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RESUMO 

 

O mundo passa por transformações intensas. Dentro dele, a mídia sofre os impactos de uma 

era regida pelo imediatismo e incessantes renovações tecnológicas. Muitas vezes tal corrente 

implica em um consumo acelerado e banal de informações e desinformações, pondo em xeque 

valores fundamentais do jornalismo. Frente a este cenário, nosso estudo pretende verificar a 

subjetividade (fortalecida no contemporâneo) como ferramenta no processo de 

desnaturalização dos fatos a partir da produção sensível de textos informativos. Buscamos 

também analisar o desenvolvimento de um jornalismo que abre espaço para sua dimensão 

estética como possível atrativo e amplificador das visões de mundo do leitor, indicando ainda 

uma aproximação do próprio fazer jornalístico com a arte. A partir disso, nos propomos a 

conceituar e analisar o que seria um "Jornalismo Sensível", texto informativo que utiliza 

subjetividades combinadas nas diferentes etapas do processo jornalístico (sem abrir mão da 

racionalidade e de uma objetividade metodológica) como ferramenta de comunicação e 

pluralização das noções de realidade, sobretudo no que diz respeito a representações sociais e 

a identificação do "eu" e do "outro" na sociedade. Nossas pesquisas indicam que esse fazer 

jornalístico sensível vai além do estilismo autoral dos textos, perpassando a escolha da pauta, 

a apuração, a produção, até afetar o imaginário e as sensibilidades do leitor, causando ainda 

um estímulo à empatia. Tomamos como referência de análise o que foi praticado em 

publicações contemporâneas através de um recorte que abarca, dentre outros, textos de 

Fabiana Moraes, Eliane Brum e das revistas Realidade e Piauí. 

Palavras-chave: Jornalismo Sensível; Mídia e Cotidiano; Narrativa; Afetos. 

 

 



ABSTRACT 

 

The world is undergoing through great transformations. Internally, the media suffers the 

impacts of an age ruled by urgency and incessant technological renewal. Many times this flow 

implies an accelerated and banal consumption of information and disinformation, putting at 

risk fundamental journalism values. In face of this scenario, our study intends to verify the 

subjectivity (strengthened in the contemporary world) as a tool used in the process of facts 

denaturalization from the sensitive production of informative texts. We also seek to analyze 

the development of a journalism that can open space to its aesthetic dimension as a possible 

attractive and reader´s world perspectives amplifier, as an indication of the approximation of 

the journalistic practice itself to the art. From this point on, our proposal is to conceptualize 

and analyze what could be a "Sensitive Journalism", informative text that makes use of 

combined subjectivities during the different steps of the journalistic process (that must not be 

deprived of rationality and methodological objectivity) as a communication tool and 

pluralization of the concepts of reality, particularly in regard to social representations and the 

identification of the "me" and the "other" inside the society. Our research indicates that this 

sensitive practice of the journalism goes beyond the authorial texts styles, running through the 

selection of an agenda, the verification, the production, until it gets to affect the imagination 

and sensitivity of the reader, yet causing an empathy stimulus. We took as an reference 

analysis what was practiced by contemporary publications throughout a cut out that 

encompasses, among others, texts from Fabiana Moraes, Eliane Brum and from the magazines 

Realidade and Piauí. 

Keywords: Sensitive Journalism; Media and Everyday Life; Narrative; Affections. 
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Não cabe no papel, nem nas telas 

“Quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que 

nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós 

reconquistamos um tipo de paraíso.” 

Chimamanda Adichie 

 

 

Por volta das 10h30 da manhã de domingo, 8 de abril de 2018, cinco pessoas 

interrompiam seu caminho para encarar com seriedade a banca de jornais da Avenida 

Marquês do Paraná, na esquina do edifício Lisboa, número 191, no centro de Niterói, Rio de 

Janeiro. O grupo observava atento as manchetes das publicações grampeadas na área externa 

da banca: “Lula Preso” (O Globo), “Lula se entrega” (Jornal do Brasil). Nenhum dos 

passantes esboçava reação, talvez para não entrar publicamente nas polêmicas que envolviam 

o assunto. Dentre os cinco, o mais expressivo era um senhor de short e camiseta que apertava 

um pacote de bisnagas de pão, aparentemente para preservar o conteúdo ainda quente entre os 

braços, e que, a exemplo dos demais, mantinha pelo menos um metro de distância das 

mercadorias expostas, como quem diz que está só olhando. Depois de alguns minutos em 

silêncio, o grupo de desconhecidos se desfez gradualmente. 

É bem provável que alguns deles tenham voltado para casa naquele dia e procurado 

por mais informações em sites populares, redes sociais, aplicativos de celular ou em algum 

noticiário da TV. A história estava acontecendo e uma notícia como aquela era importante 

demais, precisava ser revista, compreendida e digerida em detalhes, tanto pelos que queriam 

comemorar quanto para os que sofriam com ela. No dia seguinte, era natural que discutissem 

o assunto no trabalho, escola, bar... Qualquer lugar comum à sua rotina. E, para isso, seria útil 

formar argumentos que ajudassem no debate de um caso tão polêmico. Mas quantos teriam 

realmente se informado? Isso no sentido mais puro, etimológico da palavra (do latim informe, 

ou seja, dar forma, gerar uma ideia imagética do acontecimento). Quantos teriam checado 

quais informações eram válidas ou não e tirado suas conclusões a partir disso? Quantos teriam 

tentado se colocar no lugar dos personagens e imaginar seus cenários? Fato foi que naquele 

dia 8 de abril de 2018, nenhum dos cinco passantes da Avenida Marquês de Paraná comprou 

um único jornal. Nem gastou mais tempo tentando ler o resumo do acontecido estampado na 

capa. Ao menos naquele momento, contentaram-se com as manchetes.  
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Dois dias antes, fora noticiado que o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva estaria 

preso “nas próximas horas”. Ou ele se entregava, ou a polícia invadiria o Sindicato dos 

Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, São Paulo, para capturá-lo à força. Não eram 

previsões especulativas, eram notícias veiculadas pelos canais mais influentes de mídia do 

país. Mas as informações não se concretizavam e a expectativa popular tornou o assunto uma 

novela, motivo de piada, um “prende não prende”. Até que, quase 30 horas depois do período 

estipulado pelo então Juiz Sérgio Moro, o ex-presidente finalmente estava preso. Apesar de 

ambos os jornais, O Globo e Jornal do Brasil, seguirem com cuidado as mecânicas que 

buscam preservar os princípios de objetividade e imparcialidade no jornalismo, não se pôde 

dizer ao certo se o ex-presidente foi preso à força ou decidiu se entregar. Isso porque a 

objetividade defendida no meio jornalístico costuma buscar sustento nas suas narrativas, mas 

sempre pode ser relativizada através do discurso1. 

 Na era do conteúdo “em tempo real”, sequências de desinformações, que são 

reproduzidas e esquecidas facilmente, se tornaram corriqueiras. Importa menos a certeza e 

mais a velocidade. As notícias se convertem em conteúdo e são produzidas para consumo e 

descarte rápidos, o que leva os jornalistas a apurarem e publicarem seus trabalhos também de 

forma acelerada, voltados muito mais para uma lógica mercadológica produtivista do que para 

informar (COLVILE, 2016, p. 142). Publicar uma boa matéria, com todos os dados checados 

e comprovados, fica em segundo plano, assim como a qualidade do discurso. Do outro lado, 

temos um perfil de leitor que recebe as notícias enquanto imerso no cotidiano estudado por 

Agnes Heller (2016)2, pouco crítico ao que lhe é transmitido e passível de um consumo 

alienado. Muitas vezes aceita as informações do jeito que vêm, já que não tem tempo para 

analisá-las. Dá força ao crescente fenômeno da desinformação3 e dedica credibilidade ingênua 

a determinada mídia por seu tamanho e repercussão, ou para reafirmar ideias pré-formuladas. 

Esse mundo apassivador e imediatista estende e multiplica sua raiz naturalizante para 

fora das arestas do que é notícia. Em 16 de julho de 2018, uma bancária de 46 anos faleceu 

após ser submetida a procedimentos estéticos por um “fenômeno das mídias sociais”, o Dr. 

 
1 Enquanto o jornalismo brasileiro mantém as aparências de imparcialidade e objetividade completa a partir de 

perspectivas iluministas, uma análise dos diferentes discursos comprova que sempre há influências subjetivas. Se 

houvesse mesmo uma fórmula de escrita capaz de produzir uma objetividade ideal, todos os bons textos e 

manchetes jornalísticas seriam iguais e poderiam até mesmo ser produzidos por máquinas. 

2 “O cotidiano e a história”, da filósofa húngara Agnes Heller, discípula de Lukács, foi publicado originalmente 

em 1970. 

3 Utilizamos aqui o termo “desinformação” para tratar de conteúdos que disseminam informações falsas, 

incompletas ou fora de contexto e visam confundir o público. O termo Fake News se tornou insuficiente para tal, 

uma vez que foi constantemente ressignificado por políticos, jornalistas e no uso popular. 
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Bumbum (Dênis Furtado). Sua ficha criminal (réu em mais de dez ações) e a falta de registro 

no Conselho Regional de Medicina (CRM) não foram observadas pela vítima. Os 650 mil 

seguidores no Instagram4, sim. Com esse impulso de confiança, diversos clientes aceitavam 

passar por procedimentos cirúrgicos dentro da casa do falso cirurgião, grande parte deles com 

consequências desastrosas. Um reflexo da nova era. O boato vira uma doença viral, sequestra 

para si a força da mídia. A sociedade mergulha no que Karel Kosik (1976) chamou de 

“mundo da pseudoconcreticidade”, sendo capaz de enxergar apenas as aparências imediatas, 

sem alcançar contextos e a essência das coisas. 

Estas histórias ilustram bem o cenário que inspirou nossa pesquisa, que surge a partir 

de uma inquietação sobre a leitura acrítica do mundo através da produção jornalística, o que 

seria uma inversão de fundamentos. Surge também do vislumbre de que o formato utilizado 

como padrão de notícias hoje, se posto como alternativa única, serve apenas para induzir que 

a cadeia de informações permaneça como está, rasa e produtivista. Torna-se clara a 

importância de desnaturalizar os boatos e as próprias informações disseminadas pelos 

veículos de imprensa. Por isso, nossa questão passa por descobrir quais caminhos nos 

permitiriam renovar a relação do público com a mídia. Pretendemos relembrar as bases que 

estruturam o jornalismo contemporâneo e explorar formatos alternativos que complementem a 

produção informativa em seu valor social. Observamos, através de Maffesoli (1998; 2010; 

2014), que há uma revalorização da subjetividade na denominada pós-modernidade. Diante 

disso, problematizamos de que forma o uso consciente da subjetividade como ferramenta 

jornalística pode contribuir para a construção de uma mídia mais afetiva e efetiva, que 

desloque seu público do consumo banalizado e desenvolva novas formas de relação com o 

mundo.  

Propomos investigar como as sensibilidades participam do texto informativo hoje, e se 

através delas é possível vislumbrar um caminho de adaptação à nova era. Partimos da hipótese 

de que o Jornalismo Sensível possa ser importante no debate pela reformulação das mídias, 

que segue em curso nesse tumultuado período de transição social e tecnológica. Buscamos 

alternativas ao jornalismo positivista, verificando potencialidades diversificadas a partir dos 

afetos, procurando ainda indícios de se, através de uma mudança de lógica e de formato, é 

possível estimular o leitor para uma visão mais complexa da realidade e a contestar os “fatos” 

que parecem dados, problema já levantado por autores como Moretzsohn (2007). Entendemos 

que, através de um olhar diferenciado na produção das notícias, haverá mudança na forma 

 
4 Rede social voltada, principalmente, para o compartilhamento de fotos. 
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com que se recebe, compreende e lida com elas no cotidiano. Este ponto de vista alternativo 

para a comunicação surge como uma necessidade nos estudos de Sodré: 

 

É particularmente visível a urgência de outra posição interpretativa para o 

campo da comunicação, capaz de liberar o agir comunicacional das 

concepções que o limitam ao nível de interação entre forças puramente 

mecânicas e de abarcar a diversidade da natureza das trocas, em que se 

fazem presentes signos representativos ou intelectuais, mas principalmente 

os poderosos dispositivos do afeto. Nos fenômenos da simpatia, da antipatia, 

do amor, da paixão, das emoções, mas igualmente nas relações em que os 

índices predominam sobre os signos com valor semântico, algo passa, 

transmite-se, comunica-se, sem que nem sempre se saiba muito bem do que 

se trata (SODRÉ, 2002, p. 13). 

