para isso, ele precisa ter o que Eliane Brum (2006, p.187-189) chama
de “olhar insubordinado”, aquele “que se recusa a enxergar apenas o
que está programado, o que está na superfície”. É esta a chave para
localizar personagens interessantes. Ou, melhor, para conceber que
todo mundo pode ser um desses. (ASSIS, 2012, p.14)

Eliane Brum destaca que a finalidade dos seus escritos tem relação com a forma
como ela escreve.
eu escrevo para desacomodar, se desacomodar... nesse sentido
de poder conseguir deslocar o olhar do leitor para que ele
perceba que não existe uma verdade única sobre alguma coisa,
que há outras possibilidades de ver o mundo. Só que para fazer
isso, eu preciso antes me desacomodar.8
Além disso, a jornalista acredita que a escrita funciona como um meio de
trabalhar suas angústias e seus medos de uma forma diferente. “Para mim, a escrita foi a
maneira que encontrei de elaborar a minha angústia, ‘os meus nervos’. Acabei fazendo
disso um projeto de vida.” (BRUM, 2013, p.46) Dessa forma, ela consegue expressar e
extravasar seus sentimentos e suas vontades.
Quando trabalhava no jornal Zero Hora, Eliane Brum resolveu tentar emplacar
uma pauta que há muito lhe atraia: a famosa Coluna Prestes, liderada por Luís Carlos
Prestes entre os anos de 1925 e 1927.
Uns dois anos depois de ter começado a trabalhar como repórter, em
Zero Hora, lá por 1990, sugeri como pauta percorrer o trecho da
Coluna no Rio Grande do Sul e ouvir as histórias dos que ainda
estavam vivos para contar. Me responderam que tudo já tinha sido
escrito sobre a Coluna Prestes e, portanto, era melhor botar a pauta no
lixo e a viola no saco. Só voltei a tentar em novembro de 1992. O
atual diretor de Redação de ZH, Augusto Nunes, tinha me chamado
em sua sala para passar uma pauta. Eu ouvi, me enchi de coragem –
pretensão e água benta, já dizia minha avó, é de graça mesmo – e
8

Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, à autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.
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lasquei: ‘Eu quero refazer a marcha da Coluna Prestes!’ Para minha
surpresa, ele não riu. Só disse: ‘Vai.’ Saí dali tonta e, verdade seja
dita, morrendo de medo. (BRUM, 1994, p.5)

A dificuldade de aceitação da pauta também apareceu no processo de apuração,
quando a própria filha de Prestes, Anita Leocádia, disse que Brum não encontraria nada
de novo na viagem.
Comecei a ler tudo que tinha sido escrito sobre a Coluna Prestes.
Liguei para a filha de Luiz Carlos Prestes, a historiadora Anita
Leocádia, expliquei a pauta e pedi ajuda. Ela me atendeu com
simpatia, mas foi enfática: “O Brasil que a Coluna percorreu já não
existe mais. As pessoas daquela época que ainda vivem são gagás. Seu
jornal vai perder tempo e dinheiro. Meu pai e eu chegamos a pensar
em refazer a rota, mas vimos que seria bobagem. Se você quiser, vem
para o Rio de Janeiro que eu te dou uma entrevista exclusiva sobre o
Prestes.” Eu agradeci e desliguei. (BRUM, 1994, p.5)

A jornalista persistiu na ideia. E logo no começo da viagem percebeu o que
vinha pela frente. O mito da Coluna foi construído e verdades são relativas. “Saí de
Porto Alegre imaginando encontrar causos mais pitorescos e menos trágicos. Mas logo
que deixamos o Rio Grande do Sul para trás, lembranças amargas foram delineando
uma outra história, traçando uma trilha obscura.” (BRUM, 1994, p.6)
Foi com tal talento sensitivo, somado à característica própria dos
grandes jornalistas capazes de identificar lados inesperados de
situações esperadas, que, já em 1993, Eliane havia ensaiado sua vida
que ninguém vê numa histórica série de reportagens sobre a Coluna
Prestes – ou melhor, sobre a Coluna Prestes que ninguém via. Ao
percorrer 25 mil quilômetros empoeirados do Brasil, Eliane nutriu
anotações com a matéria-prima das melhores reportagens: a gente
comum. Das testemunhas anciãs da passagem da Coluna, a quem
passou chamar de “o povo do caminho”, obteve o mais surpreendente
e fiel relato sobre a marcha de homens que a maior parte do país com
voz – 70 anos depois – considerava heróica mas que, na verdade da
repórter, se delineava também como uma procissão de roubos e
atrocidades. Ao contrapor seu “povo do caminho" à história oficial da
esquerda, Eliane despertou a ira de quem erguia mitos com pés de
barro, mas fez deitar em paz o maior patrimônio de um jornalista: sua
própria consciência. (RECH, 2006, p.15)

Por de trás de todo o mito histórico, que só enxergava o lado positivo da marcha,
existia uma outra face inexplorada. A da Coluna que saqueava gado e suprimentos,
destruía cidades, matava famílias, estuprava mulheres, obrigava homens a se alistarem
por um ideal que sequer conheciam, e acabava com sonhos de gente que não tinha nada
a ver com a história.
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Hoje me parece óbvio que as lembranças não tenham sido boas.
Afinal, aquela foi uma guerra. E a Coluna uma tropa que precisava
comer e vestir nos lugares mais miseráveis do país. Se grande parte
dos combatentes não sabia nem que presidente tinha de derrubar, era
esperar demais que as populações dos rincões mais perdidos do Brasil,
onde jornal não chegava, compreendessem, apoiassem e assistissem
seus poucos bens irem embora com alegria no coração. (BRUM, 1994,
p.7)

A reportagem foi publicada em seis cadernos no jornal Zero Hora, em 1994, e
depois, foi publicada em forma de livro, Coluna Prestes: O avesso da lenda (1994).
Como era esperado, ao tocar em um mito de 70 anos, a reportagem sofreu muitas
críticas vorazes e se tornou alvo de polêmica.
Tenho convicção de que as lembranças dos que estavam no caminho
são fundamentais para compreender a Coluna Prestes e o seu
significado para a história do país. A voz do povo do Brasil de Prestes
dá a dimensão humana de uma Coluna que até hoje só admitiu heróis.
Aumenta, em muito, a complexidade. Demite os heróis e admite os
homens. (BRUM, 1994, p.7)

Eliane Brum conta que essa foi sua primeira grande reportagem e que aprendeu
a dureza que é fazer e ver a repercussão.
E aí eu fui acusada de tudo. No meio da redação, eu tinha colegas que
me xingavam no meio da redação. Eu virei uma pessoa à serviço da
direita. Foi muito duro. E aí, é uma coisa que é bem interessante,
porque mostra o Brasil, como ainda as coisas são. Porque depois, no
final dos anos 1990, quando se abriu os arquivos do Juarez Távora,
um dos comandantes da Coluna, e apareceu toda a correspondência da
Coluna, onde tinha muitos daqueles fatos, das pessoas que viveram
nas suas localidades contaram, estavam lá contados nas
correspondências. Aí virou verdade. É preciso letrados legitimarem a
memória das pessoas, a memória oral das pessoas, dos pobres.9

O livro A Vida que ninguém vê (2006) é uma coletânea de 46 colunas publicadas
por cerca de onze meses no jornal Zero Hora. Os textos são um misto de reportagem,
crônica e coluna sobre personagens e cenas da vida real.
Sempre gostei das histórias pequenas. Das que se repetem, das que
pertencem à gente comum. Das desimportantes. O oposto, portanto,
do jornalismo clássico. Usando o clichê da reportagem, eu sempre me
interessei mais pelo cachorro que morde o homem do que pelo homem
que morde o cachorro – embora ache que seria uma história e tanto. O
que esse olhar desvela é que o ordinário da vida é o extraordinário. E
o que a rotina faz com a gente é encobrir essa verdade, fazendo com
que o milagre do que cada vida é se torne banal. Esse é o encanto de A
9

Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, à autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.
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vida que ninguém vê: contar os dramas anônimos como os épicos que
são, 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)

No final da obra, a jornalista escreve o capítulo Sobre a melhor profissão do
mundo e fala, entre outras coisas, sobre o medo que sente quando percebe seus desafios
como repórter. Esse medo é grande, mas não pode impedir o jornalista de seguir em
frente. Dominar o medo é outro grande desafio da reportagem.
Não lembro de nenhuma reportagem que não tivesse me dado medo.
Sinto medo até hoje. Medo de não dar certo, medo de não ver nada,
medo de não conseguir, medo. Tenho insônia e, quando durmo,
pesadelos. Antes, durante, depois. Antes de eu refazer a marcha da
Coluna Prestes, que era minha estréia na grande reportagem, tive tanto
medo que cheguei a adoecer. Como nada do que acontece comigo
pode ser pouco, faço o tipo dramático, achei que estava com os dias
contados. Nada. Puro pavor, Mas fui, um pânico em forma de repórter,
mas andando. E prefiro nem imaginar o que não seria a minha vida se
tivesse desistido. (BRUM, 2006, p.194)

E apesar do pavor que sentia, não deixou de refazer a Coluna Prestes ou
qualquer outra reportagem. Apurou bastante, estudou ao máximo e seguiu em frente
rumo ao próximo desafio.
Medo é necessário, faz sentido. Só não dá para ter medo de ter medo,
paralisar e deixar as histórias passarem sem encontrar quem as conte.
Ficar escondido atrás de um computador, achando que o fato de
escolher em que mundo virtual entrar, quando sair, quais e-mails
responder e quais deletar é ter a vida sob controle configura, talvez, a
grande ilusão contemporânea. Por mais que você escolha não viver, a
vida te agarra em alguma esquina. O melhor é logo se lambuzar nela,
enfiar o pé na jaca, enlamear os sapatos. Se quiser um conselho, vá.
Vá com medo, apesar do medo. Se atire. Se quiser outro, não há como
viver sem medo, apesar do medo. Se atire. Se quiser outro, não há
como viver sem pecado. Então, faça um favor a si mesmo: peque
sempre pelo excesso. (BRUM, 2006, p.194)

O olhar mais sensibilizado da jornalista se mostra presente em A vida que
ninguém vê. Em O gaúcho do cavalo-de-pau, Brum conta a história de Vanderlei
Ferreira, personagem da vida real que cavalga, desde os 15 anos, um cabo de vassoura
na Expointer, a Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e
Produtos Agropecuários, no Rio Grande do Sul. A jornalista tenta entender os motivos
de ele fazer isso, em vez de apenas julgá-lo como louco. E a revelação se mostra mais
sóbria do que muita realidade inventada.
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Um dia emparelhei meu cavalo com o dele. Perguntei: ‘Vanderlei,
você é louco?’. E começamos a conversar. A certa altura ele disse:
‘Você acha que eu não sei que meu cavalo é um cabo de vassoura?
Mas pensa, raciocina (e batia a mão fechada na cabeça). Eu nunca vou
ter um cavalo de verdade. Você não acha melhor eu acreditar que o
cabo de vassoura é um cavalo?’ Só me restou o silêncio. Se ele era
louco, eu era o quê? (BRUM, 2013, p.55 – 56)

O livro O Olho da Rua (2008) reúne dez reportagens que Eliane Brum fez para a
revista Época sob temas diversos e apresenta no final de cada capítulo um comentário
da autora sobre o processo de criação e apuração da reportagem. As críticas negativas
alcançaram a reportagem A guerra do começo do mundo, que trata do conflito na
reserva indígena Raposa-Serra do Sol, em Roraima.
Então escrevi o texto, com delicadeza e cuidado para que cada uma
das contradições que faziam de Roraima o que é nem ficasse de fora
nem soasse como folclore. Eu não esperava a enorme reação à
reportagem. Metade de Roraima adorou, a outra metade detestou. Para
esta metade, tudo aquilo que eu descrevi como fascinante era
preconceituoso. Essa metade passou a sentir por mim o mesmo que
sente pelas ONGs, pelos macuxis que brigam pela terra e por líderes
ianomâmis como David Kopenawa. Ódio. Pelo menos eu estava em
boa companhia. Mas fiquei seriamente arrasada mesmo assim.
(BRUM, 2008, p.79)