 

O que abordaremos aqui como “Jornalismo Sensível” (nosso tema) é uma forma de 

fazer jornalismo que reconhece o uso da subjetividade como ferramenta em vez de negá-la. 

Tal mudança de perspectiva atinge toda a produção noticiosa, desde a escolha de pautas, a 

definição de personagens, métodos de entrevista até o momento em que se faz o texto. Por 

fim, no modo como afeta o leitor. Não se trata de um jornalismo opinativo (essa seria uma 

visão bastante simplista), nem de delimitar um gênero, mas de qualquer texto informativo que 

assume, em certa medida, a subjetividade na busca pela transmissão objetiva de uma realidade 

mediada pelo olhar próprio. Como veremos mais adiante, o Jornalismo Sensível é observado 

normalmente em grandes reportagens, crônicas, matérias especiais e afins. Isso porque exige, 

em sua essência, maior tempo de apuração e de escrita, aplicando não apenas técnicas 

industrializadas pré-concebidas, como também um estilismo pessoal e maior cuidado de 

edição. Para estudar esse tema de forma ampla, destrinchando o conceito, aproveitamos a 

comunicação como uma área dinâmica na apreciação do corpus verificado. Este trabalho parte 

de uma leitura flutuante (BARDIN, 2011) que se intensificou durante os dois anos desta 

pesquisa para recolher o que seriam alguns dos melhores exemplos de Jornalismo Sensível 

dentro da produção brasileira contemporânea. O recorte é qualitativo e se volta mais para o 

tema do trabalho do que para um objeto empírico fechado.  Nosso estudo é atravessado pelas 

lógicas da corrente teórica da Análise do Discurso Francesa, compreendendo que há um 

complexo processo de constituição durante cada troca de mensagens entre sujeitos, gerando 

sempre uma “produção de sentidos e não meramente transmissão de informação” 

(ORLANDI, 2015, p. 19), além disso, que tem como base de sua teorização o movimento 

necessário entre o um e o plural, a unidade e a dispersão, o que reúne o igual ao diferente, a 

paráfrase e a polissemia (Idem, 2007, p. 167).  
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Através desse olhar, nos propomos a verificar como objeto os modos de construção do 

imaginário pelo uso da sensibilidade em publicações brasileiras. Em uma pesquisa de 

gabinete, verificam-se produções de autores como Eliane Brum, Fabiana Moraes, Diego 

Moura e textos da revista Piauí, título escolhido por ser um destaque no cenário brasileiro em 

produções que fogem do padrão dos manuais após mais de dez anos em circulação, reunindo 

trabalhos que abordam diversas searas sociais por pontos de vista diferenciados, quase sempre 

trazendo o olhar pessoal do jornalista. Em um apanhado histórico brasileiro das diferentes 

aparições do Jornalismo Sensível, verificaremos também a Revista Realidade, que circulou no 

Brasil entre 1966 e 1976, período em que estava posta a ditadura civil-militar. 

Complementamos a pesquisa com duas entrevistas semiabertas5: com José Hamilton Ribeiro, 

um dos mais premiados jornalistas brasileiros6, que tratou do cotidiano diferenciado que 

existia na redação da Realidade, e Bernardo Esteves, um dos jornalistas mais antigos da 

redação da Piauí, especializado em reportagens sobre Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Ao olhar para revistas e não apenas para jornalistas, procuramos compreender de que forma 

essas produções encontram espaço estruturado no mercado. A proposta geral é evidenciar que 

tipo de benefícios todo esse material apresenta com o passar do tempo se comparado ao 

produzido pelo jornalismo tradicional, focado em uma lógica consumista. 

Ponto chave da nossa pesquisa, compreendemos aqui a subjetividade através da 

perspectiva guattariana, que critica o modelo clássico de compreensão no qual a criação 

subjetiva separaria o sujeito da sociedade. De acordo com a psicologia de Guattari (1992), a 

subjetivação humana seria produzida a partir de instâncias individuais, coletivas e 

institucionais, em uma concepção transversal. Para o autor, ela nasce em diferentes esferas. 

Por isso, se individualiza em certos momentos e se faz coletiva em outros. Indo além da 

relação pessoal, a subjetividade também seria fabricada por máquinas sociais tecnológicas 

ligadas principalmente às estruturas de informação e comunicação, apontadas por Guattari 

como influências não humanas. Ainda segundo ele, o grande erro do estruturalismo na 

definição do subjetivo teria sido uma homogeneização universalizante que reduz as 

percepções sociais sobre o que é, de fato, a subjetividade.  

 
5 “Modelo de entrevista que tem origem em uma matriz, um roteiro de questões-guia que dão cobertura ao 

interesse de pesquisa” (DUARTE; BARROS, 2017, p. 66). 

6 José Hamilton Ribeiro tem mais de 60 anos de carreira, período em que acumulou sete prêmios Esso (um 

recorde para o maior prêmio do jornalismo brasileiro). Possuiu diversas produções históricas, como “Eu estive 

na guerra”, relato sobre sua cobertura da Guerra do Vietnã, na qual perdeu uma das pernas, publicado em maio 

de 1968 pela Revista Realidade.  
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Com este trabalho, não há intenção de incentivar uma ruptura de valores ou de estilos 

aos campos do jornalismo, mas de relativizar os conceitos e padrões da mídia, abrindo espaço 

maior de convívio entre diferentes estilos que sejam complementares. Dessa forma, 

acreditamos que o jornalismo noticioso diário não pode ser desligado da ideia de informação 

rápida, imediatista, muitas vezes necessária ao cotidiano acelerado dos tempos atuais. Abrir 

mão desse tipo de informação, hoje, seria optar por comunidades desinformadas por 

completo. Ainda assim, não podemos deixar de problematizar a produção informativa 

corriqueira, que aos poucos se desconecta da sua capacidade de provocar o leitor e trazer um 

certo tipo de mudança – subjetiva ou social. Nesse contrapasso, verificamos o uso de um 

Jornalismo Sensível, que faça refletir sobre os fatos, realidades e a vida. A proposta tem 

pontos de aproximação com as ideias de Narrativas de Resistência, Narrativas do Avesso, 

Jornalismo de Subjetividade e Jornalismo dos Afetos, trazidas anteriormente por Fernando 

Resende (2002), Ana Claudia Peres (2012), Fabiana Moraes (2015) e Cremilda Medina 

(2008), respectivamente, e visa contribuir como um complemento. Enquanto Resende foca 

nos estudos da narrativa, Peres olha para as leituras das cidades, Fabiana trabalha a 

informação da emoção e Medina revisa as dualidades científicas do subjetivo e objetivo pelo 

olhar autoral, nós propomos contribuir para essa corrente pensando agora na empatia e na 

sensibilidade como formas de expressão das realidades plurais do cotidiano. Esses conceitos 

serão mais bem explicados e relacionados ao longo de nossa pesquisa. 

Uma das principais formas de se conhecer a própria sociedade, o espaço comum e seu 

determinado tempo histórico passa pela produção diária da mídia, como indica Roger 

Silverstone (2002). Por isso, é fundamental que sempre voltemos a nos questionar sobre essas 

tais ideias básicas do jornalismo. Existe apenas uma realidade? Se está no jornal, é verdade? 

Os fatos puros, concretos, existem? Tudo o que importa aparece no noticiário? Está posto do 

jeito certo? É imparcial, objetivo? É um serviço? A imprensa representa um “quarto poder” 

regulador das instâncias do Estado democrático? Na era da velocidade, a relação de confiança 

estabelecida às pressas entre o receptor e o canal de informações deixa questões como essas 

para depois. Em um dia a dia conturbado, cheio de decisões, objetivos, problemas e soluções, 

é natural que se busque automatizar algumas atividades. Ou confia-se nas estruturas 

mundanas, ou não se sai do lugar. Faz parte do que estudiosos como Thomas Hobbes (1651), 

John Locke (1689) e Jean-Jacques Rousseau (1762) chamaram de Contrato Social7. O 

 
7 Teoria que procura explicar os caminhos que levaram os humanos a estabelecerem regras para conviver em 

sociedade. Todos aceitariam essas regras por um bem maior, comum, de ordem e desenvolvimento conjunto. As 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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problema é que, com a quantidade de estímulos diários dispersos nesses tempos, aumenta o 

número de práticas que passam a ser automatizadas. Convive-se com um tipo de jornalismo 

criado em moldes industriais, pensado para ser consumido na pressa e logo em seguida 

descartado, como as embalagens de um fast-food. Essa lógica faz parte de um mesmo sistema 

naturalizante, regrado por instâncias maiores, e o violento desenvolvimento tecnológico só 

colabora para a sua intensificação. Na era da velocidade, é preciso estar atento aos perigos do 

jornalismo que se vicia no “tempo real”, que de tão rápido e digital (e por isso, sempre 

editável), torna-se menos confiável e de acesso corriqueiro. Além disso, um jornalismo que se 

perde das próprias bases com textos pasteurizados, monótonos, fixados em uma cobertura 

simplista que percorre um eixo extremamente reduzido do país a partir de uma lógica de 

hierarquização que se prova muito mais econômica do que social. 

Procurando atualizar nossa pesquisa, baseamos a leitura do contemporâneo nos 

estudos de Michel Maffesoli para compreender uma pós-modernidade em que se resgatam os 

afetos e o senso de grupos, do pertencimento do “eu” no “outro”. Diante deste olhar 

sociológico, propomos que, para alcançar um melhor contato com a mídia no nosso tempo, 

seria necessário repensar primeiro os próprios moldes positivistas em que ainda se baseia a 

produção informativa formal.  

O jornalismo não cabe no papel, nem nas telas. Precisa ser mais do que uma 

mercadoria posta ao consumo, expandir-se ao intelecto e ao emocional do leitor. Tornar-se 

transformador e efetivo, de estímulo reflexivo e social. Não pretendemos encontrar uma 

solução terminada para como renovar a estrutura midiática, mas abrir um debate sobre 

caminhos possíveis em uma nova era da comunicação. Nesse trabalho, limitamo-nos a 

mostrar a existência e o potencial de uma opção ao estilo jornalístico que prevalece desde a 

modernidade: o uso ampliado do texto jornalístico sensível, que já conhecemos, mas que é 

visto popularmente como algo apenas complementar. Como se a produção textual mecânica e 

a busca engessada pela objetividade idealizada credenciassem a informação de qualidade, 

reproduzindo o que seria uma realidade única e concreta em vez de limitada. Verificamos que, 

ao aceitar que o sensível também informa (MAFFESOLI, 1998), pode-se pensar em produzir 

textos mais atraentes e imersivos. Esse caminho passa pela amigabilidade estética do texto e 

pela elevação do jornalismo a aspectos da arte, o que, segundo Heller (2012), indicaria a sua 

capacidade de induzir uma quebra do que é naturalizado no cotidiano alienante. Esse mesmo 

caminho foi pensado por Laan Mendes de Barros: 

 
teorias chamadas “contratualistas” partem da constatação do que seria a condição humana na ausência de 

qualquer ordem social estruturada, o chamado "estado de natureza". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_natureza
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Pensar a comunicação como experiência estética pode nos ajudar a 

compreender a produção de sentidos como atividade sensível, realizada por 

sujeitos ativos e criativos, conscientes e críticos. Pode nos ajudar a 

reconhecer nexos entre a comunicação e artes, ambas tão presentes na 

cultura midiática (BARROS, 2017, p. 161). 

 

Desde a separação proposta por Platão entre o que seria o mundo do conhecimento 

sensível e o mundo da razão (ilustrado pelo mito da caverna), foi percorrido um longo 

caminho na busca da compreensão da realidade pelas ciências sociais. A própria formação das 

sociedades se modificou. Com elas, também a noção de mundo e de como se dá o contato dos 

humanos com ele. Passados quase 2.500 anos, os ideais de percepção sensível e racional 

foram questionados, assim como a importância histórica e social do que compreendemos 

como fatos. Seguindo essa ideia, diversos pesquisadores, principalmente da Comunicação e 

da Sociologia, têm proposto um olhar alternativo sobre as práticas da ciência humana. Dentre 

eles, o próprio Michel Maffesoli (1998), que mantém um largo estudo teórico do sentimento 

coletivo e sua práxis no universo político e social. O autor defende o uso do que seria uma 

“harmonia conceitual”, o equilíbrio entre a razão e a sensibilidade, uma dialética de 

conhecimento técnico e experiência por uma melhor compreensão das múltiplas realidades 

existentes na cotidianidade.  

Partindo dessa ideia, no primeiro capítulo desse trabalho, procuramos discutir se o 

mundo contemporâneo se compatibiliza com a volta de um Jornalismo Sensível mais atuante 

e refinado, que toque os estímulos e o imaginário do leitor, e que seja capaz de proporcionar 

imersão às histórias retratadas. O uso do sensível como ferramenta ocorre de forma mais 

evidente em meios publicitários e sensacionalistas, conforme mostrou Sodré (2002). 

Questionamo-nos se seria possível investir sobre as mesmas estratégias, porém de modo 

desmistificado, em favor de uma produção jornalística mais variada. Para tanto, precisamos 

compreender que o cenário social se encontra sob uma quantidade de informações e estímulos 

sensoriais nunca experimentados. Somos ultrapassados por uma “Grande Aceleração”, da 

qual fala Robert Colvile (2016). Nessa onda, torna-se cada vez mais difícil comover um 

grande público. Apesar dessa dificuldade, o autor traz uma visão otimista ao falar sobre as 

contradições desse tempo e indica que há espaço para mídias de imersão. Ainda no primeiro 

capítulo, recorremos a Michel Maffesoli, para quem o retorno do cotidiano aos estudos 

científicos é fundamental, já que seria através dele, em suas diversas particularidades, que a 

sensibilidade humana poderia se tornar evidente (MAFFESOLI, 1998). Buscamos 

compreender nosso momento histórico através das pesquisas do sociólogo francês sobre a 

pós-modernidade e discutimos algumas visões de autores que trazem o cotidiano para o centro 
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do acontecer histórico. Terminamos com uma breve análise sobre os diferentes impactos do 

retomada das subjetividades na contemporaneidade, focando no fenômeno da pós-verdade. 

No segundo capítulo preparamos o terreno para compreender como se molda a 

aesthesis nos textos informativos e que importância ela atinge na entrega da informação, suas 

potencialidades. Para tanto, relembramos um pouco da história do jornalismo brasileiro e dos 

estudos da estética, passando por autores como Platão, Baumgarten, Hume, Kant e Hegel. 

Aproveitando a dinâmica do campo da comunicação social, buscamos aqui fundamentações 

teóricas com raízes multidisciplinares. 

Dedicamos o terceiro capítulo a conceituar o que seria o uso dessa sensibilidade no 

jornalismo. Esse caminho induz a um intercâmbio entre as formas das narrativas jornalística e 

literária, gerando um estilismo híbrido que nos permite aproximar o jornalismo à arte em uma 

construção imagética do consciente e do subconsciente de um universo mais reconhecível. 

Também abrimos espaço para debater o jornalismo autoral e os limites entre o que é sensível 

e o que é sensacionalista. Veremos que é fundamental compreender que não existe uma forma 

única de se fazer jornalismo, já que, conforme explicou Larissa Mendes (2007), durante o 

passar dos anos, o que consideramos como informação jornalística mudou. Também é 

importante observar que experimentações são necessárias em períodos de crise, reformulação 

e transição tecnológica, situação com a qual o jornalismo se confronta desde a popularização 

dos grupos de notícias online e redes sociais.  

Já tendo discutido nosso momento histórico e conceituado o Jornalismo Sensível, 

dedicamos o quarto capítulo a compreender melhor as possibilidades desse tipo de texto e 

abordagem, que benefícios pode trazer à produção noticiosa do nosso tempo. Utilizamos 

entrevistas para complementar nossa pesquisa no que diz respeito ao processo produtivo e 

criativo do Jornalismo Sensível e determinar, assim, sua constituição. Além disso, olhamos 

para a necessidade de preocupação constante sobre a forma com a qual se dá a recepção dos 

afetos pelas subjetividades do leitor, levando em consideração que esse é sempre um terreno 

desconhecido e heterogêneo. Observamos de que modo o conceito é aplicado no cotidiano e 

como a narrativa poderia estimular o imaginário enquanto humaniza em construções de 

estímulo empático. Olhamos para a experiência afetiva como um fenômeno centrado na 

percepção sensível, promovendo no sujeito um novo olhar sobre a realidade. Indicamos que 

talvez a resposta para um jornalismo renovado, que mantenha sua função mercadológica e 

recupere protagonismo social, esteja na ideia de quais os afetos que mobilizam e impulsionam 

os sujeitos do século XXI. 
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Durante nossa pesquisa, houve uma mudança fundamental de percurso. A princípio, 

pensávamos em falar sobre como se apresenta o “jornalismo literário” em nosso tempo, sua 

narrativa e que contribuições esse tipo de texto poderia trazer a uma mídia em reformulação. 

Nosso olhar ainda estava focado nos desafios que o jornalismo impresso enfrenta na era 

digital. Percebemos, porém, que o tema se estendia. Não se pode mais pensar em um 

jornalismo que se limite ao papel. Verificamos também que as definições de “jornalismo 

literário” eram conflitantes, por vezes amplas, por vezes limitadas. Preferimos dar um passo 

para trás e olhar para a utilização da subjetividade de um ponto de vista alargado. Assim, 

chegamos ao uso geral da sensibilidade no jornalismo, independentemente de suas formas e 

gêneros. Pensamos também em limitar nosso estudo a um recorte temporal de uma só 

publicação (um ano da revista Piauí, a princípio), mas compreendemos que isso reprimiria 

nosso olhar sobre o Jornalismo Sensível, tema que propomos a destrinchar. Nesse sentido, 

acreditamos haver mais chances de descoberta e de experimentação, contribuindo aos estudos 

teóricos da comunicação de maneira efetiva, buscando por pontos de luz diversos na imprensa 

contemporânea a fim de indicar vias possíveis de uma reformulação prática do jornalismo 

escrito, o que nos levaria a caminhar de acordo com nosso momento histórico, conquistando 

leitores, estimulando mentes, informando e provocando sentidos. 
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 CAPÍTULO I – Da necessidade de uma comunicação mais sensível 

“...esse episódio da imaginação a que chamamos realidade”. 

Fernando Pessoa 

 

 

A mídia contemporânea sofre os impactos de uma era regida pelo imediatismo e 

renovação tecnológica. Muitas vezes essa onda implica em um consumo acelerado de 

notícias, que pode se tornar banal e alienante diante de uma enxurrada de informações, pondo 

em xeque valores fundamentais do jornalismo. Saturadas por estímulos sobretudo imagéticos, 

as pessoas passam a naturalizar até mesmo o que deveria ser posto como exceção, e assim 

tornam-se apáticas, intocáveis. Também por isso, a matriz positivista, que outrora buscava 

firmar princípios básicos que garantiriam a qualidade da informação, parece cada vez mais 

contestável. Revisitando Immanuel Kant, Sylvia Moretzsohn (2007) nos lembra de que após 

uma longa era de escuridão, o iluminismo8 se propunha a esclarecer o mundo, tirar os homens 

da cegueira provocada pelas sombras e trazer a luz sobre os fatos. Com a atual torrente de 

informações, porém, outro fenômeno se apresentaria: a cegueira pelo excesso de claridade9. 

E, em plena "Idade Média", o ideal de visibilidade estaria perfeitamente 

justificado, caso não derivasse para a superexposição que substitui a cegueira 

pela treva pela cegueira pelo excesso de luz. O que, entretanto, não dá no 

mesmo, porque a luz em excesso sugere o pleno acesso à informação, que a 

treva escondia: assim, diante do que estava oculto, podíamos ser levados a 

saber que ignorávamos, e com isso despertar para a necessidade de saber; 

agora, pela aparência da visibilidade total, somos levados a ignorar que não 

sabemos, e nos consolamos nessa ilusão de saber (MORETZSOHN, 2007, p. 

29). 

Não existe a simples possibilidade de recuar alguns passos na história e na tecnologia 

para refutar toda essa luz. É preciso compreender que o novo ritmo de estímulos sensoriais, a 

velocidade da comunicação, assim como a nova lógica de disponibilidade e acesso às 

 
8 É sempre importante lembrar que o ideal de esclarecimento iluminista deve ser tensionado, uma vez que foi 

desenvolvido com base nos pensamentos de Descartes para, em seguida, ganhar força em um momento e através 

de um grupo de pensadores muito específicos. Trata-se, pois, de uma corrente branca e escravocrata que prega 

um elogio à razão universal e afugentamento das trevas a partir de seu posto. Por isso deve-se questionar que 

racionalidade seria essa e qual o princípio fundador das dicotomias que ela carrega. 

9 Em “Ensaio sobre a cegueira” (1995), o escritor e jornalista José Saramago cria um mundo metafórico 

devastado por uma epidemia de “cegueira branca”, no qual as pessoas são reconhecidas apenas pelas suas 

funções profissionais e, com o tempo, são tomadas pelos seus instintos humanos mais primitivos e emocionais. 

Mais tarde, os personagens principais se dividem em grupos (ou tribos) marcados principalmente por valores 

pessoais compatíveis. Ocorre uma polarização pelos afetos. Uma alegoria interessante para nossa pesquisa. 
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informações (sejam elas de qualidade ou não) são uma ruptura histórica. Mas talvez não seja 

necessário negar a urgência para conviver, em paralelo, com a calmaria. É a ideia que nos traz 

Robert Colvile (2016), para quem a velocidade é a grande marca do cotidiano contemporâneo. 

O autor dedica parte da sua pesquisa sobre o que ele chama de “A Grande 

Aceleração10” a compreender como essa mudança de rítmo afeta a mídia, a produção e o 

consumo cotidiano de notícias. Não é nenhuma novidade que a velocidade esteja atrelada ao 

fazer jornalístico. Colvile nos lembra do envio de mensagens por pombos-correio como forma 

de acelerar a troca de informações. A própria Moretzsoh também constata no livro 

“Jornalismo em tempo real: o fetiche da velocidade” (2002) que a agilidade é importante para 

o ofício desde os tempos em que os meninos jornaleiros saíam às ruas declamando as 

manchetes mais quentes do dia. Para ela, a pressa estaria atrelada primeiro ao capitalismo e, 

por isso, ao jornalismo. A questão é que essa aceleração se intensifica em nosso tempo de 

uma forma que talvez fosse impossível imaginar até que se tornasse realidade. 

Para o Colvile, a principal responsável por essa dinâmica de rítmo no contemporâneo 

seria a “lógica da gratificação”. A cultura social globalizada teria caído sobre uma espécie de 

vício pelo consumo da novidade, moldado na ânsia por mais conveniência e mais conteúdo. A 

notícia potencializa seu lugar de entretenimento e mercadoria seguindo esse caminho. Tal 

constatação do autor caminha em paralelo a diversas pesquisas11 que nos falam sobre novos 

tipos de vício gerados a partir da internet, como em notificações de aplicativos, seguidores e 

curtidas12 nas redes sociais. 

Um dos principais impactos da "Grande Aceleração" para a produção jornalístca seria 

a mudança nos ciclos de notícias, com a velocidade reforçada no centro inalienável dessa 

indústria, sobretudo após a popularização das mídias digitais. O padrão temporal, que era 

então formado pela produção dos jornais diários, telejornais periódicos e revistas semanais ou 

mensais, deixa de ser baseado por ciclos de distribuição de informação para dar espaço a um 

 
10 Tradução livre. No original:  The Great Acceleration. Um estudo sobre a mudança de ritmo na 

contemporaneidade que abrange diversos aspectos da vida social, passando pelas relações amorosas, políticas, 

artísticas, os mercados financeiros e as mídias. 

11 Interações dentro das redes sociais teriam a capacidade de estimular a liberação de dopamina, 

neurotransmissor que age em várias vias cerebrais, dentre elas a mesolímbica, responsável pelo sistema de 

recompensa. A sensação de bem-estar causada por esse estímulo tem grandes chances de se tornar viciante. Mais 

de mil livros sobre o assunto já estão disponíveis no site da Amazon. Podemos citar também uma pesquisa da 

UNICAMP sobre a dependência tecnológica de jovens universitários (NAGATA et al, 2014). 

12 Também popularizados no inglês “likes”, são uma forma de interação rápida nas redes sociais virtuais em que 

um usuário deixa marcada sua aprovação ou satisfação com uma publicação, compartilhamento ou outra forma 

de ação evidenciada na mídia. Popularmente, quantas mais curtidas e seguidores um usuário acumula, maior o 

seu sucesso e aprovação na mídia. 
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novo conceito, o da notícia em tempo real. Uma informação pode se tornar ultrapassada em 

segundos. 

Os novos formatos de mídias sociais e aplicativos de interação reforçam a corrente. 