A jornalista ao escrever para o site da revista Época, depois de sair da
publicação impressa, se deparou com uma novidade: a possibilidade de escrever
reportagens sem tamanho fixo. Os textos dela no site costumavam ser grandes e mesmo
assim não deixavam de ser lidos.
Acredito que uma parte significativa dos leitores não avalia ou decide
sua leitura pelo tamanho do texto, mas pelo tamanho do respeito pelo
seu tempo e pela sua inteligência. Por aquilo que o texto faz ecoar nele
– mesmo quando o incomoda. Jamais subestimo o leitor: o que
ofereço a ele são minhas melhores palavras e minha busca por
verdades desacomodadas. Ofereço principalmente as minhas dúvidas,
porque são as dúvidas que nos levam a lugares novos, as certezas nos
cimentam. (BRUM, 2013, p.16)

Não subestimar o leitor é uma das diferenças das reportagens da jornalista. Ela
contextualiza os fatos, explica os aspectos que estão envolvidos e assim foge da
esquematização convencional de apenas simplificar os acontecimentos.
Quando me perguntam qual é a minha ‘técnica’ de entrevista, nunca
sei o que dizer. Não conheço nem me interesso pelas técnicas de
colegas que se orgulham de ‘arrancar’ respostas, confissões das
pessoas.
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Eu não arranco nada. Só me comprometo a ouvir, a escutar de
verdade, sem preconceitos. E se as pessoas me contam suas histórias é
porque quiseram contar, porque me deram algo precioso: sua
confiança. E é o respeito pelo privilégio de entrar em suas casas e
ouvir a narrativa de suas vidas que me carrega por toda a reportagem,
até a publicação. E depois dela.” (BRUM, 2008, p.151)

Na reportagem Expectativa de vida: vinte anos, do livro O Olho da Rua, Eliane
Brum escreve sobre Sérgio Cláudio de Oliveira Teixeira, o Serginho Fortalece, o único
sobrevivente do documentário Falcão – Meninos do Tráfico. Ela conversou com ele e
com sua família. Ao final da conversa, descobriu que o sonho dele era ser palhaço. Um
sonho bem inusitado para quem lidava com tráfico de drogas. Quanto à escolha de
palavras, ela preferiu manter as aspas como elas eram, porque enxergou um diferencial
na linguagem do personagem.
Transcrevi as fitas na manhã da quinta-feira e escrevi o texto à tarde,
mantendo a linguagem exata de Fortalece. Conheço jornalistas que
alteram a fala dos entrevistados, ‘melhoram’. Dizem que existe
repórter que até inventa ‘aspas’ para seus personagens. Não sei se é
verdade. Para mim, ‘melhorar a fala’ já é uma fraude. Nós
trabalhamos com palavras. Como as pessoas contam o que contam é
fundamental para compreender o que contam. Colocar um sinônimo,
nas aspas do entrevistado, já é traí-lo. No mínimo desde Freud
sabemos que as palavras que escolhemos – e mais ainda as que
deixamos escapar – falam de nós. (BRUM, 2008, p.239)

Em O inimigo sou eu, do livro O Olho da Rua, Brum faz uma reportagem sobre
a Meditação Vipássana em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Ela teve que deixar de
lado o bloco e toda sua bagagem para participar da experiência da meditação, que
duraria dez dias. Não poderia, portanto, falar com ninguém, tocar em ninguém ou
sequer olhar para os companheiros. Mas o maior desafio da reportagem era escrever em
primeira pessoa, além de manter a postura sem doer a coluna.
‘Quando o jornalista é mais importante que a notícia, um dos dois não
é verdadeiro.’[...]
Bem, a frase lá de cima foi dita pelo mestre Leonam, o professor que
me apontou o jornalismo como a melhor profissão do mundo. O
Leonam era sério com esse negócio. Jornalista não era pop star, não
aparecia em revista de celebridades e nem desandava a falar de si
mesmo. (BRUM, 2008, p.346)

Ela não conseguia suportar a ideia de que a reportagem além de ser em primeira
pessoa, seria toda sobre a experiência dela. E por isso, teve tanta dificuldade em
escrever. Neste aspecto, há uma relação com o New Journalism. Segundo Tom Wolfe
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(2005), os textos mais renomados do New Journalism foram escritos em terceira pessoa,
apesar de que esse momento do jornalismo tivesse recebido a alcunha de jornalismo
subjetivo, como descrito no primeiro capítulo. Da mesma forma, a jornalista prefere
escrever em terceira pessoa, mas entendeu, a partir dessa reportagem, que a primeira
pessoa na matéria pode ter sim uma utilidade.
Agora, muitos meses e reflexões depois, acho que o ‘eu’ tem sua hora
e seu lugar. Não tenho paciência para jornalista autorreferente – nem
vejo razão para alguém dizer que tomou um café com fulano, se esta
for toda a informação. Acredito que o repórter tem licença para entrar
na história se sua participação puder revelar mais do outro – e não de
si mesmo. (BRUM, 2008, p.349)

Já em Um país chamado Brasilândia, no livro O Olho da Rua, ela fez uma
reportagem sobre os relacionamentos entre pessoas e entre cachorros, escreveu sobre o
amor na Brasilândia. Ao presenciar o casamento de seus personagens da vida real, a
mãe da noiva, que era madrinha do casamento, não pôde assinar por falta de documento
de identidade. A jornalista foi convidada a assinar como madrinha. Por um instante
hesitou por ter que aparecer no contexto, mas acabou participando.
Em relação às entrevistas, Brum prefere uma abordagem olho no olho e acredita
no jornalismo de sapatos sujos, no qual o bom jornalista é aquele que sai da zona de
conforto, vai para rua e, consequentemente, acaba sujando os sapatos.
Às vezes me perguntam: você se envolve com as fontes? É óbvio que
sim. A gente não entra na vida dos outros impunemente. (Ainda bem.)
Algumas vezes, essa relação intensa vivida entre repórter e
personagem se encerra no fim da matéria. E o que vivemos juntos
transforma repórter e personagem, mas os caminhos não se cruzam
mais. Às vezes é necessário que essa relação termine com a
publicação da reportagem, porque o personagem precisa deixar aquele
momento para trás como história contada. E encerrada. Mas às vezes a
reportagem termina e a história continua com o repórter nela. (BRUM,
2008, p.152)

Eliane Brum acredita que olho no olho é importante porque assim nenhuma
parte do personagem se perde. Desta forma, a jornalista observa gestos, modos e
cenários que também falam sobre o personagem em questão. Essas essências se perdem
em outros tipos de apuração.
como repórter, já aconteceu de eu precisar fazer por telefone,
especialmente, quando eu não conseguia viajar até o lugar [...] eu viajo
nas minhas reportagens[...] eu passava às vezes cinco horas dentro do
carro. Como as minhas reportagens a maioria são feitas na periferia, é
sempre muito longe. Então, às vezes, eu levava três horas para chegar
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no lugar, depois pegava trânsito do fim da tarde ou começo da noite e
levava quatro horas. Então, é sempre muito cansativo, mas é um
esforço que eu sempre fiz por acreditar nisso.10

Apesar desse discurso se assemelhar ao dos jornalistas do New Journalism,
Brum estabelece uma relação de confiança com o entrevistado e escuta mais do que
fala. Enquanto os jornalistas da década de 1960 estavam mais preocupados em vivenciar
as cenas, a jornalista quer ouvi-las e entende-las segundo o próprio entrevistado.
Em relação às novas tecnologias, Eliane Brum acredita que elas podem
acomodar o jornalista. E assim perder a qualidade da apuração. A reportagem pode,
então, perder uma parte essencial que só o olho no olho alcança.
Se o telefone e a internet são invenções geniais, não há tecnologia
capaz de tornar obsoleto o encontro entre um repórter e seu
personagem. Se isso acontece, é por distorção. Esse olhar que olha
para ver, que se recusa a ser enganado pela banalidade e que desconfia
do óbvio é o primeiro instrumento de trabalho do repórter. Só pode ser
exercido sem a mediação de máquinas. (BRUM, 2006, p.190)

Em No Brasil do Zé do Capeta, no livro O Olho da Rua, Brum escreve sobre o
garimpo no Eldorado do Juma, no sul do Amazonas. A jornalista não conseguia achar
seu entrevistado, Zé do Capeta. Ela queria entrevista-lo ao vivo, mas não conseguia
sequer encontrá-lo.
Eu já tinha investido em um plano B. Empenhara-me em coletar
versões de amigos e inimigos sobre ele – garimpeiros, autoridades,
prostitutas, comerciantes, pistoleiros, policiais. Se não achasse o
Capeta, poderia construir um texto em que o personagem é desvelado
pelas falas contraditórias de quem o conheceu. Mas eu não desejava
isso. Essa é uma forma de fazer um bom perfil quando a pessoa já
morreu. Ou uma boa preparação antes de entrevistar a pessoa viva.
(BRUM, 2008, p.274)

Mas de última hora conseguiu o telefone e se encontrou com ele o mais rápido
que pôde. Ela explica que o necessário é esgotar as possibilidades. A matéria não pode
ficar despedaçada por falta de tentativa.
Era o tempo que eu tinha. E jamais me perdoaria se não esgotasse
todas as possibilidades. Às vezes não conseguimos encontrar alguém
que precisamos. Mas só dá para ficar em paz com isso depois de ter
gasto todo o tempo do jogo e ainda a prorrogação. Nunca por preguiça
ou por cansaço ou por uma mistura dos dois. Nós escolhemos o ofício
de contar a história contemporânea do país. Aceitamos essa
10
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responsabilidade. O que fazemos transforma-se em documento. Então,
não temos opção: precisamos contar direito. (BRUM, 2008, p.275)

Em A floresta das parteiras, no livro O Olho da Rua, Brum fez uma reportagem
sobre as parteiras do Amapá. A pressa da reportagem é um grande problema a ser
superado. A jornalista não pôde esperar a hora do parto de Ivaneide Iapará, porque
estava começando na revista Época e tinha que entrevistar Roseana Sarney. Ela afirma
que isso foi uma falha.
Não esperei o parto da Ivaneide, não respeitei o parto da reportagem.
E ela nasceu por cesariana. Toda reportagem tem seu tempo, a hora de
acontecer. Às vezes, não dá jeito. Se um avião cai, a gente faz o que o
prazo permite, e a revista desembarca na banca com a melhor
reportagem possível sobre o assunto da semana. Mas numa
reportagem sobre parteiras é preciso respeitar o tempo do parto. É a
realidade que impõe o andamento da reportagem – e não o contrário. E
compreender o momento, esperar o tempo, é também a diferença entre
ser bom repórter ou não. (BRUM, 2008, p.37)

Em suas reportagens, Eliane Brum também teve a oportunidade de agir a partir
de sua escrita. Ao escrever O Povo do Meio, no livro O Olho da Rua, sobre a ação dos
grileiros na Terra do Meio, no Pará, por exemplo, o Ibama e o governo federal tomaram
providências diante dos fatos levantados pela jornalista.
Na semana seguinte, pude escrever que o governo federal instalou um
posto avançado do Exército no Riozinho do Anfrísio para reprimir a
ação dos grileiros. Uma equipe do Ibama faria uma operação de
emergência nos pontos de desmatamento. Era a primeira aparição do
Estado – e isso não era pouco. (BRUM, 2008, p.182)

E assim ela acabou ocupando o lugar de repórter-ação, trazendo mudanças
sociais e políticas a partir de suas reportagens. “Este é um daqueles momentos em que a
felicidade de ser repórter não cabe nas letras. Vale uma vida.” (BRUM, 2008, p.183)
Brum acredita que o jornalismo pode mudar o mundo, porque o jornalista é uma ponte
entre as histórias e o público.
acredito profundamente na narrativa da vida como instrumento de
transformação da própria vida. [...] Contar histórias é algo
transformador, porque tu transforma a vida em narrativa e isso muda a
própria vida. Agora, eu sou uma ponte, porque as pessoas que abrem
as suas casas, as suas vidas para me contar as suas histórias, são elas
que têm esse poder de contar a história. Eu sou essa ponte.11

11

Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, a autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.
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Em A casa de velhos, no livro O Olho da Rua, Brum escreve sobre a Casa São
Luiz para Velhice, no Caju, no Rio de Janeiro. Ela admite ter errado nessa reportagem.
“A Casa de Velhos é uma de minhas reportagens preferidas – e é a que mais me dói.
Ainda hoje ela dói muito. Porque errei feio.” (BRUM, 2008, p.124) Ela afirma que
poderia ter passado algum tempo nos dormitórios coletivos em vez de só ficar no
apartamento individual na ala dos pagantes. Essa hospedagem foi paga pela revista.
Além disso, Brum diz que errou porque expôs demais os moradores ao nominar
personagens e contar suas falas sobre assuntos íntimos como sexualidade, e assim
quebrou a confiança que construiu com eles.
Foi aí que eu errei. Nenhuma reportagem é mais importante que uma
pessoa. Nós sempre temos de dar para cada um que nos honra com a
história de sua vida a explicação clara, honesta, de que isso vai ser
contado para milhões de pessoas, vai se transformar em documento.
As pessoas sabem que vai ser publicado, mas não sabem o que isso
significa. É nossa obrigação dar a elas a dimensão exata do que a
matéria pode causar na sua vida no momento em que a revista estiver
na banca. (BRUM, 2008, p.129)

Apesar de ter escrito com fidedignidade aos fatos, ela não ficou satisfeita com o
resultado, porque quebrou a confiança de seus personagens, que construiu ao longo da
apuração da matéria.
A composição dessa reportagem foi delicada, escrevi e reescrevi
várias vezes. Sofri. E quando todo o processo acabou eu estava
dilacerada. Mas acredito que alguns deles estavam bem mais do que
eu. Eu levei sua voz ao mundo de fora, mas os expus. Eu os tratei
como personagens de ficção, não como gente real. (BRUM, 2008,
p.130)

E por quebrar a confiança, ela acabou rompendo um laço fundamental da
reportagem, que ela acredita ser essencial para a construção da matéria. Isso fez com
que ela expusesse os moradores da casa.
Como escrevi no início do texto, acho que essa é uma de minhas
melhores reportagens. Foi um dos retratos mais exatos que eu
consegui fazer de uma experiência. O texto é a tradução do que eu vi,
ouvi e vivi. Mas ao mesmo tempo essa é a pior reportagem deste livro
porque eu magoei as pessoas que confiaram em mim. E, nesse sentido,
fui uma má jornalista, uma má pessoa. Essa reportagem é, ao mesmo
tempo, o melhor e o pior de mim. (BRUM, 2008, p.131)

A jornalista acredita se transformar em cada reportagem. Como uma lagartixa,
ela perde um pedaço de si, mas depois se regenera.
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[...] um dos meus muitos apelidos é “Tixa”, de “lagartixa”. Há quem
faça fantasias sobre a origem dele. É bem menos picante. Passei a vida
deixando a cauda em sustos pelas esquinas de mundo. Sempre acabo
me regenerando, ainda que leve tempo. Todos somos lagartixas em
alguma medida, eu apenas abuso um pouco dessa vantagem evolutiva.
(BRUM, 2013, p.21)

Entretanto, ela afirma em entrevista ao Zero Hora, que não se regenerou de duas
reportagens, a da Meditação Viapásana, já citada, e a que falou sobre morte. Entre 2008
e 2010, o desafio de Brum foi acompanhar a rotina da Enfermaria de Cuidados
Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e os últimos 115 dias
de vida de Ailce Oliveira Souza, com câncer incurável.
Enquanto o câncer a devorava por dentro, nos quase quatro meses em
que estivemos juntas, eu, que raramente adoeço, colecionei três gripes,
uma virose, uma sinusite, uma crise de bronquite alérgica e, durante
dois dias, fiquei prostrada sentindo os sintomas dela. (BRUM, 2008,
p.413)

Ela conta que essa reportagem foi marcante e dolorosa, e que depois dessa
experiência resolveu aplicar mudanças significativas em sua vida.
Quando a gente cala a morte, que é o que a nossa sociedade faz nesse
momento histórico, a gente perde uma enorme chance de pensar sobre
a vida. E que a morte é uma perda bem grande. Essa reportagem foi
extremamente difícil, extremamente doída. Mas transtornadora
mesmo, ela me obrigou a fazer algo que foi também muito bom, que
foi confrontar com a minha vida, pensar sobre a vida a partir da
perspectiva de que vou morrer, todos vamos.12

A partir desta matéria, Eliane passou a percorrer outros caminhos no jornalismo.
A marca que obteve depois da matéria refletiria em sua trajetória.
a vida é uma constante reconstrução de sentidos, a gente constrói uma
teia de sentidos, depois a gente perde essa teia de sentidos para
construir outras. Se a gente tivesse um sentido dado, fixo, estático, a
gente estaria morto e não vivo, um tipo de morte simbólica. Eu não sei
como vai ser minha vida, eu gosto muito de não saber como vai ser
minha vida, poder mudar a qualquer momento a minha vida, de estar
em qualquer lugar, de poder acordar hoje e viajar.13

Em 2012, em entrevista para o jornal Zero Hora, ela comentou sobre as
consequências dessa reportagem.

12

Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, à autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.
13
Ibidem.
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Foram 115 dias de prosa até 18 de julho, quando Ailce morreu fitando
a câmera do fotógrafo que acompanhava Eliane. A reportagem foi
publicada um mês depois. Passada a experiência, Eliane rompeu com
o jornalismo impresso:
- Era um dos meus dramas. Cada página que a matéria perdia, era uma
parte da vida dela que eu deixaria de contar.
Foi de Ailce a frase que fez a lagartixa Eliane se mover mais uma vez.
"Quando tive tempo, descobri que meu tempo tinha acabado", disse a
ex-merendeira prestes a completar 66 anos. Ao ouvi-la, Eliane perdeu
o rabo e correu para o canto da parede em que está até hoje. (ZERO
HORA, 2012)

No comentário que escreveu sobre o processo da reportagem, em O olho da rua,
ela falou sobre o fator humano atrelado aos momentos que vivenciou.
Algumas pessoas me perguntaram sobre o nível de intervenção do
repórter, eu, na travessia da personagem, ela. Esse é um tema caro ao
exercício do jornalismo. Isenção e objetividade se colocam para o
jornalista como um ideal que deve ser perseguido, mas que jamais será
atingido por completo. Nossa simples presença – ou decisão de fazer
uma reportagem – já altera a realidade sobre a qual vamos escrever.
Quanto mais claro isso ficar para o leitor, maior será a honestidade do
nosso trabalho. (BRUM, 2008, p.419)

A forma como Eliane Brum acompanhou Ailce Oliveira foi fundamental para a
construção da matéria. Desta vez, ela ficou, realmente, no papel de “escutadeira”. Ela
não queria interferir de forma alguma na conversa e nos desabafos da personagem.
Nos 115 dias em que eu e Ailce convivemos, uma experiência radical
de jornalismo, mas principalmente uma experiência radical de vida,
dediquei um cuidado obsessivo a evitar interferir na sua vivência do
morrer. Eu quase não fazia perguntas, optei por apenas pontuar suas
respostas, numa escuta delicada e muito, muito atenta. Por um lado,
minhas perguntas, se incisivas, contaminariam suas respostas: ela
poderia usar minhas palavras em vez das dela para se referir a esse
momento-limite da vida. Por outro lado, eu correria o risco de
atropelar seus sentimentos se abordasse questões para as quais ela
ainda não estava preparada. (BRUM, 2008, p.420)

Brum acredita na importância do lugar de escuta para o jornalista. Essa é uma
posição difícil, mas essencial e fundamental.
Eu me envolvo no sentido de que eu me torno a escutadeira daquela
pessoa, é que meu lugar tem que ser muito claro e eu deixo isso muito
claro para as pessoas, que eu sou aquela que vou te escutar. Esse é o
pacto e isso que eu falo de se envolver. Quando eu falo se envolver, as
pessoas pensam outras coisas. Não é isso, porque isso só
inviabilizaria. Eu não conseguiria me manter no lugar de escuta. Então
é se envolver no sentido de me tornar escutadeira daquela pessoa, que
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é um envolvimento profundo, tremendo, que muda a gente para
sempre.14

Ao ser convidada pelo Médicos Sem Fronteiras a participar do livro Dignidade!
(2012), Brum foi para a Bolívia para falar sobre a doença de Chagas que assola o país.
O cenário que viu foi chocante e assustador, um povo que não tem futuro, por causa da
quantidade de vinchucas (nome do barbeiro em quéchua, língua falada desde antes dos
incas) que habitam a região.
Uma de suas personagens foi Sônia, a menina dos olhos velhos.
- Por favor, não me deixe morrer.
A menina me agarra pelos dois braços. Tem apenas 11 anos. Seus
olhos, porém são tão velhos quanto os meus. Ou mais. Sonia é o seu
nome. Naquele instante em que ela me pede para mudar o mundo, eu
afundo na impotência. ‘Eu vou contar sua história’, respondo. Mas eu
e ela conhecemos o mundo o suficiente para saber que dificilmente ela
será salva. Sonia e eu sabemos que o mundo não se importa, nem com
ela, nem com os seus. Que o mundo nem sequer a vê. (BRUM et al,
2012, p.25)

Apesar da família de Sônia ter conseguido reformar a casa, eles não tiveram
dinheiro para comprar o vidro da janela. E a partir desse buraco, as vinchucas
continuariam entrando e matando a família aos poucos.
Com o empréstimo do banco, don Fanor reformou a casa e rebocou as
paredes. Mas o dinheiro acabou na metade da obra, e don Fanor e
dona Josefina seguiram dormindo debaixo de um teto de palha numa
cama capenga, para deixar aos filhos os quartos mais seguros. E don
Fanor já se sentiria mais forte se fosse só esse o fracasso, mas ele não
teve dinheiro para botar vidro no quarto novo. E é pela janela aberta
que o frio e a Vinchuca seguem entrando para perfurar os corpos dos
filhos mais jovens. Dormem então de luz acesa para poder enxergar e
se proteger do inimigo. Mas acabam vencidos pelo cansaço e acordam
com as patas da Vinchuca arranhando o corpo. ‘Sentimos asco’, diz
don Fanor. ‘Porque são monstros.’ (BRUM et al, 2012, p.35)

Brum quis ajudar a família pagando o vidro da janela, mas o Médicos Sem
Fronteiras pediu que ela não fizesse isso. Apesar da boa vontade e da boa intenção, esse
ato causaria um problema. Outros escritores foram convidados a viajar e escrever sobre
lugares que eram atendidos pelos profissionais da instituição. Caso uma família fosse
ajudada, as outras se sentiriam inferiores por não merecerem essa ajuda, mesmo tendo
recebido em suas casas os outros escritores convidados a escrever o livro. Ali estava
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Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, à autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.