Nesse meio, existem casos de sucesso como o Twitter, rede social que limita o número de 

caracteres por publicação, prezando pela objetividade e velocidade, e o aplicativo de 

conversas WhatsApp13, que ganhou uma repercussão ainda maior no Brasil durante as eleições 

de 2018 ao demonstrar sua capacidade de disseminação de conteúdo (verdadeiro ou não) de 

maneira imediata, direta e pessoal. Até mesmo veículos de publicidade e jornalismo se 

renderam a essa nova mídia, apostando em grupos de distribuição para atingir grandes 

públicos. O que verificamos é que redes como estas parecem criar meios de saciar — por 

curtos períodos — a necessidade de informação com uma estrutura mais direcionada e 

simples, o que as torna muito mais atraentes e cômodas do que as vias tradicionais. Em 

contraponto, reduzem a complexidade e qualidade das mensagens compartilhadas. Isso não 

seria um problema se o público não se acomodasse em consumir essas informações sem uma 

leitura crítica de sua apuração, contexto, objetivos e até verossimilhança. Krznaric (2015, p. 

185) explica que a cultura digital de alta velocidade conduz os indivíduos a uma “atenção 

parcial contínua”, quando a capacidade de se concentrar por longos períodos em uma só tarefa 

(na leitura de um artigo ou no desenolvimento de uma conversa, por exemplo) é reduzida. A 

atenção do indivíduo contemporâneo seria, então, cada vez mais curta e superficial. 

Tratando do mesmo assunto, Moretzsohn (2007, p. 293) explica que “a velocidade 

acaba se transformando num fetiche” diante de um cenário no qual a valorização da urgência 

na transmissão de mensagens alimenta um sistema em que se consome mais a velocidade do 

que a notícia. A autora cita o escritor Luiz Fernando Veríssimo em uma frase que considera 

preciosa na definição da lógica contemporânea: “Vivemos num tempo maluco em que a 

informação é tão rápida que exige explicação instantânea e tão superficial que qualquer 

explicação serve” (MORETZSOHN, 2007, p. 239). Seguindo essa lógica, debates complexos 

sobre educação e política, por exemplo, passam a ser disseminados a princípio de modo 

 
13 Segundo o Relatório de Notícias Digitais do Instituto Reuters, o WhatsApp é utilizado por mais de 120 milhões 

de brasileiros, fazendo com que o país seja o segundo de maior aderência da mídia no mundo, atrás apenas da 

Malásia. Em 25 de outubro de 2018 (três dias antes das eleições de segundo turno), o Instituto Datafolha 

divulgou os resultados de uma pesquisa demonstrando que 46% dos eleitores procuravam se informar através do 

aplicativo.   
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extremamente fragmentado e simplista nas redes sociais, em forma de meme14. É mais fácil, 

mais rápido e mais cômodo se informar assim. 

Para Colvile, uma das consequências da atual mudança de perspectivas seria a 

substituição do que tratamos hoje como "notícia" pelo "conteúdo". O autor diferencia os 

conceitos explicando que a notícia privilegia a informação, enquanto o conteúdo é um produto 

mais simples, feito para saciar a tão constantemente renovada demanda por estímulos e 

distração. Segundo o autor, essa troca faria com que tanto jornalistas como seu público 

perdessem aos poucos a capacidade de ponderar e discernir sobre os acontecimentos 

(COLVILE, 2016, p. 142). Ou seja, estariam sob um novo processo de alienação.  

A reflexão de Colvile se aproxima de conceitos de “experiência” e “informação” 

trazidos pelo filósofo e educador Jorge Larrosa Bondía (2002). Em sua perspectiva, desde a 

modernidade, nossas sociedades estariam se distanciando do conhecimento gerado atravez da 

experiência para se contentar com apenas receber informações em caráter quantitativo. 

Bondía explica que passamos por um período de informações excessivas, mas que o 

aprendizado gerado a partir daí não pode ser tratado com igual valor ao da experiência, que 

ele define como: 

(...) a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 

de interrupção, um gesto quase impossível nos tempos que correm: requer 

parar para pensar, para olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para 

sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, o 

juízo, a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 

delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, 

aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 

muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (BONDÍA, 2002, p. 24). 

 Desde o erguimento das matrizes positivistas, fatores como o excesso de informação, 

de opinião, de trabalho e a falta de tempo estariam nos afastando da experimentação da vida. 

O autor complementa a ideia afirmando que nunca aconteceram (ou nos “passaram”) tantas 

coisas, ainda assim, a experiência é cada vez mais rara. Também para ele, há uma obsessão 

mecânica pelo acúmulo de informação enquanto nada realmente acontece, ou seja, nada 

“toca” os sujeitos de forma profunda, em seus sentidos. O autor chega a declarar que “uma 

sociedade constituída sob o signo da informação é uma sociedade em que a experiência é 

impossível” (BONDÍA, 2002, p. 22). 

 
14 Termo popular na internet, o “meme” pode ser definido como uma unidade de informação simples e capaz de 

se propagar rapidamente através de repasses entre os usuários. Um meme só se torna meme depois de ser viral. 

São normalmente fotos, desenhos, vídeos ou gifs com conteúdo divertido. O termo foi criado pelo escritor 

Richard Dawkins, em seu livro The Selfish Gene (O Gene Egoísta, lançado em 1976) e deriva do grego mimema, 

mesma raiz da palavra “mimese”, ou seja, imitação, repetição. Os memes constituem seu próprio campo de 

estudo, o da memética, que inclusive atrai debates sobre percepção estética e uso político, e sobre as formas com 

que essa mídia modificou a interação dos indivíduos com o mundo. 
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Para Sodré, apesar do acúmulo de informações (ou conteúdos), ainda há experiência 

no cotidiano. Porém, ela estaria se tornando cada vez menos acessada de forma direta e mais 

através da tecnologia, o que tem implicações próprias. 

(...) a afetação radical da experiência pela tecnologia faz-nos viver 

plenamente além da era em que prevalecia o pensamento conceitual, 

dedutivo e sequencial, sem que ainda tenhamos conseguido elaborar uma 

práxis (conceito e prática) coerente com esse espírito do tempo marcado pela 

imagem e pelo sensível, em que emergem novas configurações humanas da 

força produtiva e novas possibilidades de organização dos meios de 

produção (SODRÉ, 2002, p. 13). 

Essa nova corrente, sobre a qual ainda falta uma práxis, estaria causando contradição 

nos ideais fundamentais do jornalismo neste período histórico. Para Noblat (2008), um jornal 

deveria não só informar, como também refletir e ampliar a consciência crítica de uma 

comunidade em determinado período, estimulando a democracia e assegurando o “pluralismo 

de opinião” ao seu público. Kovach e Rosenstiel acreditam que “a principal finalidade do 

jornalismo é fornecer aos cidadãos informações de que necessitam para serem livres e se 

autogovernar” (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003, p. 31). De acordo com Moretzsohn, 

“oferecer informações confiáveis para que o público tire suas próprias conclusões (isto é, para 

que possa pensar por si)” (MORETZSOHN, 2007, p. 29) é um dos postulados clássicos da 

área. Porém, se voltarmos alguns passos até as lógicas que regem o noticiário contemporâneo, 

verificamos que a excessiva busca pela objetividade e imparcialidade no texto noticioso, 

quando compreendida de forma simplista, apenas corrobora para que se siga o caminho 

oposto: uma alienação intensificada pela luz que cega dentro da chamada era da informação.  

Enquanto isso, as finalidades dos ideais positivistas não se consolidam no jornalismo, 

já que é impossível alcançar e comprovar uma verdade única ideal, assim como não existe 

uma objetividade total ou uma imparcialidade límpida, livre de vieses. Essa meta racionalista 

teria conduzido historicamente o jornalismo brasileiro a um excesso de fórmulas e repetições, 

deixando em segundo plano a busca pelo fundamental, que é informar. Tais princípios 

colaboram para uma recepção breve e acrítica das notícias. O racionalismo abstrato (por ser 

intangível, inalcançável e, portanto, uma contradição em si) faz com que o contato do sujeito 

com o mundo através do jornalismo torne-se mecânico, industrial, em vez de revelador. Um 

jornalismo de cabresto e não de amplitude. Isso se intensifica na “Grande Aceleração” pela 

qual passamos. Colvile (2016) indica que estamos bem próximos de abandonar a mídia 

conforme conhecemos, como mediadora das notícias que recebemos ou não. Apesar dessa 

leitura, o autor chama a atenção para o fato de que isso não significa que deixaremos de 
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consumir informações. Na verdade, segundo ele, nunca se consumiu tanto quanto agora, e 

esse consumo não se restringe a conteúdos curtos ou simples, como mensagens de texto e 

publicações em redes sociais.  

Conforme observa o autor, os livros mais vendidos no cenário contemporâneo vêm se 

tornando maiores (entre 1995 e 2005, os best-sellers do jornal New York Times ganharam 100 

páginas em média). Podemos ressaltar também as séries de TV (sobretudo com o 

streaming15), que se tornaram mais longas, complexas e bem elaboradas, conquistando um 

novo e grande público que é capaz de assisti-las por horas seguidas16; já os jogos mais 

populares de videogame trazem imersão narrativa e levam cerca de 60 horas para terem sua 

história principal concluída (só o modo campanha do jogo vencedor do Game Awards 2018, 

Red Dead Redemption 2, dura 65 horas em média. Sabendo que trata-se de um jogo de mundo 

aberto17, a ideia é que se gaste ainda muito mais tempo de diversão com as possibilidades 

narrativas do produto). Cada um desses exemplos retrata uma forma de imersão e 

experimentação prolongada em um tipo de mídia narrativa. Para explicar tudo isso, Colvile 

cunha o conceito de “Paradoxo da Aceleração”. Para ele, essa é uma era em que os opostos 

convivem em seus extremos, “uma era de uma abundância cultural impressionante também 

será uma era de uma superficialidade impressionante18” (COLVILE, 2016, p. 109). 

Isto acontece devido a um ponto crucial desta cultura da aceleração: ela não 

é monolítica. Ainda há espaço para um tipo de canções, ou de música, em 

que se pode mergulhar. De fato, dada a pressão de nossas vidas profissionais, 

há uma demanda maior do que nunca por este tipo de produto. Novamente, é 

uma polarização entre o rápido e o lento, em que o pastoso meio do caminho 

acaba se perdendo19 (Ibdem, 2016, p. 116). 

 
15 Tecnologia que transmite um fluxo de dados ou conteúdo multimídia com velocidade utilizando redes digitais, 

sobretudo a internet. Dentre as plataformas mais famosa estão o YouTube, o Spotfy e a Netflix. 

16 Uma pesquisa divulgada pela Netflix ainda em 2013 mostrou que cerca de metade dos seus assinantes (que em 

2018 chegaram a ser 139 milhões) se identificam como binge watching, termo inglês para determinar pessoas 

que fazem maratonas de séries regularmente. Destes, a maior parte (73%) declarou se sentir bem assistindo entre 

duas e seis horas de conteúdo audiovisual seguidas. Em outubro de 2017 a empresa cunhou um novo termo: 

“super maratonista”, para designar os 8,4 milhões de assinantes que assistem as séries inteiras em menos de 24 

horas após o lançamento. Informações disponíveis em <https://media.netflix.com/pt_br/press-releases>. Acesso 

em 13 de outubro de 2019. 

17 Estilo de jogo em que o personagem pode se mover livremente por um território de grandes proporções 

praticamente sem limites de barreiras gráficas de cenário. Neste contexto, existe grande liberdade na escolha de 

como e quando realizar os objetivos principais do jogo dentre diversos outros secundários disponíveis (side 

quests). As dinâmicas dos diferentes cenários nunca param de ser processadas, por mais que o jogador esteja em 

um espaço virtual distante. Até dezembro de 2019, o jogo com maior espaço de interação em mundo aberto era 

The Elder Scrolls 2: Daggerfall, com um total de 161.600 km² disponíveis. 

18 No original: "An age of overwhelming cultural abundance will also be one of overwhelming superficiality." 

19 No original: “This is because of the crucial point about this accelerated culture: it is not monolithic. There is 

still space for the kind of songs, or music, that you sink back into. Indeed, given the pressure of our working 
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Apesar dessa atual tendência pela formação de polos, é interessante notar que muito 

pouco na vida social e na realidade pode ser facilmente dividido e catalogável, ainda que 

nossas ciências tenham buscado por esse tipo de organização ao longo dos anos e que os 

indivíduos busquem enquadramentos predeterminados para se colocar diante da sociedade. 

Leituras mais complexas trazem consigo borramentos e, por isso, nos deparamos com todo 

tipo de contradições ou paradoxos. Dessa forma, após indicar os problemas da aceleração da 

nossa época, o autor traz uma visão mais abrangente. O Paradoxo da Aceleração aponta para a 

ideia de que, ao mesmo tempo em que nossa cultura está se tornando mais rápida e 

superficial, também se torna mais plural e complexa. Conforme vimos, as pessoas ainda 

dedicam tempo, ainda sabem experienciar e saborear as coisas, mesmo que de formas novas, 

mediadas, adaptadas ao seu período histórico. É isso que fundamentalmente importa aqui 

observar para nossa pesquisa.  