61
delimitado o limite da reportagem. Brum entendeu o motivo, acatou o pedido e escreveu
a história. Ela afirma que entender os limites da reportagem nem sempre é fácil, mas é
extremamente necessário.
Se alguém ganhasse uma janela, seria um grande problema para eles.
E não é o trabalho que eles fazem. E o melhor que eu podia fazer era
escrever a história das pessoas, porque é isso que eu sei fazer. Assim
como os Médicos Sem Fronteiras sabem cuidar da saúde mental,
física, dar o remédio, tentar melhorar as condições para que as coisas
não aconteçam, o meu papel é escrever. É isso que eu posso fazer. Só
que entender isso não é muito simples. Naquele momento, aquilo era
um limite.15

A questão ética também é analisada por Jorge Kanehide Ijuim. O autor escreve
sobre a produção de jornais no meio escolar e fala sobre os aspectos pedagógicos e
jornalísticos, além da confecção do jornal na vertente humanizada. Ele afirma que os
limites éticos acabam por aprimorar as habilidades do profissional. Este fato se reflete
na qualidade dos escritos.
O aperfeiçoamento ético, portanto, permite melhorar tanto a percepção
quanto a sua narração. O relato jornalístico, assim, não é produto de
simples execução de técnicas narrativas, mas fruto amadurecido da
observação apurada, da reflexão dedicada e da emoção solidária do
comunicador. (IJUIM, 2013, p.45)

A Menina Quebrada (2013) é uma coletânea das colunas de opinião de Eliane
Brum de temas diversos, publicadas entre junho de 2009 e janeiro de 2013, para o site
da revista Época. No texto Na pele do outro, ela descreve uma cena que presenciou em
um shopping em São Paulo. Um homem velho e possivelmente doente andava com
dificuldade. A fralda geriátrica dele aparecia e a peruca que equilibrava na cabeça era de
uma cor bem diferente do branco do cabelo. Apesar de toda a força que ele fazia para
estar ali, as pessoas ao seu redor não conseguiam prender o riso. A solução para a
jornalista que se revoltava com a situação foi recorrer à escrita.
Quando entrevisto algum escritor costumo perguntar: por que você
escreve? Alguns me respondem que escrevem para não matar. Eu
também escrevo para não matar. Acho que na maior parte das vezes a
gente escreve, pinta, cozinha, compõe, costura, cria, enfim, porque
não sabe o que fazer com as pessoas que riem enquanto alguém tenta
atravessar o corredor do shopping sem ter forças para atravessar o
corredor do shopping. (BRUM, 2013, p.176)

15

Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, à autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.
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Brum alia, então, essa facilidade e necessidade de escrever em projeto de vida.
Torna-se repórter e não repudia os fatos comuns. Pelo contrário, ela enxerga o brilho
perdido do cotidiano e demonstra isso em seus escritos. “Sempre me perguntam por que
me tornei repórter, e eu sempre dou a mesma resposta: para descobrir o que dá sentido à
existência de cada um e para compreender como cada pessoa – em geral com muito
pouco – reinventa a sua história.” (BRUM, 2013, p.197)
E assim, a jornalista conta histórias desde gente que aparentemente não tem o
que contar até fatos amplamente conhecidos e divulgados pela mídia. Francisco de
Assis destaca que não é o gancho da matéria que resulta na melhor qualidade do escrito,
mas o modo de fazer.
deve o repórter permitir-se enxergar, nos sujeitos por ele encontrados,
o gancho que lhe permitirá não apenas contar determinada história,
mas o fazer de modo diferenciado; afinal, muitas das próprias
situações narradas por Eliane poderiam ter sido contadas no formato
notícia ou mesmo numa reportagem que valoriza dados frios (como
números); entendemos ser esta uma questão de escolha; (ASSIS,
2012, p.16)

Ela comenta sobre os filmes em cartaz, sobre os sucessos das livrarias, mas
também sobre as histórias de gente comum, que geralmente são esquecidas ou
simplesmente ignoradas. “O que mais emociona é o olhar, a sensibilidade da autora para
a descoberta de histórias de um ‘mundo em dissonância’. Eliane Brum vê grandeza até
nos pequenos feitos de pessoas despercebidas.” (BARCELLOS, 2008, p.12) Entretanto,
Assis ressalta um fato importante, que não pode ser ignorado, a flexibilidade do veículo.
além de o jornalista dominar a técnica de redação, de saber escrever
ou de escrever bem, com estilo, é necessário uma anuência do veículo
para o qual trabalha, força que, parece-nos muito claro, permite ou não
a execução de pautas destoadas da rotina; trata-se da relação
jornalista-empresa jornalística. Desse modo, compreendemos a prática
das histórias de interesse humano como soma de fatores interrelacionados, mas cujo centro é, sem dúvida, o personagem. É ele
quem abrirá as portas de sua vida e revelará sua percepção sobre o
mundo, para que o repórter possa, dali, extrair a matéria-prima de seu
trabalho. (ASSIS, 2012, p.16)

Quanto aos limites do repórter e os valores éticos que devem ser mantidos
durante todo o processo da reportagem, Brum afirma, em A Menina Quebrada, que:
Algumas pessoas acham que me exponho demais. Eu sempre pedi aos
outros que se expusessem demais. Não saberia como continuar
fazendo esse pedido se não fosse capaz de retribuir a generosidade.
Antes de bater na porta de alguém, faço o exercício de me colocar no
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lugar daquela pessoa. Só bato na porta concreta se concluir que seria
capaz de abri-la, caso estivesse no lado de dentro. Não peço a
ninguém algo que eu mesma não possa dar. É como fui riscando meus
limites na profissão. (BRUM, 2013, p.95)

Eliane Brum afirma que a ética é um desafio que deve ser pensado diariamente.
Ijuim também fala sobre a importância deste tópico. “Parece-me oportuno acrescentar à
discussão mais um aspecto que interfere de maneira significativa no fazer jornalístico: a
questão da responsabilidade, ou da autoria do relato das ações humanas.” (IJUIM, 2013,
p.42) A ética é uma questão fundamental, que quando ignorada pode trazer
consequências irreparáveis independentemente se o texto faz parte de uma nota ou de
uma grande reportagem.
Então, primeiro, ser realmente capaz de escutar o outro e não escutar
ou reproduzir seus preconceitos. [...] Isso não é fácil, não é simples, e
tem um custo alto. Acho que isso é o primeiro limite ético, ser capaz
de escutar ou não fazer.[...] No geral, eu fiz um limite para mim, eu
criei um limite para mim, que eu faço antes de sair de casa. Eu tento
vestir a pele daquela pessoa que eu vou entrevistar, que eu vou bater
na porta de casa. Eu penso assim, eu faço duas perguntas para mim
mesmo: se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu abriria a porta para
um jornalista? Se eu ouvisse essa pergunta, eu responderia essa
pergunta? Se a minha resposta para essas duas perguntas for não, eu
não saio de casa, eu não vou fazer essa matéria, porque eu acho,
dentro do meu limite, eu acho que a gente não pode pedir ao outro,
aquilo que a gente não pode dar. [...] Ética é algo que a gente está
sempre buscando, alcançando, e acaba colocando novos desafios no
jornalismo o tempo todo, na vida também.16

Ijuim afirma que a reponsabilidade não está apenas atrelada aos limites éticos do
jornalismo, mas também com o da própria pessoa.
Essa responsabilidade moral – autoria – está vinculada aos princípios
éticos do jornalismo e, necessariamente, do jornalista – um ser
humano. [...] suas opções de conduta também são determinadas por
motivos objetivos e subjetivos. O certo ou o errado, o bem ou o mal
são definidos por uma comunidade com a atribuição de valores,
segundo uma ideologia [a da classe dominante], de conceitos de
louvor ou censura, estabelecendo uma consciência que orienta as
ações do indivíduo. Uma ação objetivamente certa, para Russell, é a
que melhor serve aos interesses do grupo eticamente dominante –
desejadas pelo grupo. E, se essas ações são definidas pelos desejos,
não são decisões estritamente racionais, objetivas. (IJUIM, 2013,
p.43)
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Trecho da entrevista concedida por Eliane Brum, à autora deste trabalho acadêmico, em 02 de abril de
2014.
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Já em casos de temas polêmicos e de comoção pública, Eliane Brum escreve as
reportagens a partir de um olhar diferente, a partir do outro lado da história. Apesar de
que no jornalismo, teoricamente, o indicado é que o repórter saiba de todas as faces da
história. Em situações como a de casos de estupros, por exemplo, a mídia, geralmente,
trata o estuprador como monstro.
Em 1997, percorri o Rio Grande do Sul para fazer uma grande
reportagem sobre abuso sexual infantil. Eu não queria entrevistar
apenas as vítimas, queria escutar também os abusadores. Alguns na
cadeia, outros seguindo a vida nas ruas. Nunca me recuperei dessa
reportagem. Por causa dos horrores que ouvi – e vi. Mas
principalmente por causa da quantidade e da intensidade da dor. Eu
esperava o sofrimento das vítimas. Nada me preparou para o
sofrimento dos ‘monstros’. Não de todos, é preciso dizer. Há aqueles
que não têm conflitos – e, portanto, não sofrem. Mesmo estes,
continuam humanos. (BRUM, 2013, p.88)

Brum afirma que é essencial que o jornalista trate todas as pessoas como
pessoas, sem juízo de valor. Não cabe ao jornalista julgar ou aplicar suas próprias visões
de mundo ou preconceito nas entrevistas e nas reportagens. No caso de pedofilia, por
exemplo, ela afirma:
Não é uma coisa de dizer que ele é bonzinho, não é isso, não é uma
questão de juízo de valor, não é das pessoas serem boas ou ruins. O
jornalismo está longe disso, né? As pessoas são complexas. E essa
complexidade é que a nossa escuta tem que alcançar. Isso é olhar de
um outro jeito, exatamente o que o jornalismo faz. Não é o que eu
faço, é o que jornalismo faz.17

A forma como o jornalista deve tratar seu entrevistado deve ser respeitosa,
independente de quem ele for. Não cabe ao jornalista julgar, mas tratar todos como seres
humanos. Eliane Brum, por exemplo, critica o caso da jornalista Mirella Cunha, em que
Mirella assume uma posição de julgar um suspeito de furto no programa Brasil Urgente
da Bahia. Mirella diz no programa: “Não estuprou, mas queria estuprar”. Brum fala
sobre o acontecido na reportagem A imprensa que estupra em A menina Quebrada.
Por que vale a pena refletir sobre esse episódio? Primeiro, porque ele
está longe de ser uma exceção. Se fosse, estaríamos vivendo num país
muito melhor. O microfone (e a caneta) tem sido usado no Brasil,
assim como em outros países, também para cometer violências.
Nessas imagens, se observarmos bem, a repórter manipula o
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microfone como uma arma. (Outras interpretações, vou reservar para
os psicanalistas.) (BRUM, 2013, p.333)

4.2 A autora por ela mesma
No lançamento do livro A menina quebrada, na Livraria da Travessa de
Ipanema, em 20 de agosto de 2013, Eliane Brum falou sobre a possibilidade de
conceder uma entrevista para este trabalho acadêmico. A jornalista disse para procurá-la
por e-mail quando estivesse mais próxima da pesquisa.
No dia 3 de fevereiro deste ano, Eliane Brum recebeu um e-mail relembrando o
pedido da entrevista e explicando a proposta da pesquisa. No mesmo dia, houve uma
resposta automática de que Brum estaria com dificuldade de checar as mensagens
durantes algumas semanas, e se fosse caso de trabalho ou urgência, o interessado
deveria entrar em contato com Bia Lopes.
Como o trabalho acadêmico estava desde o início atrelado a um prazo apertado,
diante das mudanças do calendário acadêmico por conta da Copa do Mundo, o pedido
de entrevista foi reencaminhado para Bia Lopes, assistente de Brum.
O contato com Bia Lopes durou de início de fevereiro a início de abril. Apesar
de a ideia inicial do trabalho acadêmico ser uma entrevista pessoal, olho no olho, Eliane
Brum estava sem tempo disponível por conta de um roteiro de viagens que deveria
cumprir para lançar seu novo livro, além de estar trabalhando em um novo
documentário. O prazo máximo para a entrevista deste trabalho era final de março. No
dia 24 de fevereiro, Bia Lopes mandou um e-mail dizendo que Brum conseguiria dar a
entrevista dentro do prazo deste trabalho acadêmico, mas que teria que ser por telefone,
por conta de seu roteiro de viagens. De acordo com o teor do e-mail, assim que Bia
Lopes soubesse a data, ela avisaria o dia da entrevista.
No dia 17 de março houve novo contato, já que ainda não havia confirmação de
data da entrevista por parte da Bia Lopes. Até o dia 30 de março, não houve resposta,
apesar de muito e-mails pedindo definições de data, telefones e até mesmo uma posição
se teria ou não entrevista. Restavam 3 dias para o fechamento do mês e era preciso
definir se a pesquisa iria adiante ou não. Ter a voz da própria Brum era fundamental
para o trabalho acadêmico, ouvir outras pessoas relacionadas com o trabalho da
jornalista não seria suficiente.
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No dia 31 de março, Bia Lopes fez contato, se desculpou pela demora e explicou
que por um problema do provedor de e-mail, ela e Brum ficaram sem receber ou enviar
correio eletrônico. No mesmo dia, a entrevista ficou marcada para o dia 2 de abril, às
11h.
O roteiro de perguntas foi baseado nas obras e nas entrevistas concedidas pela
jornalista para jornais. A entrevista abordou pontos cruciais para a pesquisa como a
importância da literatura no trabalho do repórter, a relevância da ética jornalística, a
descoberta diária dos limites da reportagem, além dos bastidores das grandes
reportagens realizadas por Brum. As críticas sofridas e feitas pela própria jornalista
também foram abordadas na conversa, além da importância do uso da tecnologia no
jornalismo e de técnicas de reportagem como a escuta jornalística e a reportagem olho
no olho.
A entrevista durou cerca de 45 minutos, e graças ao viva-voz do telefone foi
possível gravar a conversa que falou sobre as questões atinentes ao desenvolvimento
deste trabalho. A entrevista na íntegra, respeitando a linguagem exata de Brum, que é
gaúcha, vem a seguir.

MARIANA MAURO - Seus pais (Argemiro e Vanyr) são professores, você lia muito ainda
criança, fez um romance sobre uma barata que matou (Autobiografia de uma barata) e
estreou nos livros com uma coletânea de poesias (Gotas da Infância). Qual a
importância da literatura na vida de um repórter?
ELIANE BRUM - Eu acho que toda importância. Eu acho que para escrever bem precisa
ler muito. Já vi gente que fala que consegue escrever bem sem ter lido muito. Mas eu
acho difícil de acreditar nisso. É importante ler muito. Não só livro de jornalismo, livro
de não ficção. Precisa ler muita literatura mesmo.
M - Em entrevista para a Folha de S. Paulo, em 2009, você disse não acreditar em
jornalismo sem sensibilidade. E que ela deveria ser usada em todas as reportagens do
dia a dia, até nas notas. O que a sensibilidade representa para o jornalismo?
B - Eu não vejo, né? Que nem quando falam que eu faço matérias humanas. Como fazer
matérias que não fossem humanas, né? Não faz sentido isso. A sensibilidade é a mesma
coisa. O jornalismo é o movimento de apreensão do mundo, né? Então, tu não faz isso
sem sensibilidade. O que não quer dizer... que eu acho que as pessoas também
confundem um pouco. Não é coisa de que tu vai fazer, escrever um milhão de adjetivos
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e se derramar. Não é isso, não é disso que estou falando. Eu estou falando de entrega.
Estou falando daquele movimento que, eu sempre falo, que tu já deve ter lido várias
vezes, de que a gente precisa se despir da gente, dos nossos preconceitos, das nossas
visões de mundo para ir o mais vazio em direção do mundo do outro, né? Porque o que
a gente faz é uma escuta do outro. Isso tu só faz com sensibilidade. Tu só faz porque é
maior no movimento de entrega profunda. Mas de escuta do outro, não da tua.

M - O que falta hoje no jornalismo diário?
B - Eu não sei, eu tenho dificuldade de generalizar. Acho que a gente tá num momento
muito interessante, né? A gente quando fala em jornalismo diário já não está mais
falando só de jornais, dos grandes jornais ou dos programas de TV tradicionais. A gente
hoje tá falando de muitas outras coisas. A gente tá falando de outros espaços que estão
sendo criados de reportagem, né? E que são muito... Se tu pegar a Agência Pública, que
eu acho que no Brasil... isso está acontecendo no mundo inteiro, mas acho que, no
Brasil, a Pública é a que melhor representa a criação de um espaço diferente para a
reportagem. Eles fazem reportagem. E é muito bom, é um trabalho de resgate da grande
reportagem. Muito bem feito. Muitas são muito boas. Então, acho que não dá mais para
falar só no que os jornais fazem. Tem que falar em tudo isso que tá acontecendo, em
todo esse espaço que o momento histórico está sendo contado. Mudou toda essa relação
de poder. O jornalismo tradicional que durante todo o século XX foi hegemônico, foi
contar a história do hoje, a história em movimento, não é mais. E se ele quiser ser
relevante nesse novo mundo, ele vai ter que fortalecer aquela questão diferencial do que
é reportagem. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está numa época de transição,
onde o jornalista não vai entrar mais num lugar, ou poucos vão fazer isso, e fazer uma
carreira dentro do meio, o que antes era aspiração. Hoje ele vai ter que criar seu próprio
espaço, ele vai ter que inventar, vai ter que ajudar a inventar esse momento, para parir
esse momento que ninguém sabe muito bem como é que as coisas vão ser. É um
momento de experimentação. Eu acho muito rico. Então, eu acho que têm espaços hoje
que estão contando essa narrativa cotidiana, diária, de uma forma complexa, buscando
iluminar os cantos escuros, buscando escutar as pessoas que não eram escutadas. Eu
acho que a própria cobertura que se tem feito da Copa do Mundo, ela demonstra isso,
em torno das pessoas que perderam suas casas, das famílias dos operários que
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morreram, contando o que está por trás de todo esse grande aparato. Acho que a gente
está vendo coisas diferentes.
M - No livro A Vida que ninguém vê, você diz que descobriu o gosto pelo jornalismo no
último semestre da PUC por causa de um professor (Marques Leonam), que lhe ensinou
mais do que técnicas de redação. Acha que falta algo na formação dos novos
jornalistas?
B - Eu acho, eu acho que tem algumas faculdades de jornalismo que estão fazendo um
trabalho bem melhor do que na minha época. Na minha faculdade, tinham poucos
professores que realmente me ensinaram alguma coisa. Acho que hoje... Eu vejo que
que isso melhorou pelo que eu escuto, pelo que eu acompanho dos alunos, por alguns
professores que eu conheço. Mas eu acho que sim, eu acho que até para a universidade
de jornalismo ser relevante, ela precisa dar mais, promover mais esse debate, formar
melhor. Sei lá, se eu fosse escolher hoje como eu gostaria de ter estudado, eu gosto do
modelo que tem em alguns países em que tu te forma numa faculdade tipo filosofia,
história e depois tu faz dois anos de, não sei como chamar, mas de uma especialização
em jornalismo, onde eu acho que tem muitas coisas importantes para discutir que são
específicas do jornalismo: escolhas éticas, limites éticos, por exemplo, a questão da
escuta como instrumento, como principal instrumento de trabalho. Acho que tudo isso é
muito importante, muito específico. Mas acho que falta para a gente formação
filosófica, falta formação histórica. Acho que a gente tem uma formação deficitária de
Antropologia, das Ciências Sociais, ou mesmo de Economia, de Direito. Acho que é
uma formação que precisa ter mais densidade. Já que a gente conta, nós somos os
narradores da história do hoje, da história em movimento. Para a gente poder contar essa
história, tu precisa entender do processo histórico, tu precisa entender das correntes
filosóficas, tu precisa entender tudo isso para conseguir entender o contexto atual, né?
Se não tu fica falando coisas muito... O jornalismo não pode ser superficial. E hoje em
dia, acho que mais ainda isso exige que a gente tenha densidade, que a gente tenha
complexidade, que a gente traga nuances. Eu acho que precisa melhorar muito.
M - Muitas de suas reportagens tiveram grande repercussão na vida das pessoas.
Quando escreveu sobre o carregador de malas Adail que tinha o sonho de voar, por
exemplo, a equipe da TAM resolveu patrocinar a viagem depois de ler a matéria. O
jornalismo pode ajudar a mudar o mundo?

69
B - Eu acredito nisso, acredito profundamente na narrativa da vida como instrumento de
transformação da própria vida. Eu tenho, sempre tive e não deixei de ter o dever de
mudar o mundo. Mudar um pouquinho do mundo, né? Mas assim... Contar histórias é
algo transformador, porque tu transforma a vida em narrativa e isso muda a própria
vida. Agora, eu sou uma ponte, porque as pessoas que abrem as suas casas, as suas vidas
para me contar as suas histórias, são elas que têm esse poder de contar a história. Eu sou
essa ponte.

M - Quando fez a reportagem sobre a Meditação Vipásana teve que deixar todos seus
pertences que tinham relação com o mundo exterior, inclusive seu bloco de anotações.
Como foi viver essa experiência e escrever sobre essa meditação sem suas anotações?
B - No começo era meio angustiante, porque eu ficava assim tentando decorar, quando
eu via alguma coisa que eu queria escrever já, que eu queria começar a escrever sobre
aquilo, uma percepção. E aí eu ficava morrendo de medo de que outras viriam, porque
era uma experiência muito forte. Foi uma experiência muito forte, e eu ia esquecer,
porque você está tomada por outras coisas. Então eu ficava decorando, tentando
lembrar. Mas, no fim, foi interessante, porque quando eu fui escrever, as coisas vieram
todas. Eu tenho uma facilidade em fazer isso, eu consigo me conectar com o momento.
Então, eu vou lá numa memória, me conecto com aquela memória e ela vem. Então, foi
angustiante por isso, porque eu achava que ia esquecer, então eu ficava decorando, me
repetindo. Aí depois também a coisa chegou num ponto de que eu não posso com aquela
dor toda (risos), porque eu estava com outros problemas.
M - Acredita em intuição jornalística?
B - Eu acredito em intuição. Não sei se jornalística, eu acho que a gente têm intuição,
sim.
M - Na sua estreia no Zero Hora18, você fez uma reportagem diferente sobre a
inauguração do Mcdonald’s, na praça da Alfândega (Porto Alegre). Em vez de fazer o
registro burocrático, você escreveu sobre como os aposentados que frequentavam a
praça estranhavam a modernidade do fast food. Qual a importância de procurar um novo
olhar nas matérias?