Sobre essa perspectiva, verificamos que, na era da velocidade e das inovações 

tecnológicas, o jornalismo precisa se reencontrar em si. Como mostrou Colvile, as mudanças 

não provocaram queda no consumo de informações, muito pelo contrário, o que é 

mercadologicamente acalentador. Porém esse consumo muitas vezes se basta, sem causar 

afetação e experimentação no receptor (e, muitas vezes, sem uma dinâmica econômica 

satisfatória). Há uma crise de identidade e uma janela de renovação que se apresentam ao 

jornalismo diante das contradições desse período histórico. Quando até o tempo se torna 

questionável, contraditório, antes de nos preocuparmos com a velocidade, precisamos pensar 

nos espaços que se abrem. Do ponto de vista epistemológico, há o desafio de encontrar, 

através dos meios de comunicação, um caráter que extrapole o racionalismo abstrato e 

caminhe ao encontro da realidade plural do afetivo, aproveitando a fatia de calmaria dessa tal 

relação de extremos. Nosso ponto de partida está na compreensão de que a subjetividade de 

fato retoma importância científica e social diante de um contexto indicado como pós-

moderno.  

 

 
lives, there is more demand for this kind of product than ever. Again, it‘s a polarization at work between fast and 

slow, with the mushy middle losing out”. 
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1.1 Maffesoli e a pós-modernidade 

A classificação de “Pós-Modernidade” não é um consenso científico (autores como 

Zygmunt Bauman e Jürgen Habermas traçam olhares bem diversos do que trataremos aqui20), 

principalmente porque definir nosso próprio tempo é um grande desafio. Apesar disso, pelo 

menos desde o Iluminismo (séculos XVII e XVIII), as ciências sociais passaram a encarar 

essa empreitada. A partir do século XX o debate se tornou mais forte, período em que 

floresceram discursos sobre os modos de organização social em perspectivas temporais e 

espaciais. Nesse ínterim, termos como contemporaneidade e modernidade passaram a ter 

destaque e serviram para classificar e direcionar de forma organizada o pensamento histórico 

humano. Ainda hoje colhemos os frutos dessa organização. 

A corrente iluminista se tornou a grande influenciadora da modernidade, 

compreendida como uma era que se deslocou por completo do pensamento medieval e que se 

consolidou na Revolução Industrial. O homem passava a se reconhecer como um ser 

autônomo, separado da natureza e capaz de atuar sobre ela, assim como sobre a própria 

sociedade, tudo isso a partir da sua razão lógica. Houve o que Max Weber (2004) chamou de 

“desencantamento do mundo”. Ele indicava que, diante da ciência e do recente domínio 

tecnológico, os humanos se distanciavam das crenças mágicas criadas para explicar o 

desconhecido. No lugar disso, buscavam uma determinada racionalização da vida e aplicavam 

às suas lógicas um caráter universal. A nova percepção perante uma sociedade técnico-

instrumental teria deslocado folclores e religiões para as esferas do que fosse considerado 

irracional. O cientificismo positivista tinha uma visão binária, de pretensões hegemônicas. 

Essa lógica ganharia força principalmente no campo das pesquisas, tornando-se o pilar dessa 

era da razão em que a ciência objetiva e comprobatória definiria primeiro o que é a verdade.  

É a partir desta constatação de Weber que o sociólogo francês Michel Maffesoli (2010, 

p. 39) define a pós-modernidade, o contemporâneo, como o momento em que ocorre um 

“reencantamento” do mundo. Para o autor, a grande marca desse tempo, que seria de 

transição, é o retorno à sensibilidade e aos afetos após um longo período de contenção gerado 

pela lógica racionalista imposta na modernidade. Grande parte da obra de Maffesoli é 

dedicada a debater essa perspectiva histórica e a importância de uma ciência que volte a 

contemplar o subjetivo dentro de sua estrutura. Aproveitamos a coerência da pesquisa feita 

 
20 Enquanto Bauman vai tratar de uma “Modernidade liquida” (1998) que aflora a partir da década de 1960, no 

pós-guerra, e que enfraquece as estruturas dos relacionamentos pessoais e institucionais que eram bem mais 

estáveis na modernidade, em “O discurso filosófico da modernidade” (2000), Habermas defende a ideia de que o 

projeto moderno deveria ser reconstruído (em vez de deposto) com base em um resgate da razão comunicativa 

como uma força emancipatória. 
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pelo autor ao longo de mais de quarenta anos para apresentar uma pequena leitura dos seus 

estudos e buscar pistas que nos ajudem entender nosso tempo. A partir daí, verificar quais 

novas janelas se abrem para o jornalismo. Sugerimos, assim, uma breve análise teórica sobre 

um dos sociólogos mais respeitados da contemporaneidade, e que dedica seus estudos a tentar 

compreender nosso comportamento na qualidade de seres sociais durante um período tão 

conturbado. 

Enquanto, na modernidade, Immanuel Kant (201521) propunha uma “crítica à razão 

pura”, buscando a superação das sensibilidades através do que chamou de “imperativos 

categóricos”, razão universal que pudesse servir de parâmetro para a compreensão da 

sociedade como um todo, Maffesoli caminha em direção oposta ao prestar um “elogio à razão 

sensível” (1998). Segundo ele, vivemos um momento onde as certezas (políticas, religiosas, 

sociais etc.) e ideologias outra hora firmadas se quebram. A partir disso, precisaríamos olhar 

para o mundo pelas lentes de um relativismo, através das quais nada é definitivo ou imutável.  

Convém elaborar um saber “dionisíaco” que esteja o mais próximo possível 

de seu objeto. Um saber que seja capaz de integrar o caos ou que, pelo 

menos, conceda a este o lugar que lhe é próprio. Um saber que saiba, por 

mais paradoxal que isso possa parecer, estabelecer a topografia da incerteza 

e do imprevisível, da desordem e da efervescência, do trágico e do não-

racional. Coisas incontroláveis, imprevisíveis, mas não menos humanas 

(MAFFESOLI, 1998, pp. 12-13). 

 

Desde 1991, Maffesoli se propõe a debater a importância do pensamento abstrato para 

a ciência diante de uma realidade pós-moderna, período que estaríamos atravessando e que se 

veria marcado por um retorno pendular das subjetividades. Para o autor, tal mudança seria não 

apenas natural como também necessária em um caminho para o equilíbrio do tratamento 

social. É o que ele denomina como a “razão sensível”, uma “sinergia da matéria e do espírito” 

(MAFFESOLI, 1998, p. 152). Anos depois o sociólogo francês reiterou “(...) que a sociologia 

tem mais a ver com o senso comum do que com a geometria” (MAFFESOLI, 2010, p. 197) 

para atentar que o estudo científico humano teria quase se perdido durante o período 

positivista. Assim, o autor defende que toda verdade deve ser relativizada, tanto quanto 

houver pontos de vista, no que seria um estudo baseado na “sociologia sensível”. Da era da 

objetividade e da razão, aos poucos nos transportamos para um período em que “o instinto 

avança sobre o racionalismo abstrato” (MAFFESOLI, 2014, p. 7). 

 
21 A obra “Crítica da razão pura”, de Immanuel Kant, foi publicada originalmente em 1781 e ficou conhecida 

como principal obra teórica do pensador prussiano. 
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Seguindo esses mesmos preceitos, Boaventura de Sousa Santos escreve em seu livro 

“Introdução a uma ciência pós-moderna” (1989) que uma das grandes rupturas que marcam a 

pós-modernidade é um declínio da ciência então estabelecida e, com isso, a perda da 

confiança nas grandes narrativas e relatos que visavam representar uma verdade 

inquestionável, absoluta e pura. O autor chama a atenção para que a ciência, uma forma 

legítima de conhecimento do mundo, precisa agregar outras formas do saber em vez de negá-

los caso queira se adaptar aos novos tempos. Só assim ela poderia se aproximar da sociedade 

e também ser reconhecida por ela. Tal medida tornaria possível a formação de um senso 

comum mais esclarecido e de uma comunidade científica mais prudente. Dessa forma seria 

viável pensar em um novo lugar para a ciência no cotidiano social, tornando-se mais prática e 

esclarecida, capaz de efetivamente compartilhar seu conhecimento e de se desvincular de seus 

preconceitos.  

Maffesoli acredita que, na medida em que a ciência busca criar grandes leis universais, 

se afasta da humanidade. Assim poderia explicar fenômenos físicos em planetas distantes com 

precisão, mas perderia a capacidade de verificar a troca de sentidos entre duas pessoas em um 

momento casual. Por isso, aliada à subjetividade, uma das grandes marcas da pós-

modernidade seria o retorno do olhar científico ao cotidiano, ao mais simples e comum, o que 

passa pela aceitação da singularidade das pessoas e do estado mais íntimo e imperfeito do 

homem. “Há uma clandestinidade da existência a qual jamais chegamos a apreender de uma 

maneira macroscópica – e da qual não dão conta, em número significativo, os documentos 

quantitativos que pudemos apresentar” (MAFFESOLI, 2010, p. 201). Define-se um 

pensamento horizontal, no qual o autor propõe essa "sociologia da carícia", erotizada, de 

experimentação. Nesta perspectiva, a ciência deveria se tornar mais humana e próxima do 

acontecer ordinário em vez de buscar por grandes explicações universais. 

É em função de tudo isso que se pode propor a substituição da representação 

pela apresentação das coisas. Não se trata de prestidigitação, nem de uma 

licença linguística sem consequências, e sim de uma mudança de 

envergadura. Com efeito, a representação foi, em todos os domínios, a 

palavra mágica da modernidade. Assim, para indicar brevemente, ela está na 

base da organização política, daquilo que se convencionou denominar ideal 

democrático, e justifica através deste fato todas as delegações de poder. 

Também a encontramos nos diversos sistemas interpretativos, procedendo 

por mediações sucessivas e tendo por ambição, para além da simples 

fatualidade, representar o mundo em sua verdade essencial, universal e 

incontornável. Em ambos os casos, a progressão repousa sobre a depuração – 

que aqui deve ser entendida em seu sentido estrito –, sobre a redução e sobre 

a busca da perfeição. Bem outra é a apresentação das coisas, que se contenta 
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em deixar ser aquilo que é, e se empenha em fazer sobressair a riqueza, o 

dinamismo e a vitalidade deste “mundo aí” (MAFESOLLI, 1998, pp. 12-13). 

 

O autor aproxima a ideia de compreensão sensível à compreensão cotidiana, buscando 

uma ciência que apresenta o mundo vivido e experimentado em vez de representar algo pouco 

palpável, idealizado. “É isso o interesse de uma razão sensível que, sem negar fidelidade às 

exigências de rigor próprias ao espírito, não esquece que deve ficar enraizada naquilo que lhe 

serve de substrato, e que lhe dá, afinal de contas, toda a sua legitimidade” (Ibidem, p. 162). 

Apesar de mais bem direcionado ao nosso tempo, o debate trazido por Maffesoli não é 

essencialmente novo. É interessante lembrar que, ainda antes de Karl Marx produzir os 

“Manuscritos econômicos filosóficos”, em 1844, o filósofo romântico alemão Friedrich 

Schiller advoga, através de suas “Cartas sobre a estética” (1794), a necessidade de 

retornarmos a um estado de vida mais simples e natural, que fugisse à degradação do 

progresso capitalista. Tal fuga começaria, por um lado, “furtando-se à violência cega da 

natureza e por outro regressando à sua simplicidade, verdade e plenitude” (SCHILLER, 1994, 

p. 43). Para o filósofo, o homem de espírito especulativo, que fora formado pela modernidade, 

com seus métodos abstratos e nacionalizadores “tornou-se forçosamente um estranho no 

mundo dos sentidos, perdendo a matéria em favor da forma” (SCHILLER, 1994, p. 40). Em 

suas análises, Schiller buscava reafirmar a importância das subjetividades e da arte na 

formação do conhecimento e relação do homem com o mundo. Maffesoli, mais do que 

explicitar uma necessidade humana, propõe que um retorno natural do protagonismo dessa 

lógica subjetiva já está em curso na pós-modernidade. 