18

A informação de que a matéria era a de estreia no Zero Hora está no posfácio de Ricardo Kotscho do
livro A vida que ninguém vê. (BRUM, 2006, p.180)
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B - Na verdade não foi na minha estreia, foi depois de um ano quase que eu estava lá.
Foi a primeira matéria que publicaram na íntegra. Então, era aquela briga, era sempre
cortada, sempre formatada e eu brigando. Aquela foi a primeira que botaram na íntegra.
Eu acho que é fundamental, a gente não tem o direito de ter um olhar viciado sobre as
coisas. Ser jornalista é ser capaz de tirar essa catarata do cotidiano que botam nos
nossos olhos, ser capaz de se deslocar do nosso lugar e enxergar as coisas a partir de
outros pontos de vista. Porque se é para contar o que qualquer um pode olhar, então não
precisa da gente, né? Eu sempre escrevi, eu escrevo para desacomodar, se desacomodar
nesse sentido de poder conseguir deslocar o olhar do leitor para que ele perceba que não
existe uma verdade única sobre alguma coisa, que há outras possibilidades de ver o
mundo. Só que para fazer isso, eu preciso antes me desacomodar. Porque se não, se eu
não me desacomodar, se eu não deslocar o meu olhar, se eu não duvidar muito de mim,
eu acho difícil. O jornalismo suscita dúvida e começa duvidando sobre a gente mesmo,
sobre as nossas crenças. Então, eu preciso fazer esse processo para poder então, depois
que eu me desacomodar, poder desacomodar o leitor. Aquela história de que antes da
gente ir para rua contar histórias, a gente precisa primeiro atravessar uma rua interna, a
rua de si mesmo, que é esse processo. Mesmo nas minhas colunas hoje, eu só escrevo se
eu tiver algo que ainda não tenha sido dito. Se for para repetir o que já foi dito, não
precisa. O leitor não precisa perder tempo comigo, né? Tem que ter respeito pelas
pessoas. Então, eu tenho que achar que eu tenho um olhar de um ângulo diferente.
Pegando um exemplo radical, é muito fácil se tu escreve sobre pedofilia, tu vai falar da
dor das vítimas. Mas se tu tratar o pedófilo como um monstro, tu vai estar deixando de
fazer teu trabalho, que é escutar. A gente tem que escutar todas as pessoas como
pessoas. Se a gente taxa, rotula de monstro, a gente para de escutar, porque o monstro, o
monstro é monstro, tudo já foi dito sobre ele. E isso... Isso não é escuta jornalística, né?
Então, se é óbvio tu escutar a dor das vítimas, tu também precisa escutar o pedófilo. A
gente precisa, a gente precisa escutar. A gente precisa escutá-lo como pessoa para saber
qual é a dor ou qual é a raiva, enfim... Como ele conta a história dele, né? Então, é nesse
sentido assim, as outras pessoas podem ficar dizendo que o pedófilo é um monstro. No
momento que o jornalista trata o pedófilo como monstro, ele não está fazendo seu
trabalho. Não é uma coisa de dizer que ele é bonzinho, não é isso, não é uma questão de
juízo de valor, não é das pessoas serem boas ou ruins. O jornalismo está longe disso,
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né? As pessoas são complexas. E essa complexidade é que a nossa escuta tem que
alcançar. Isso é olhar de um outro jeito, exatamente o que o jornalismo faz. Não é o que
eu faço, é o que jornalismo faz. Se a gente não consegue fazer isso, a gente não está
fazendo o nosso trabalho.
M - Quando decidiu fazer a reportagem sobre a Coluna Prestes, você ouviu de muita
gente, incluindo da historiadora Anita Leocádia (filha do Prestes) que a pauta era batida
e que não ia conseguir nenhum fato novo. Mas não desistiu, refez a caminhada (25 mil
km) e trouxe uma visão completamente diferente do que era considerado mito. O que
isso representou na sua vida como jornalista?
B - Eu comecei a trabalhar como jornalista no segundo semestre de 1988, eu fiz essa
matéria em 1993. Foi minha primeira grande reportagem, ela foi fundadora para mim.
Foi aquela que me ensinou, que me apresentou o Brasil e também me confrontou
comigo mesma, porque ela foi muito dura. Não dura (de) fazer, mas muito dura depois
que duvidaram do que eu tinha escrito, duvidaram das pessoas que tinham me contado
suas histórias. O que a Anita Leocádia, filha do Prestes com a Olga Benário, me disse, a
historiadora, é que eu não ia encontrar. Ou as pessoas (estariam) gagás ou elas estariam
mortas. Então não valia a pena fazer essa viagem, que ela e o pai já tinham pensado em
fazer. Não valia. Eu fui morrendo de medo que isso fosse verdade. Eu fiz essa matéria
morrendo de medo, porque era uma grande responsabilidade, porque eu nunca tinha
feito nada desse tamanho. Era um grande investimento para o jornal, era muito tempo de
viagem, longe de tudo. E aí eu me confrontei. Mas eu achava que eu ia encontrar
histórias pitorescas, folclóricas. Eu também saí impregnada do mito, né? Mas eu tive
que fazer esse movimento do repórter ao longo da viagem, quando eu comecei a escutar
coisas, que eu não esperava escutar. Então, eu tive que entender o que estava
acontecendo, né? E eu fui contar a história do povo, do que eu chamo do povo do
caminho. Eles não eram nem de um lado nem de outro. Eles não eram nem governistas
nem rebeldes. Eles só estavam no caminho. E eram regiões que até hoje continuam
muito longe e muito pobres. Então, quando a Coluna chegava, isso que eu tive que
entender, ela era muito mais numerosa do que a própria população de moradores de
muitos daqueles lugares. Então, chegava aquele bando de homens precisando comer
onde tinha pouca comida, precisando de roupa onde tinha pouca roupa. Pegando o
jegue, o cavalo, porque precisava de transporte e era aquilo que as pessoas tinham para
trabalhar, para se locomover. A gente consegue imaginar o que poderia ter acontecido,
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mas naquele momento em que o mito era tão forte, eu não imaginei isso. Então, eu
comecei a ouvir relatos e tive que fazer o que o jornalista tem que fazer: escutar. E
contei a história, que era um outro lado, uma versão da história, uma outra verdade, que
não tinha sido contada. E a história fica melhor, quanto mais complexa ela fica. A
história não é de heróis. Heróis não cabem no jornalismo. Nem heróis nem vilões. O
jornalismo está longe dessas duas figuras: heróis e vilões. O jornalismo fala de homens.
E aquela era uma história de homens. Então, foi isso que eu contei. Mas, naquele
momento, era um mito de esquerda e tinha se tornado um mito de esquerda muito forte.
E aí eu fui acusada de tudo. No meio da redação, eu tinha colegas que me xingavam no
meio da redação. Eu virei uma pessoa a serviço da direita. Foi muito duro. E aí, é uma
coisa que é bem interessante, porque mostra o Brasil, como ainda as coisas são. Porque
depois, no final dos anos 1990, quando se abriu os arquivos do Juarez Távora, um dos
comandantes da Coluna, e apareceu toda a correspondência da Coluna, onde tinha
muitos daqueles fatos, das pessoas que viveram nas suas localidades contaram, estavam
lá contados nas correspondências. Aí virou verdade. É preciso letrados legitimarem a
memória das pessoas, a memória oral das pessoas, dos pobres. Isso eu acho muito brutal
no Brasil e isso é vivo até hoje, né? Agora que foi escrito, agora que os comandantes
escreveram, que os oficiais escreveram, que gente bacana, entre aspas, escreveu, aí vale.
Então tá, aí a versão oral é aceita também. Porque tinha essa outra, a visão dos letrados,
só ela legitimou, até então não podia ser aceita. Eu acho que isso é muito trágico no
Brasil. E a escolha que eu fiz na minha vida foi contar a história do que estava à
margem também da escrita, à margem da narrativa, os invisíveis, os não contados. A
Coluna Prestes foi a minha primeira grande matéria em que eu fiz isso e aprendi tudo,
comecei a aprender tudo, inclusive a dureza que é.
M - No Congresso de Jornalismo Investigativo da ABRAJI, você contou os bastidores
da reportagem que fez sobre a doença de Chagas na Bolívia para o livro Dignidade! (do
Médicos Sem Fronteiras). Uma das situações que contou foi que uma família precisava
de uma janela para se proteger dos barbeiros e você pensou em ajudar, mas a instituição
pediu que não fizesse isso. Qual a função social do repórter e qual o limite desse papel?
B - Os nossos limites não são dados. Não existe um limite que valha para tudo. Na
verdade, ser jornalista é ter esse desafio cotidiano de pensar sobre os limites. Eu acho
que tem que ser, realmente, cotidiano, porque é muito difícil. E ali foi um momento
difícil, porque isso para mim seria simples pagar (por) uma janela. Mas eu deixaria os
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Médicos Sem Fronteiras que fazem um trabalho excepcional lá, faziam um trabalho
excepcional lá, numa situação muito complicada, porque apesar de eu dizer para todas
as pessoas que eu não era dos Médicos Sem Fronteiras, que eu era uma jornalista que
estava contando para um livro que ia sair, para as pessoas, eu era dos Médicos Sem
Fronteiras. Elas me viam ali no carro do Médicos Sem Fronteiras com os Médicos Sem
Fronteiras. Se alguém ganhasse uma janela, seria um grande problema para eles. E não é
o trabalho que eles fazem. E o melhor que eu podia fazer era escrever a história das
pessoas, porque é isso que eu sei fazer. Assim como os Médicos Sem Fronteiras sabem
cuidar da saúde mental, física, dar o remédio, tentam melhorar as condições para que as
coisas não aconteçam, o meu papel é escrever. É isso que eu posso fazer. Só que
entender isso não é muito simples. Naquele momento, aquilo era um limite. Eu ia dar
uma janela, mas eu ia ferrar o trabalho inteiro de centenas, milhares de pessoas. Eu não
tinha esse direito.
M - No Livro O Olho da Rua, você diz que a reportagem A Casa dos Velhos (sobre a
vida de quem morava na Casa São Luiz para Velhice) foi sua melhor e pior reportagem,
porque apesar de ser um relato fiel, você expôs os moradores. Hoje você enxerga um
caminho diferente para aquela reportagem? O que é ser ético no jornalismo?
B - Eu acho que eu teria que ter feito essa reportagem lembrando muito claramente que
essas pessoas estão lá com as suas vidas, né? Então eu poderia ter contado, talvez, não
nominado as pessoas em algumas naquelas falas que poderiam causar constrangimento.
Eu não sei. Eu não sei, eu acho que a gente pode contar, tu só tem que achar um jeito de
contar que não cause uma dor, uma dor que tu não tem direito de causar, mesmo que eu
esteja sendo fiel. Não é só isso. Já lidei tanto com gente, gente é algo muito delicado.
Mais ainda aquelas pessoas que estavam num momento delicado da vida, num lugar
delicado. Toda uma relação de delicadeza, que eu achei tão bonito, que eu não lembrei.
Achei tão bonito aquelas falas de vida, de sexualidade, de ter desejo é estar vivo, que eu
não me dei conta. E magoei, né? E não precisava, não devia, não podia. Então, acho que
sim, acho que tem que pensar sobre um outro jeito de contar as coisas. Não é não contar.
Às vezes, não dá para contar mesmo, né? A pessoa vai morrer se tu contar. Mas isso é
muito claro, é muito óbvio. Mas, tem que achar um jeito, né? Ser ético é tanta coisa...
Eu acho que é primeiro tu ser capaz de escutar, eu só vou continuar jornalista enquanto
eu me sentir capaz de escutar. Isso não é algo banal, exige muito da gente. O lugar de
escuta é um lugar de canto. E se tu não suporta o lugar de escuta, em algum momento tu
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precisa contar aos leitores que não suportou esse lugar de escuta. É algo muito delicado
isso. Então, primeiro, ser realmente capaz de escutar o outro e não escutar ou reproduzir
seus preconceitos. Não adianta tu ir para o outro lado do mundo, se tu não consegue
fazer esse movimento. Tu vai lá e vai voltar com as mesmas crenças que tu tinha,
porque tu não vai ter conseguido escutar ou enxergar nada. Então, para começar é isso,
o pacto que tu faz com aquela pessoa que conta tua história, que abre sua vida, que tu
vai escutá-la de verdade. Isso não é fácil, não é simples, e tem um custo alto. Acho que
isso é o primeiro limite ético, ser capaz de escutar ou não fazer. Agora, são muitos os
limites e tu precisa pensar o tempo todo. No geral, eu fiz um limite para mim, eu criei
um limite para mim, que eu faço antes de sair de casa. Eu tento vestir a pele daquela
pessoa que eu vou entrevistar, que eu vou bater na porta de casa. Eu penso assim, eu
faço duas perguntas para mim mesmo: se eu (es)tivesse no lugar daquela pessoa, eu
abriria a porta para um jornalista? Se eu ouvisse essa pergunta, eu responderia essa