Ao voltarmos esse pensamento para uma apresentação da sociedade pela mídia, que ao 

mesmo tempo mostra e ajuda a construir os pontos de vista estruturantes dessa mesma 

sociedade, fica evidente a necessidade de revisitar conceitos antes cristalizados por uma 

lógica positivista representativa. Quando ignora a multiplicidade dos relatos e a amplitude das 

narrativas, o jornalismo não consegue contribuir de forma efetiva para estender a visão do 

público sobre a realidade como de fato é, múltipla e compartilhada. As regras duras do 

jornalismo tradicional de notícia (como o Lead e a Pirâmide Invertida22), que buscam criar 

padrões de qualidade e afastar a subjetividade do texto, deixaram de ser ferramentas para se 

tornarem fórmulas, limitando a complexidade da criação humana e gerando um olhar 

 
22 O lead é o primeiro parágrafo da notícia, onde o jornalista deve explicitar “o que há de novo” devendo 

responder às perguntas “quem?”, “o que?”, “onde?”, “como?”, “por que?” e “quando?”, conforme amplamente 

ensinado nas escolas de comunicação. A técnica da pirâmide invertida visa hierarquizar as informações de forma 

que o mais importante aparece primeiro na matéria. Logo, as informações menos relevantes ficam no fim, 

podendo ser cortadas na edição do texto ou ignoradas por um leitor apressado. Essas técnicas seriam medidas 

para assegurar a objetividade e melhor transmissão da notícia. 
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praticamente mecânico sobre o cotidiano. Ainda que se alternem personagens e relatos, as 

estruturas narrativas seguem fiéis ao padrão cartesiano, contribuindo mais uma vez para a 

reprodução de um senso comum limitado. Prevalece um modelo em que se perde a 

sensibilidade e a pluralidade.  

Por isso, um retorno à subjetividade na representação do cotidiano é peça importante 

do debate das mídias na pós-modernidade. Podemos verificar impactos similares na 

sociologia e na comunicação advindos dos fenômenos tecnológicos e sociais pós-modernos, 

dentre eles a internet e a globalização. A era da grande aceleração trouxe dilemas filosóficos e 

econômicos aos meios midiáticos por todo o mundo e parece caber ao próprio mercado 

encontrar caminhos que adaptem as mídias ao novo tempo. Enquanto isso, a academia deve 

refletir, analisar, criticar e possivelmente também apontar para novos caminhos. 

Para se colocar de acordo com esse novo cenário, ainda segundo Maffesoli, é 

necessário agregar a totalidade das coisas, verificar sua ambivalência, incluindo o equilíbrio e 

caos em cada situação, entendendo que em tudo há luz e sombra entremeadas “assim como o 

corpo e espírito, interpenetram-se numa organicidade fecunda” (MAFFESOLI, 1998, p. 19). 

A lógica proposta pelo autor pede uma ciência complexa, aproximando-se de uma ideia 

apresentada por Castells (2006), que implica compreender que o encontro do sujeito com a 

realidade seria dado através de um híbrido entre o objetivo e o subjetivo, na chamada “cultura 

da virtualidade real”. Também se aproxima dos estudos de Edgar Morin, de quem igualmente 

podemos retirar lições úteis para repensar essa mídia em mutação. 

Vivemos numa realidade multidimensional, simultaneamente econômica, 

psicológica, mitológica, sociológica, mas estudamos estas dimensões 

separadamente, e não umas em relação com as outras. O princípio de 

separação torna-nos talvez mais lúcidos sobre uma pequena parte separada 

do seu contexto, mas nos torna cegos ou míopes sobre a relação entre a parte 

e o seu contexto (MORIN, 1999, p. 2). 

 

Morin (2007) defende o uso do “pensamento complexo” nas ciências, linha teórica que 

prevê a interdisciplinaridade pela compreensão das coisas. Para ele, toda simplificação ou 

redução do pensamento seria “mutiladora”. No lugar disso, deveríamos trabalhar com a 

agregação, unindo saberes por uma visão mais completa da verdade e da realidade. Ao 

pensarmos desse modo, verificamos que, em uma investigação (científica ou jornalística), a 

subjetividade, quando deliberadamente aceita e compreendida, poderia ajudar a desenvolver 

um olhar mais completo do que uma estrutura que busca simplesmente uma objetivação 

perfeita (como sabemos, inexistente).  



33 

Não pretendemos negar, assim, a importância da objetividade ou da busca pela 

imparcialidade nas narrativas jornalísticas. Pelo contrário, procuramos uma forma de unir os 

saberes para aproximar ao máximo a produção noticiosa de um ideal que parece inalcançável, 

mas que deve ser perseguido: essa meta que foi de alguma forma definida ainda pelas 

correntes iluministas, a de trazer luz aos fatos. Dessa vez, porém, uma luz verdadeira, que 

possa ser erguida e emanada por todos e que percorra os mais diferentes caminhos.  Conforme 

explicado, a partir dos autores destacados, propomos verificar a sensibilidade (afeto, 

subjetividade) como uma ferramenta extra de informação, em vez de simplesmente negá-la a 

partir de um visão simplificadora e binária. Aceitamos aqui que nosso universo não é 

composto por tais linhas divisórias, mas por borramentos. Desse modo, devemos compreender 

que um jornalismo mais sensível seria também mais complexo e mais completo, investindo 

em suas potencialidades pelo objetivo final: a melhor comunicação e transmissão de um certo 

nível de realidade. 

Se na modernidade firmaram-se ideias positivistas na busca cartesiana pela 

objetividade e imparcialidade, que aos poucos limitaram o potencial criativo e o 

desenvolvimento sensível do texto jornalístico no propósito de alcançar o que seria uma 

“informação pura”, a pós-modernidade aqui retratada pode indicar também uma retomada do 

Jornalismo Sensível, isso é, aquele que aposta concomitantemente na subjetividade do 

repórter e do público para trabalhar questões mais afetuosas e profundas. 

Apenas compreendendo que o subjetivo também informa, podemos perceber como é 

possível se encantar e aprender com as histórias que nos são contadas através de poesias, 

músicas e musicais, chegado à arte abstrata e música clássica, mesmo que não haja uma 

estrutura narrativa linear racional e temporal completa em sentido estrito. É o emocional que 

nos conduz e tudo faz sentido porque faz sentido dentro de nós. É também por isso que somos 

capazes de interpretar e compreender charges, figuras de linguagem, ironias, piadas etc. Não 

por acaso, normalmente são essas formas de linguagem que fixam as ideias em nossas 

memórias de forma mais eficiente. 

Nesse sentido, a metáfora é um instrumento privilegiado, pois, contentando-

se com descrever aquilo que é, buscando a lógica interna que move as coisas 

e as pessoas, reconhecendo a parcela de imaginário que as impregna, ela leva 

em conta o “dado”, reconhece-o como tal e respeita suas coibições. É isso, 

propriamente, que pode fornecer à “inteligência do social” toda a sua 

amplitude; é isso, propriamente, que permite ter em mente a sinergia da 

matéria e do espírito, e elaborar uma verdadeira “razão sensível” 

(MAFFESOLI, 1998, p. 152). 
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Cremilda Medina completa esse pensamento ao dizer que os códigos não-verbais, 

presentes por exemplo na linguagem poética, são capazes de abrir as perspectivas de interação 

social criadora, onde fluem sinais não esquadrinhados pela lógica verbal, o que ampliaria as 

capacidades comunicacionais do sujeito (MEDINA, 2008, p. 105).  

Como bem definido por Maffesoli (1998), apesar de estarmos falando sobre uma 

revalorização das subjetividades, não se trata apenas da repetição de algo já superado. O autor 

explica que a humanidade aprende com suas diferentes gerações e que caminha ao encontro 

de uma visão equilibrada do mundo, que sabe dosar objetividade e subjetividade em melhores 

medidas, como em um movimento pendular que tende a recuar dos extremos para equilibrar-

se no centro. 

 

1.2 A versão brasileira (uma breve reflexão) 

É importante abrir um parêntese e chamar a atenção para que o “desencantamento do 

mundo”, do qual nos falou Max Weber (1972) para definir a modernidade, deve ser verificado 

com cuidado em nosso trabalho. Isso porque há um limite na abrangência das pesquisas 

sociológicas e o autor produziu sua análise a partir de um determinado recorte que lhe foi 

pertinente dentro de sua realidade social e temporal-histórica. 

A realidade brasileira, cenário do nosso estudo, precisa ser vista em suas 

singularidades. O desenvolvimento social não aconteceu (e nem poderia) da mesma forma nos 

mais diversos países que compõem juntos a trajetória global histórica. Por isso, alguns autores 

se referem ao que teria sido um modelo próprio de modernidade em diferentes povos. É 

importante lembrar que a colonização dos povos latino-americanos ocorreu durante o 

alvorecer de uma modernidade europeia. Os países colonizados foram, assim, suprimidos em 

suas identidades para dar espaço às lógicas colonizadoras. Desde então, as nações latino-

americanas percorrem um caminho histórico difuso e cheio de contradições. Boaventura 

Souza Santos (1993, p. 35) levanta essa problemática: 

Não devemos exagerar a coerência entre as construções ideológicas do outro 

da identidade moderna europeia e as práticas concretas da colonização das 

Américas e da África. Nem umas nem outras tiveram desenvolvimentos 

lineares e nem estes foram necessariamente sincronizados, ainda que a 

pretensa sincronia fosse ela própria objeto de construção ideológica (...). 

 

O período moderno costuma ser definido por autores europeus de forma bem-acabada, 

com início, meio e fim, através das correntes e os movimentos que mais influenciaram esse 

tempo histórico em seu contexto social próprio. É preciso questionar se o olhar destes autores 
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é coerente quando adaptado para outras regiões, principalmente aqueles abaixo da linha do 

Equador. Cabe a nós relativizar essas ideias para uma realidade colonizada. De acordo com 

Beatriz Jaguaribe (2007), boa parte do planeta — e isso inclui a América Latina — 

experimentou a modernização técnica e social ainda aliada a visões de mundo mágicas e a 

práticas políticas caudilhescas. Além das simples diferenças culturais, existem desencontros 

significativos entre territórios que vão muito além do que supõe o ideário moderno 

tradicional. Por isso, gostaríamos aqui de chamar a atenção rapidamente para a percepção de 

que o Brasil não tenha alcançado de fato essa modernidade “desencantada” em sua plenitude, 

diferentemente do olhar lançado por Weber ao seu recorte local. Por tudo isso, é importante 

ressaltar que também o “reencantamento” mencionado por Maffesoli precisa ser 

compreendido com ressalvas dentro deste contexto. Talvez, em terras brasileiras, tenha 

ocorrido algo próximo a um salto quase direto da pré para a pós-modernidade em concepções 

clássicas. Através de uma disseminação ideológica própria da colonização, viveu-se a 

promessa de uma era que nunca foi completamente alcançada. Tendo como referência 

histórica os povos colonizadores perante sua construção ideológica, parece ter se instalado um 

sentimento de fracasso nas sociedades que um dia foram colônias. Isso pode ter causado um 

constrangimento social, um sentimento popular de falta, o embrião do complexo de vira-

latas23.  

Renato Ortiz (1988) chama a atenção para as divergências entre o que se experimentou 

no Brasil, nos países europeus e nos Estados Unidos. Segundo ele, o conceito de 

“modernismo” antecipa uma realidade não alcançada pela população brasileira, que teria 

vivido apenas um projeto de modernidade. Ortiz explica que “a noção de modernidade está 

‘fora do lugar’ na medida em que o Modernismo ocorre no Brasil sem modernização” 

(ORTIZ, 1988, p. 32). O autor chega a falar que os países periféricos foram forçados a 

construir seu modernismo sobre fantasmas e sonhos do que era importado da Europa.  

Podemos observar a questão através da própria história do Brasil e na preocupação dos 

intelectuais nacionais em se colocar diante da modernidade. Na década de 1920, Mário de 

Andrade e Oswald de Andrade trouxeram primeiro a categoria de “antropofagia” para o que 

seria um sistema interpretativo da cultura local diante do consumo ao que era externo. Haveria 

 
23 Expressão criada pelo jornalista, escritor e dramaturgo Nelson Rodriges originalmente para tratar do trauma na 

derrota da seleção brasileira de futebol masculino na final da copa do mundo de 1950 contra o Uruguai. Mas, 

como explicou o próprio Nelson, tal fenômeno não se limita ao futebol: “Por complexo de vira-lata entendo eu a 

inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. O brasileiro é um 

narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos pretextos pessoais ou 

históricos para a auto-estima.” Texto publicado na revista Manchete esportiva, a 31 de maio de 1958. 
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um processamento e reprocessamento das ideias colonizadoras até que se pudesse confortá-las 

à realidade nacional. A questão foi problematizada inicialmente em uma carta escrita por 

Mário ao poeta Carlos Drummond de Andrade. “Nós só seremos civilizados em relação às 

civilizações o dia em que criarmos o ideal, a orientação brasileira. Então passaremos do 

mimetismo pra fase da criação. E então seremos universais, porque nacionais”, afirmou o 

escritor em 1924. Dois anos depois, o também articulador da Semana Modernista de 1922, 

Oswald de Andrade, lançou um texto literário batizado como “Manifesto Antropófago” (ou 

“Manifesto Antropofágico”), onde ele afirma que:  

Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. 

Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de 

todos os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. 

Tupi, or not tupi, that is the question (ANDRADE, 1978, p. 13).  

 

A intenção era propor a ideia de que existia uma modernidade à brasileira, que sabia 

como ruminar criativamente o que viesse de fora para desenvolver algo novo, próprio. O autor 

chega a definir que “nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós”. Oswald argumenta 

em seu texto que os brasileiros se dedicavam a essa prática desde o começo de sua história, de 

forma intuitiva. “Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a 

felicidade. (...) A alegria é a prova dos nove” (ANDRADE, 1978, p. 18).   

Outros dois anos mais tarde (1926) foi lançado em Recife o “Manifesto Regionalista” 

de Gilberto Freyre. Diferentemente do que estava sendo proposto pelos articuladores do 

movimento de 1922, este manifesto se direcionava não a uma atualização da cultura brasileira 

com referência ao que era dado no exterior, mas a uma preservação da cultura nacional geral 

(principalmente nordestina). Freyre defende a cultura popular local e explicita que é preciso 

protegê-la do “mau cosmopolitismo e do falso modernismo” (FREYRE, 1976, p. 80). Para o 

autor, era preciso reorganizar o Brasil diante de uma constante preocupação sobre as 

influências de modelos estrangeiros impostos sem que se levassem em consideração as 

peculiaridades nacionais. 

Tal reflexão torna-se fundamental para a leitura desta pesquisa, uma vez que olhamos 

para a realidade jornalística brasileira e pretendemos, à priori, contribuir para essa 

comunidade específica, dentro de uma lógica global cada vez mais conectada. Nesse ponto, é 

necessário notarmos que, por excelência, nunca houve um desvio completo das lógicas do 

subjetivo, do imaginário, do criativo. O povo brasileiro é reconhecido por isso, está em seu 

folclore e no imaginário internacional. Essa percepção nos ajuda a compreender a capacidade 

dessa determinada cultura para lidar com o subjetivo e negar uma racionalidade pura. A 
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“razão sensível” da qual nos fala Maffesoli já vem sendo maturada no Brasil há algum tempo. 

Ao estudarmos o retorno da subjetividade em uma pós-modernidade que se apresenta 

globalmente (as sociedades agora se conectam como nunca), atentamos para que o Brasil, 

cenário da nossa pesquisa, é extremamente fecundo para a mais nova e plena ascensão dos 

afetos.  

 

1.3 O cotidiano e a mídia 

A vida em seu aspecto mais corriqueiro, o cotidiano, tem papel fundamental na 

definição de uma determinada realidade e na composição do que podemos chamar de período 

histórico. Ou seja, a compreensão do nosso mundo não pode mais ser exclusividade de uma 

ciência voltada às guerras e revoluções, como é corrente na história convencional. Por isso, 

para entendermos melhor nosso tempo e as transições inscritas nele, é preciso dar atenção aos 

estudos do cotidiano e, então, ao sumo da sociedade em seus aspectos mais determinantes. 

Maffesoli (2010) tem um olhar próprio sobre o cotidiano, assim como sobre as representações 

sociais dentro dele.  

É estando desapegado em relação aos diversos ideais impositivos e 

universais, é estando enraizado no ordinário, que o conhecimento responde 

melhor à sua vocação: a libido sciendi. Por que não dizer: um saber erótico 

que ama o mundo que descreve. Assim, pela purgação do geral, da verdade, 

daquilo que é tido como correto, pode encarar-se o plausível e os possíveis 

das situações humanas (MEFFESOLI, 1998, pp. 15-16).  

 

Assim, Maffesoli propõe uma cientificidade histórica que se volta ao cotidiano e à 

sensibilidade. O autor acredita que é fundamentalmente através da experiência que se pode 

estudar a vida. Ele prega uma “atitude compreensiva”. Seria esse “saber erótico” que 

reconhece o mundo e que ganha força na pós-modernidade o que nos aproximaria do 

cotidiano comum. Trata-se de um olhar de “reconhecimento, aceitação, tolerância, em relação 

à imperfeição” (MAFFESOLI, 2014, p. 194). Na perda do ideal racional positivista, há uma 

tendência de novos destaques ao que é incompleto. Abre-se espaço para compreender o 

imperfeito na comunidade. Existe também uma janela para que o jornalista possa ser visto, 

como ser humano, e não mais permaneça velado pela entidade jornal, que seria dotada da 

capacidade de representar uma realidade pura idealizada. Outra janela, quem sabe, para que o 

sujeito marginalizado ganhe um pouco mais de espaço midiático. 

Para o sociólogo, muitos são os cotidianos, já que todos os humanos são complexos e 

plurais. Por isso, o estudo do ordinário se provaria substancial, e deveria partir do visual, da 

mostragem, e não de ideias fundamentais que busquem criar padrões ou fórmulas de 
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compreensão, conforme pregava Kant na modernidade. Pensar uma explicação única do 

cotidiano seria o mesmo que negar a existência de uma sociedade multifacetada. 

Verdadeiro “intelectual coletivo”, organicamente vinculada ao conjunto 

social, a universidade concebia o projeto cognitivo em todas as suas 

dimensões: científica, estética, ética e política. Em síntese, desempenhava-

se, respeitando-se a etimologia, uma função “compreensiva”: dar conta da 

existência social em sua totalidade. Estando o parêntese positivista prestes a 

ser fechado e, com ele, a apologia da discriminação e da separação – já nos é 

possível começar a repensar a vida social adotando uma perspectiva holística 

(MAFFESOLI, 2010, p. 198). 

 

Foi tratando do olhar sobre o outro inserido no cotidiano que Maffesoli desenvolveu 

um de seus mais reconhecidos conceitos, o de “Tribos Urbanas”. O sociólogo observou uma 

espécie de “dilatação do indivíduo” em grupos representativos, os quais complementavam sua 

identidade. Tratava-se de uma mudança do “eu” moderno para o “nós” pós-moderno.  Assim 

também haveria uma troca do Contrato Social24 pelo Pacto Societal25. Essa retomada dos 

grupos em sociedade caminha junto à ideia da subjetividade, já que, para o autor, as situações 

cotidianas seriam as primeiras a evidenciar o ressurgimento dos afetos diante da 

racionalidade, e esse sentimento ganharia força não como característica psicológica 

individual, mas como afetual e emocional, uma “capacidade de se perder no outro” 

(MAFFESOLI, 2014).  

A vitalidade dessas comunidades vem da convergência um pouco mágica 

das forças interiores. Convergência que se pode observar nas múltiplas 

efervescências sociais, políticas, culturais, religiosas, em que o afeto, mais 

que o intelecto, intervém em prioridade. Indignar-se, emocionar-se, vibrar 

junto, em suma, ser afetado pela alteridade é o denominador comum do 

imaginário contemporâneo (Ibidem, p. 174). 

 

O autor argumenta que as inconstâncias das relações conjugais e políticas podem 

ilustrar esse tempo em que há liquidez social. Empresas como Airbnb e Uber, as correntes de 

financiamento coletivo, as novas definições sexuais e a diversidade de tribos urbanas seriam 

também fenômenos explícitos desse momento. É claro que, diante dessas mudanças, surgem 

movimentos contrários, reacionários, estes também estruturados como grupos de interesse em 

 
24 Teoria que procura explicar os caminhos que levaram os humanos a estabelecerem regras para conviver em 

sociedade. Todos aceitariam essas regras por um bem maior, comum, de ordem e desenvolvimento conjunto. As 

teorias chamadas “contratualistas” partem da constatação do que seria a condição humana na ausência de 

qualquer ordem social estruturada, o chamado "estado de natureza", movido puramente por instintos. Os 

principais nomes dessa corrente de pensamento são Thomas Hobbes (1651), John Locke (1689) e Jean-Jacques 

Rousseau (1762). 

25 Em lugar de um contrato racional, Maffesoli fala sobre um “pacto”, um acordo baseado também nos afetos e 

que se formula na ligação das subjetividades e dos quereres das pessoas, algo que gera um sentimento de “estar-

junto”, de pertencimento, com confiança e interação (MAFFESOLI, 2014, p. 115). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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resistência ou contra resistência. Em todos os casos, impera o coletivismo, a subjetividade e a 

noção da sensibilidade em comunhão. Por outro lado, o que é físico e racional se enfraquece, 

assim como as instituições. 

Devemos, portanto, ficar atentos à “extensão da emoção que, ultrapassando a esfera 

privada, vai contaminar o domínio público” (Ibidem, p. 190). Ao pensarmos em um período 

histórico marcado pelo ideal de grandes grupos, que se reconhecem como tal, e do domínio 

público, podemos lembrar do coletivismo de classes. As ideias propostas por Maffesoli se 

distanciam, porém, das de autores consagrados do marxismo. Tratam-se de olhares em 

perspectivas e matrizes distintas. Apesar de sua filosofia agregadora, o primeiro choque das 

ideias do sociólogo francês com as correntes marxistas está no fato de que, segundo 

Maffesoli, não é sempre necessário que haja uma ideologia para que se compreenda o mundo. 

Como explicado, diferentemente de Marx (1999), ele acredita que é preciso pensar a vida por 

casos isolados para que então se possa enxergar o todo. Já o filósofo alemão, alinhado às 

questões de seu tempo, tinha uma visão macroscópica e acreditava em possíveis mudanças 

revolucionárias a partir da luta de classes que compartilhavam um cotidiano comum, 

unificado. E seria essa unidade reconhecível que os tornaria capazes de agir como grupo e 

transformar a sociedade. A própria ideia racionalista do marxismo se choca com o relativismo 

de Maffesoli. Entretanto, se quisermos entender o estudo do cotidiano como basilar para a 

compreensão de um período pós-moderno, torna-se útil olhar para os mais diversos pontos de 

vista, buscando algo que quiçá os complemente.  

Para que haja um pensamento crítico do nosso tempo, é fundamental recorrermos às 

ideias que historicamente o formaram e por ele são formadas. Nesta análise, olhamos para 

alguns autores filiados ao marxismo e que, diluindo algumas de suas ideias fundadoras, 

buscaram compreender as sociedades através do seu dia a dia. Esses estudiosos se voltaram 

para os fenômenos sociais a partir do sistema econômico e da divisão de classes. Nessa linha, 

um dos fundamentos de suas análises é de que o homem comum seria parte de uma massa que 

se condensa em sua própria realidade social. Ele é um trabalhador, um consumidor, um 

empresário... Ou seja, é definido e classificado a priori por seu grupo na cadeia econômica e 

deve ter noção disso, ultrapassando o que é dado no senso comum, para que possa agir de 

acordo com os interesses de sua classe. Com essa tomada de consciência, o caminho natural 

para os grupos menos favorecidos seria uma revolução social, que ganharia força a partir dos 

embates formados pelas contradições do sistema capitalista. Só assim eles conseguiriam se 

emancipar do atual modelo e construir uma nova estrutura mais complexa e, portanto, 
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avançada e justa. Para estes autores, o ser ordinário precisa ganhar destaque, assim como sua 

realidade, suas atividades e rotina. Ao propormos tal debate, esperamos encontrar pistas para 

o desenvolvimento de um jornalismo mais humanizado, de estímulo crítico, próximo ao 

cotidiano e aos personagens ordinários. 

Estudioso e ativista caro ao marxismo, Gramsci (1999) define o senso comum como “a 

filosofia dos não filósofos”, um espaço acrítico onde predomina uma compreensão não 

científica do mundo. Ainda assim, o autor deixa claro que se trata de um campo mutável, onde 

há superação a partir da práxis. Ele indica o alcance de um “momento catártico” que, aos 

poucos, geraria a passagem de visões do comum ao crítico, puxada pelas elites intelectuais. 

Heller (2016), socióloga húngara discípula de Luckács, complementa essa ideia ao dizer que a 

história é a substância da sociedade, meio pelo qual se pode observar a continuidade da 

existência humana e das estruturas sociais. Já o cotidiano, principal ambiente de disseminação 

do senso comum, para ela é o “centro do acontecer histórico”. Ou seja, não mais deveria ser 

visto como um espaço banal e desprovido de valor, mas como principal cenário da história da 

humanidade.  

Heller (2016, p. 38) afirma também que o cotidiano é “a verdadeira essência da 

substância social”, um espaço privilegiado de manifestação dos valores e das objetificações 

humanas. Ele não apenas estaria contido na história, como também a conteria. A autora 

desenvolve a ideia de que o homem que habita este cotidiano é ao mesmo tempo particular e 

genérico, ou seja, individual e parte de um grupo homogêneo. Porém, quase nunca se percebe 

como tal. Pelo contrário, costuma habitar o cotidiano de forma fluida, acrítica. Apenas vive.  