pergunta? Se a minha resposta para essas duas perguntas for não, eu não saio de casa, eu
não vou fazer essa matéria, porque eu acho, dentro do meu limite, eu acho que a gente
não pode pedir ao outro, aquilo que a gente não pode dar. Isso é algo que eu estabeleci
para mim no geral, mas têm milhares de particularidades que a gente tem que repensar
eticamente cada dia. É muito difícil. Ética é algo que a gente está sempre buscando,
alcançando, e acaba colocando novos desafios no jornalismo o tempo todo, na vida
também. Mas no jornalismo, eu acredito muito que não tem reparação para a palavra
escrita. Tu pode dar nota, tu pode dar cinco páginas, que o estrago já foi feito. Então, a
gente tem que ser muito, muito, muito cuidadoso.
M - Nesse livro, você também diz que se envolve com as fontes, porque ninguém entra
na vida dos outros impunemente. Mas que essa relação, geralmente, se encerra no fim
da matéria. Como enxerga o ideal de impessoalidade no jornalismo?
B - Eu nem sei o que é isso, eu não entendo muito bem se isso é um conceito. Eu
acredito que é grande esse pacto que se faz de escuta com alguém e eu quero saber
depois da minha matéria. O se envolver não é se envolver, no sentido de ficar amigo
daquela pessoa. Eu me envolvo no sentido de que eu me torno a escutadeira daquela
pessoa, é que meu lugar tem que ser muito claro e eu deixo isso muito claro para as
pessoas, que eu sou aquela que vou te escutar. Esse é o pacto, e isso que eu falo de se
envolver. Quando eu falo se envolver, as pessoas pensam outras coisas. Não é isso,
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porque isso só inviabilizaria. Eu não conseguiria me manter no lugar de escuta. Então é
se envolver no sentido de me tornar escutadeira daquela pessoa, que é um envolvimento
profundo, tremendo, que muda a gente para sempre. Agora, quando a matéria é
publicada, eu quero saber o que a pessoa achou da matéria, eu mando a matéria. Eu
pergunto, eu quero ouvir, eu acho que ela tem o direito de me falar. E para mim é muito
importante saber se ela acha que eu alcancei, se eu consegui alcançar algumas verdades
sobre a vida dela ou sobre uma determinada questão, ou seja lá o que for. E isso é muito
diferente, porque as pessoas são muito diferentes. Tem pessoas que continuam me
contando suas histórias depois que a matéria acabou, porque elas entendem que eu sou a
escutadeira delas. E aí se a matéria acabou ou não acabou não faz diferença. Elas
continuam querendo contar, e eu escuto.
M - Você já escreveu sobre como se sente uma lagartixa, por deixar um pedaço seu em
cada reportagem. Como foi a forte experiência de quando acompanhou até o fim a
trajetória da Ailce de Oliveira?
B - No Olho da Rua, eu acho que eu conto isso da melhor forma que eu posso contar, do
que foi para mim aquela experiência. Ela foi uma das... não a, mas uma das reportagens
que mais me transformou. E depois dela, especialmente porque a morte serve para isso.
A morte serve para a gente pensar sobre a vida. Quando a gente cala a morte, que é o
que a nossa sociedade faz nesse momento histórico, a gente perde uma enorme chance
de pensar sobre a vida. E que a morte é uma perda bem grande. Essa reportagem foi
extremamente difícil, extremamente doída. Mas transtornadora mesmo, ela me obrigou
a fazer algo que foi também muito bom, que foi confrontar com a minha vida, pensar
sobre a vida a partir da perspectiva de que vou morrer, todos vamos. E a questão que a
Ailce colocou de uma forma muito bonita, de que quando eu tive tempo, meu tempo
tinha acabado, né? Que quando ela se aposentou, foi dançar, foi viajar, ela descobriu
isso, que ela fala essa frase. Foi logo numa da das primeiras vezes que a gente se
encontrou. ‘Quando eu tive tempo, descobri que meu tempo tinha acabado’. Essa frase
foi muito forte para mim, essa frase ecoou muito na minha vida. E continua ecoando,
imagino que vai ecoar para sempre, porque toda essa experiência me fez repensar e
transformar a minha relação com o tempo. Eu percebi que o tempo era tudo o que eu
tinha, e foi a partir daí... A partir daí, eu fui vendo mudanças na minha vida. Foi a partir
dessa construção, dessa percepção, que eu fiz duas coisas que foram importantes, entre
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outras, mas mais importante que foi uma, deixar de ter emprego. Desde 2010, eu vivo
sem emprego por escolha. Passei a viver, a aprender a viver com pouco dinheiro. Eu
vivo mais ou menos com quatro vezes menos, quatro, cinco vezes, depende do mês, do
que eu vivia antes. Porque eu acredito que a liberdade está em poder viver com pouco.
Se a gente precisa de muito dinheiro para viver, a liberdade vai para o espaço. E eu
passei a ser totalmente responsável por todas as minhas escolhas, eu só faço o que eu
quero. E, às vezes, descobrir o que eu quero é bem difícil. Às vezes, eu acho que eu
quero uma coisa e eu começo, e depois descubro que não era bem assim. A liberdade é
algo bem complicado de descobrir. Todo dia tu faz muitas escolhas, porque teu dia não
está dado, não está dado que eu vou a algum lugar, não está dado que eu vou fazer isso
ou aquilo, não está dado as pessoas que eu vou encontrar. Essa é uma escolha de cada
dia, às vezes, até cansativa. É muito interessante (risos), me obrigou a ver a vida de
outra perspectiva. Ser dona do meu tempo é algo bem complicado como a liberdade é
algo bem complicado, mas é fascinante também. São essas mudanças que eu fiz na
minha vida, o que não quer dizer que essa vai ser minha vida. Porque eu não acredito
nisso, a vida é uma constante reconstrução de sentidos, a gente constrói uma teia de
sentidos, depois a gente perde essa teia de sentidos para construir outras. Se a gente
tivesse um sentido dado, fixo, estático, a gente estaria morto e não vivo, um tipo de
morte simbólica. Eu não sei como vai ser minha vida, eu goto muito de não saber como
vai ser minha vida, poder mudar a qualquer momento a minha vida, de estar em
qualquer lugar, de poder acordar hoje e viajar. Então, isso é uma coisa, é uma mudança
que veio a partir dessa reportagem da Ailce, especialmente. Ela me fez pensar sobre o
tempo. A outra coisa é que eu descobri que eu precisava de uma outra voz para mim.
Foi aí que eu criei uma voz na ficção. Havia um limite que eu nunca tinha sentido, mas
havia um limite na reportagem. Então, eu precisei criar uma voz na ficção ao perceber
que há certas realidades que só a ficção suporta. Há certas realidades que precisam ser
inventadas para poder serem contadas. Então, eu escrevi meu primeiro romance, que foi
algo enorme para mim também. Aí eu tive várias outras questões que essa reportagem
me trouxe, mas acho que essas duas são as principais. E aí essa voz da ficção nunca
mais me deixou, né? Então, essa também é uma voz minha.
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M - Você defende a reportagem olho no olho. No livro A vida que ninguém vê diz que a
reportagem só pode ser exercida sem a mediação de máquinas e defende a conhecida
história de que repórter tem que ter sapatos sujos. Nessa entrevista, por exemplo,
estamos nos falando por telefone. Como lida com as reportagens em que o olho no olho
não é possível?
B - São muito poucas as que eu faço assim. Eu raramente dou entrevista por telefone
quando eu estou nesse outro lado, porque ou eu faço pessoalmente ou então se é para
falar, eu prefiro escrever. Porque... Tu está gravando, muita gente não grava (risos). E
eu já me vi dizendo coisas que nunca tiveram nem no meu vocabulário, palavras que eu
nem uso, sabe? É meio assustador estar nesse outro lado. Mas eu, assim como repórter,
já aconteceu de eu precisar fazer por telefone, especialmente, quando eu não conseguia
viajar até o lugar. Mas assim, é muito mínimo, morando, tu é do Rio, né? É um pouco
parecido. Aqui é um pouco mais difícil ainda, eu viajo nas minhas reportagens. Agora a
vida está um pouco diferente, eu faço bem menos reportagens, eu levo muito mais
tempo, mas eu passava às vezes cinco horas dentro do carro. Como as minhas
reportagens a maioria são feitas na periferia, é sempre muito longe. Então, às vezes, eu
levava três horas para chegar no lugar, depois pegava trânsito do fim da tarde ou
começo da noite e levava quatro horas. Então, é sempre muito cansativo, mas é um
esforço que eu sempre fiz por acreditar nisso, porque é isso, tu está falando comigo no
telefone, mas tu não está me vendo. E eu falo de várias outras maneiras além, tem a
minha voz, a entonação da minha voz, as coisas ao redor da minha voz, que contam
histórias de mim. Mas tu não está vendo onde eu estou, eu estou aqui deitada no tapete
da minha sala, enrolada num cobertor, porque hoje está frio. Estou de pijama. Não o
pijama que eu durmo, mas eu troco. Quando eu trabalho em casa, eu tenho o pijama dia
e o pijama noite. Eu troco de pijama (risos). Estou aqui descabelada, estou com a unha
pintada de azul, porque ontem tinha um evento, sabe? Eu estou falando que tem várias
outras coisas que tu não está vendo de mim, que falam de mim. Então, eu tento não
fazer isso.
M - Como você se define como jornalista?
B - Eu não me defino, essa necessidade de definição no mundo não me pertence. Não é
meu problema. Eu não me defino, não.
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M - Quais reportagens gostaria de fazer mas ainda não teve oportunidade?
B - São muitas, e a maior parte delas... eu não sei (risos). Não sei o que eu vou fazer. Eu
ainda vou descobrir. Eu estou sempre fazendo cálculos bem neuróticos de quantos anos
eu posso ainda fazer reportagens, pegar malária e não morrer, de ir para lugares difíceis
onde têm que dormir no meio do mato. Eu estou sempre fazendo esses cálculos e
sempre muito angustiada, porque eu acho que vai me faltar vida para fazer tudo, para
contar todas as histórias que eu quero contar, especialmente todas as histórias que eu
não sei que existem. Claro que vai faltar.
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5 CONCLUSÃO
Quando três jornalistas recebem a mesma pauta, a reportagem final não é a
mesma. A apuração, o gancho, a abordagem e a escrita seguem pontos de vistas
diferentes, influenciados pela subjetividade de cada jornalista, mesmo que eles tenham o
mesmo rigor técnico e ético. Apesar de grande parte da imprensa e da formação
acadêmica de jornalista no Brasil levar em consideração os conceitos de objetividade,
de imparcialidade e de ditadura do lead na hora de fazer reportagens, a subjetividade
está presente na formação pessoal do profissional. A escolha de pautas e até mesmo de
palavras já implica em um posicionamento do jornalista.
Os pontos de vista podem ser formados pela carga cultural, por leituras
anteriores e pelo caráter ético como pessoa e cidadão. A formação de jornalista está
relacionada antes de tudo com a formação prévia a qual esta pessoa foi submetida. A
literatura, por sua vez, além de aprimorar o vocabulário e os conhecimentos da língua,
ajuda a construir o pensamento. A pessoa que lê passa, portanto, a ter maiores chances
de conseguir encadear um pensamento contextualizado, e não fragmentado. Este
indivíduo consegue relacionar fatos com maior facilidade, além de construir analogias e
metáforas.
No decorrer da história, é possível observar o afastamento da literatura no
jornalismo brasileiro, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial. Na época em
que a escrita telegráfica passou a informar o que era mais importante e relevante, o lead
ganhou forma no jornalismo. O Brasil adotou o modelo americano e os conceitos de
objetividade, impessoalidade, lead e pirâmide invertida ganharam força nos periódicos.
Nos anos 1950, a lógica do jornalismo como mercado se consolida no Brasil. Desta
forma, há a “impessoalização” do noticiário, as mudanças na estrutura do texto a partir
da hierarquização do conteúdo e surgem os manuais de redação para a normatização e a
padronização do jornalismo. O jornalista seria, a partir deste momento, um profissional
regulado por uma legislação e com ensino universitário. A literatura aliada aos jornais
como na escola francesa de jornalismo e usada no Brasil nos famosos folhetins foi
deixada para trás.
Os livros eram a alternativa para quem quisesse fugir das novas regras do fazer
jornalístico. Machado de Assis, Rubem Braga e Nelson Rodrigues são exemplos de
pessoas que garantiam seus salários como jornalistas, e que no tempo livre se
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dedicavam aos livros. O mercado editorial no Brasil não rendia muito dinheiro ao autor,
situação que não mudou muito nos dias atuais. Viver de literatura era quase impossível
ao mesmo tempo em que não podia aliar literatura ao jornalismo.
Entretanto, hoje em dia, o resultado de todas essas mudanças é um jornalismo
fragmentado e raso, por vezes burocrático, sem as contextualizações necessárias e sem
abordagens diferentes. Com a ampla quantidade de informações disponíveis, a
reportagem precisa ganhar atenção para ser lida. A novidade, o inusitado, que ao longo
da história foi considerado notícia é exatamente o que pode tornar o texto e a
reportagem relevantes. Portanto, o estudo da literatura, que é visto como um
aprendizado secundário no Brasil, pode auxiliar na formação da sensibilidade do
repórter.
A razão, geralmente, é usada para compreender rapidamente os fatos. Mas essa
visão mecânica não consegue alcançar sozinha os aspectos subjetivos aos quais as
pessoas estão relacionadas. Historicamente, a subjetividade foi afastada do progresso
científico, mas até as verdades científicas são questionáveis, a exemplo da Teoria
Geocêntrica defendida na época do Renascimento, em que a Terra era o centro do
universo. Nicolau Copérnico e Galileu Galilei ao defender outra verdade, a da Teoria
Heliocêntrica, em que o Sol é o centro do universo, não foram aceitos de bom grado
pela sociedade da época. Não existe verdade absoluta. Portanto, até as verdades
científicas são subjetivas. E a razão sozinha não consegue dar conta de tanta
subjetividade. A razão continua sendo um aspecto importante no jornalismo, e a
hipótese estudada neste trabalho é a de uso da sensibilidade como uma forma útil e
eficaz para o fazer jornalístico. Por isso, a ideia é aliar a razão à sensibilidade.
Um jornalista antes de escrever precisa entender sua própria reportagem. Caso
nem ele consiga interpretar o que escreveu, seu público terá uma tarefa muito difícil e
pouco proveitosa na leitura. Por isso, a importância do estudo da literatura para
formação individual, acadêmica e profissional do jornalista. Na era da rapidez de
conteúdo, as pílulas de informação costumam trazer abordagens rasas e fragmentadas. O
leitor é subestimado por uma série de motivos desde os mercadológicos, como o pouco
espaço da reportagem diante dos custos do veículo, até os de âmbito ético e profissional,
como a facilidade e a praticidade do jornalista em escrever uma reportagem pouco
desenvolvida.
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Levando em consideração as dificuldades clássicas da reportagem como
deadlines, espaços reduzidos para textos e os custos para o veículo, o jornalista tem o
desafio de driblar todos esses obstáculos para fazer um trabalho digno. Pensar que o
jornal apenas embrulha peixe no dia seguinte, enquanto o livro ganha perenidade, não
condiz com a postura ética que o jornalista deve ter para com seu próprio trabalho.
Definir os limites e os aspectos éticos desta profissão é um desafio diário, mas
que também está atrelado às escolhas pessoais e subjetivas. O caráter da pessoa já diz
muito sobre o profissional. A partir do momento em que o repórter consegue alcançar
um olhar mais sensibilizado dos fatos, ele tem maiores chances de saber como lidar com
as situações cotidianas.
O feeling ou faro jornalístico tem relação com a intuição. Esses aspectos também
estão ligados com a sensibilidade do repórter. O olhar atento, a escuta, a observação dos
detalhes são características decisivas na reportagem. O jornalismo burocrático está
cheio de números, estatísticas e embasamentos em fontes oficiais. Entretanto, como
Eliane Brum destaca na entrevista concedida para este trabalho acadêmico, o jornalismo
fala sobre pessoas. A decisão de tratar um entrevistado como pessoa já é um grande
diferencial. Teoricamente, o jornalista deve conhecer todos os lados da história, mas
isso nem sempre acontece na prática. Tratar pessoas como seres humanos é
fundamental. O repórter com maior sensibilidade entende isso.
Essas abordagens que fogem do comum costumam ser reconhecidas pelo
público e pelos próprios jornalistas, o que mostra a relevância desse tipo de olhar.
Trabalhos como o de Eliane Brum foram reconhecidos com grandes prêmios da
imprensa brasileira e internacional, além de alcançar um grande número de leitores.
Entender que uma boa história não necessariamente vem de um personagem famoso ou
reconhecido é uma tarefa árdua. Cabe ao repórter perceber isso na sua escuta e no seu
olhar.
A sensibilidade do repórter a qual este trabalho se refere não significa o uso da
emoção ou do sensacionalismo no texto, muito menos o uso de adjetivos ou de primeira
pessoa. A sensibilidade tem a ver com o olhar do repórter, com a forma que o repórter
vai escutar, enxergar, analisar e escrever os fatos. Sensibilidade esta que auxilia na
estrutura do pensamento, na formação do faro e da intuição, no uso de metáforas no
texto e na formação ética do profissional. Saber o que perguntar e como perguntar,
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escolher a pauta e o entrevistado, achar uma abordagem diferente: essas são algumas
etapas da reportagem que podem ser auxiliadas pela sensibilidade do repórter.
Esse olhar sensível do repórter não significa que ele vai deixar de errar e fazer
tudo certo. Na análise dos textos da Eliane Brum, por exemplo, a própria jornalista
admite falhas. A sensibilidade no olhar do repórter, entretanto, ajuda a minimizar os
erros éticos, além de prevenir que as reportagens do jornalista caiam no senso comum.
Essa característica não subestima o leitor, mas admite a importância dele ao trazer um
ponto de vista diferente dos que já foram divulgados.
No caso da jornalista Eliane Brum, ela conseguiu transmitir essa sensibilidade
nas reportagens no jornal Zero Hora, na revista Época, nos sites da Época e do El País
e nos seus livros. A jornalista é um exemplo de repórter sensível nos mais variados
veículos. Além disso, ela demonstra esse olhar diferenciado em reportagens pequenas e
grandes. Esse é um traço característico do trabalho dela, o que atesta que é possível sim
ser repórter com um olhar diferenciado nas mais variadas situações. Além disso, é
possível concluir que a flexibilidade do veículo, o tempo de reportagem, os custos são
desafiadores, mas nem sempre determinantes.
A sensibilidade do repórter é uma característica feminina e masculina, ela é
inerente à natureza humana do repórter. Reportagens como Hiroshima de John Hersey
e Na natureza selvagem de Jon Krakauer provam que sensibilidade é um atributo
humano, demasiado humano. Nos dois casos, não só os livros são marcados pela
sensibilidade do repórter, mas as reportagens iniciais publicadas em revistas também.
Desta forma, esse tipo de olhar não é só determinado pelo espaço, mas pelo
pensamento, pela apuração e pelo ponto de vista. Não são só os livros que podem ter
abordagens profundas e analíticas, os jornais, as revistas ou a internet também têm essa
possibilidade.
Claro que o livro-reportagem consegue alcançar uma profundidade muito maior
do que qualquer reportagem em jornal ou revista por causa do espaço disponível.
Muitos jornalistas usam este método depois de o conteúdo ser publicado no veículo em
que trabalham. Entretanto, isso não é motivo para que os jornalistas e os veículos de
comunicação deixem de lado a contextualização e a abordagem da reportagem.
O domínio das novas tecnologias é importante na formação jornalística,
entretanto, não é só isso que os futuros jornalistas devem dominar. O jornalismo existe
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antes do advento da máquina de escrever, do computador e de outros dispositivos. A
facilidade da tecnologia em muito contribui para o trabalho jornalístico, mas o trabalho
do repórter está muito além das máquinas. O jornalismo lida com pessoas e, por isso, o
jornalista deve aprender mais do que tecnologia e padronizações de manuais de redação.
Esse conhecimento deveria ser adquirido no processo de formação, não só dentro das
faculdades, mas também nas escolhas pessoais do aluno.
A reportagem olho no olho, apesar de ser a mais indicada já que consegue
perceber gestos, cenários e situações, nem sempre é possível na correria das redações.
Entretanto, há outras formas que podem auxiliar a transformar o processo de apuração
em algo mais preciso. O estudo prévio, o confrontamento das fontes, a pesquisa, as
anotações são aspectos fundamentais nesta fase. Na etapa da escrita é preciso conhecer
seu público, contextualizar o fato, relacionar os acontecimentos e se possível trazer
exemplos reais. Mas o trabalho do repórter não deve parar por aí. A checagem é uma
das etapas mais importantes da reportagem, já que um erro jornalístico pode causar
danos irreparáveis aos envolvidos, como visto no caso da Escola Base, em São Paulo,
em 1994.
A análise dos textos da jornalista Eliane Brum, a partir dos livros Coluna Prestes
– O Avesso da Lenda (1994), A vida que ninguém vê (2006), O olho da rua (2008),
Dignidade! (2012) e A menina quebrada (2013), junto com a referência bibliográfica
serviram como embasamento teórico para corroborar a hipótese de que a sensibilidade
pode ser útil ao fazer jornalístico, além de que a literatura pode servir para auxiliar na
construção de um pensamento mais contextualizado e menos fragmentado do próprio
jornalista. A entrevista com a jornalista, por sua vez, trouxe a própria voz daquela que
foi a um só tempo fonte e objeto da pesquisa, e acabou por consubstanciar os percursos
da análise.
O olhar sensível do repórter auxilia na construção de uma reportagem fundada
sob uma perspectiva ética, estética e política. De acordo com Portillo (2007), a estética
faz parte dos componentes instintivos do ser humano, que podem ser potencializados
pela cultura. A política, por sua vez, serve como um meio de alcançar a estética. Para
amalgamar as esferas ética, estética e política é necessário promover a mediação entre
ideologia e cultura. A estética funciona como uma espécie de criatividade sensível, que
amplia os horizontes compreensivos e interpretativos do social. Isso acaba por ajudar a
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construir uma relação entre a dimensão abstrata e sensível, que serve de suporte para
uma vivência completa da qualidade de vida, na qual a imaginação, a intuição e o
conceito unificam o todo social.
O uso do racionalismo gera resultados rápidos e práticos. Contudo, acaba por
transmitir uma visão reducionista e mecanicista, na qual se perdem aspectos subjetivos
importantes ao insight criativo. A partir do momento em que a razão é aliada à
sensibilidade do repórter, a reportagem consegue alcançar o âmago da responsabilidade
ética, já que percebe os limites que devem ser seguidos como profissional, como pessoa
e como cidadão. O resultado é uma reportagem que foge do convencional e do senso
comum. As palavras usadas no texto jornalístico informam, explicam e contextualizam.
O leitor é convocado e convidado a perceber os acontecimentos sob um ponto de vista
inusitado. A estética do texto almeja mais do que estrutura vocabular ou sintática, a
estética do texto recorre a analogias e metáforas que auxiliam na construção de sentido.
O repórter sensível dribla todos os desafios impostos pela lógica da mercadoria.
A questão de pouco espaço, tempo e orçamento disponíveis para a construção da
reportagem não determina seus atos, mas estimula o desafio da profissão.
Independentemente do tamanho da reportagem ou da notícia, o jornalista é responsável
por aquilo que publica. O cuidado com a apuração, com a escrita e com a checagem é
fundamental e essencial. Teoricamente, essa deveria ser a preocupação de qualquer
jornalista. Entretanto, os imperativos mercadológicos muitas vezes servem como
desculpa para um trabalho incompleto. O repórter sensível tem maior facilidade em
entender que caso uma dessas etapas seja abandonada ou mal feita, o resultado pode ser
devastador e irreparável. A postura do jornalista com o olhar sensível está delimitada e
inscrita na sua filosofia de vida como profissional e como pessoa.
Este trabalho acadêmico é a proposta de um novo olhar e de um novo pensar
sobre o fazer jornalístico no Brasil. A pesquisa não esgota todas as reflexões de estudos
na área, mas pretende contribuir para um debate mais amplo sobre as formas de fazer
jornalismo e para uma possível transformação deste processo.
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