A partir dessa lógica, Heller nos fala que a vida ordinária é principalmente conduzida 

por reações automáticas, nas quais nutrimos características de espontaneidade, probabilidade, 

economicismo, unidade imediata entre pensamento e ação, pragmatismo, juízos provisórios e 

ultrageneralização, imitação e entonação. Estes quesitos colaboram para a naturalização dos 

fatos diários, ou seja, alienação. Ainda assim, para ela, somente a partir do cotidiano as 

grandes transformações sociais seriam possíveis. Isso porque, embora o cotidiano seja fértil 

para a alienação, é também o espaço por excelência das disputas e das contradições. 

Aproximando-se da catarse de Gramsci, Heller nos fala sobre uma “suspensão da 

cotidianidade”, que poderia ser influenciada principalmente pelos olhares inquietos da ciência 

e da arte, para romper com a tendência espontânea alienante do dia a dia e gerar objetivações 

duradouras.  

O reflexo artístico e o reflexo científico rompem com a tendência 

espontânea do pensamento cotidiano. Tendência orientada ao Eu Individual-
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Particular. A arte realiza tal processo porque, graças à sua essência, é 

autoconsciência e memória da humanidade (HELLER, 2002, pp. 47-48).  

 

Haveria, assim, uma quebra deste ciclo mecânico que proporcionaria uma breve, 

porém efetiva, alteração na percepção das coisas. Diante disso, segundo Heller, seria possível 

uma ação pela transformação social. Além da ideia de movimento conjunto, uma das 

aproximações com a abordagem de Maffesoli está na subjetividade estética característica das 

expressões artísticas, indicadas por Heller como caminho para a tal suspensão. 

Relembrando Colvile (2016), a era da “Grande Aceleração” apenas reforça essa 

tendência de alienação do cotidiano quando pensada através da mídia. Com a substituição das 

notícias pelo conteúdo, regido pela lógica do “tempo real”, a quantidade de estímulos 

sensoriais disponíveis diariamente se torna uma avalanche frente à percepção humana. Quanto 

mais informações forem confrontadas em tempo reduzido no cotidiano, maior o repertório de 

ações automatizadas e a leitura acrítica dos conteúdos compartilhados pelas diversas mídias 

disponíveis (tudo isso acessável de dentro do bolso e na ponta dos dedos). A maneira trivial 

que o contemporâneo habitua a percorrer a vida torna a visão dos sujeitos gradualmente 

opaca. Torna-se cada vez mais impensável experienciar o cotidiano a partir de um 

posicionamento emancipado, livre, reflexivo, porque não há tempo para isso. 

Olhando para um contexto social mais simples, Karel Kosik (1976) já apontava para 

uma falsa ideia de encontro com a realidade no cotidiano, o que chamou de 

pseudoconcreticidade. O termo serve para designar o que seria a visão da vida pela 

representatividade e não pelo conhecimento conceitual. Ou seja, pelas aparências iniciais (os 

fenômenos, o que se vê), sem o pensamento crítico reflexivo (que alcançaria a essência, o que 

de fato a coisa é). Os humanos socializados viveriam imersos na ilusão da falsa realidade, 

uma versão fragmentada da existência oportunamente organizada para camuflar as 

contradições sociais. Estariam acostumados a observar as coisas apenas de forma imediata, 

simplista. Kosik estuda o cotidiano através desse sujeito que precisa aprender a confrontar o 

real escondido sob as aparências projetadas por fenômenos rasos. Por isso o autor fala que a 

existência cotidiana é feita de camadas, superfície e núcleo, sombra e luz. Para ele, as grandes 

mudanças também seriam possíveis a partir da vida ordinária, da quebra dessa 

pseudoconcreticidade, proporcionando ao homem comum um novo olhar.  

O pensamento que quer conhecer adequadamente a realidade, que não se 

contenta com os esquemas abstratos da própria realidade, nem com suas 

simples e também abstratas representações, tem de destruir a aparente 

independência do mundo dos contatos imediatos de cada dia. O pensamento 

que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade é ao mesmo 
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tempo um processo no curso do qual sob o mundo da aparência se desvenda 

o mundo real (KOSIK, 1976, p. 20). 

 

Um dos questionamentos de Kosik (Ibidem) é se o pensamento humano teria uma 

tendência natural a mover-se na direção oposta à realidade. Dessa forma, ele idealiza que, 

para alcançar a essência das coisas, precisaríamos de um desvio (de tóur), ter um olhar 

distanciado do fenômeno e fazer uma espécie de experimento intelectual, refletir sobre a 

coisa. Porém, compreendendo que o mundo está em constante movimento e mutação, o autor 

define que o homem só conhece a realidade na medida em que a cria, e descobre o sentido das 

coisas na medida em que concebe o sentido primeiro em si. De tal forma, esse deveria ser um 

processo contínuo, uma descoberta em espiral, já que, no momento em que se chega à 

essência da coisa, ela já teria mudado, se tornado outra. Ao seguir essa ideia, Kosik (1976) 

afirma que conhecimento não é contemplação, mas movimento. Para ele, é impossível que se 

haja uma percepção passiva. No lugar disso, propõe uma atividade perceptiva, de modo que o 

contato crítico com o mundo dependeria de uma práxis.  

Desenvolvida essa análise, o autor define que a realidade deve ser compreendida como 

a soma entre o factual (o que é dado, a superfície) e a reflexão. Para Kosik (1976), o homem 

não é um abstrato sujeito cognoscente. Ou seja, conhecer é experienciar, vivenciar, e não ficar 

de fora observando o objeto estudado. Essa percepção nos faz compreender que, se a 

produção jornalística é um tipo de construção de registros históricos e formador de 

imaginários, torna-se fundamental repensar o jornalismo além de uma mera transmissão de 

informação, para algo mais completo, mais próximo de uma experiência real e de estímulo 

reflexivo. Nos próximos capítulos deste trabalho, debateremos um pouco mais esse tipo de 

jornalismo. Por hora, vale a pena ressaltar o que nos disse em entrevista José Hamilton 

Ribeiro, um dos grandes nomes do jornalismo nacional, quando perguntado sobre a 

importância da imersão do repórter durante o processo de apuração: “Como falar sobre algo 

que não se conhece?” (RIBEIRO, 2018), ao que acrescentamos: “como se ter certeza de que 

se conhece algo”? 

Ainda tratando da realidade, Karel Kosik (1976) explica que para alcançar o real, 

praticar o desvio que propõe, é preciso que haja abstração, tematização e projeção. Uma 

reflexão subjetiva aplicada ao mundo objetivo. A realidade seria um todo indivisível de 

entidades e significados que não precisaria ser descoberto, mas que se formaria no próprio 

sujeito observante. Ao conhecer a realidade na medida em que cria, qualquer mediação seria 

também a criação de um produto pelo mediador, um ponto de vista interessante para se pensar 

a ação parcial do jornalista sobre sua produção e a própria noção de jornalismo autoral, além 
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da recepção das histórias narradas. O marxista trata ainda de um “fisicalismo” no cotidiano, 

um positivismo moderno pelo qual se enxergaria o mundo real. Para ele, essa realidade 

positivista estaria incompleta já que seria capaz de gerar apenas uma imagem física do 

mundo. Desse modo, podemos pensar que para cada sujeito haveria uma determinada 

realidade subjetiva, formada a partir de afetos locais/pessoais. A busca por uma expiação 

menos simplista da realidade nos faz crer que ela seja pluralizada, assim como explicou 

Maffesoli (2010). O olhar atento sobre o cotidiano, reflexivo e que não se contenta com as 

primeiras aparências, aproxima-se do pensamento complexo, agregador.  

Voltando a pensar sobre as influências do período moderno ao cotidiano em oposição 

à pós-modernidade que aflora, cabe ressaltar a lógica de Lefebrve (1991), para quem a grande 

fragmentação inerente ao cotidiano seria um produto da modernidade, período histórico que 

seria marcado pela segmentação da vida (da qual também nos fala Morin). Isso poderia ser 

constatado através da maior separação entre homem e natureza, dissolução de comunidades, 

ascensão do individualismo e direcionamento das instituições ao que ele chama de ciências 

“parcelares”, um pensamento divisível e oposto ao saber holístico. De acordo com o autor de 

corrente marxista, a instalação desse formato de cotidianidade estaria diretamente ligada ao 

que ele chama de “fim dos estilos” (da pessoalidade, da unidade), já que passaríamos também 

por uma automatização da cultura (a arte pela arte) e por uma acentuação na divisão do 

trabalho (LEFEBREVE, 1991, p. 47). 

Devemos chamar a atenção para algumas perspectivas das análises recuperadas nesse 

texto: o olhar sobre o sujeito ordinário em sua singularidade e como grupo, a ideia de um 

cotidiano incompleto, fragmentado ou superficial, e como uma visão apurada pela união da 

lógica e da estética poderia conformar uma nova ideia de realidade. Ancorado nos preceitos 

de objetividade e imparcialidade, o jornalismo tradicional se apresenta como voz da verdade 

e, por estar imbricado ao cotidiano alienante, muitas vezes é consumido sem crítica ou 

reflexão. Essa corrente gera um ciclo que reforça estigmas e simplifica visões de mundo. Para 

Moretzsohn, dificilmente alguma mudança dessa estrutura partiria dos veículos de imprensa, 

citados por Gramsci como “aparelhos privados de hegemonia”. 

Os grandes conglomerados de mídia, que dominam o mercado de bens 

simbólicos, criam uma confusão deliberada ou intuitiva com pelo menos dois 

objetivos claros: atrair o grande público de forma acrítica e desvalorizar a 

função crítica dos próprios jornalistas, desvalorizando seu sentido de análise 

e produzindo incessantes relatos superficiais (MORETZSOHN, 2007, p. 13). 
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Podemos pensar nos jornalistas como formadores de opinião, uma espécie de “elite 

intelectual” comentada por Gramsci, com grande potencial para disseminar um tipo de 

conhecimento social. Sua importância, assim, fica evidente. Olhando para Heller, 

compreendemos que uma aproximação do texto técnico noticioso (que se propõe quase 

científico, assunto de largo debate acadêmico) à arte estética munida de estilo poderia servir 

como um meio de estímulo à suspensão do cotidiano, minimizando a alienação 

(naturalização) e elevando o ideal coletivo e a compreensão de valores comuns do seu 

público, servindo de influência para o que talvez se concretize em uma reflexão 

emancipadora. Pensar sobre isso é fundamental já que, de acordo Moretzsohn (2007), esse 

exercício de suspensão faz parte do próprio ideário de esclarecimento, fundador do 

jornalismo.  

A narrativa com nuances autorais e estilismo, que busca uma contextualização e 

humanização dos assuntos dando espaço a versões pouco contempladas pela mídia 

hegemônica (o que gera um estranhamento26) e que tende à arte, poderia estimular uma leitura 

mais reflexiva que auxilia em um desvio do fenômeno noticiado e em uma quebra da 

pseudoconcreticidade apresentada por Kosik (1976). Por fim, seria possível um estímulo à 

consciência do receptor em um sentido mais amplo, rompendo com as estruturas mecânicas 

naturalizadas para gerar vias de reflexão. Ao unir estética, humanização e pautas mais 

diversas, esse tipo de texto poderia elevar a noção de realidade do leitor se comparado com o 

jornalismo tradicional, normalmente imerso em uma lógica produtivista. Nesta perspectiva, 

clarificamos a busca pela apresentação de realidades pluralizadas e estímulo à empatia social 

a partir do uso da sensibilidade no jornalismo. Cada um desses aspectos aparecem de forma 

mais aprofundada ao decorrer da nossa pesquisa. 

É importante, porém, contextualizar novamente nosso cenário antes de tomar 

conclusões precipitadas ou simplesmente teóricas. Talvez estejamos passando pela maior 

ruptura estrutural desde a revolução da imprensa com Gutenberg. Diversos formatos de mídia 

e comunicação surgem a partir da necessidade social e da renovação tecnológica geral. Dentro 

da já firmada “Grande Aceleração”, a internet e as novas mídias geraram um acesso à 

informação e estímulos audiovisuais inéditos. As mudanças criaram um panorama ainda mais 

competitivo para a indústria da informação, estimulando uma lógica mercadológica já 

 
26 Viktor Chklovski desenvolveu o conceito de ostranenie, ou estranhamento, na área de conhecimento da 

literatura. Ele explica que o proposito da arte é dificultar a relação com o banal, causar um incômodo capaz de 

estimular a sensação e percepção das coisas, ressaltando mais a experiência do que o objeto. Ao estranhar algo, o 

sujeito se vê obrigado a refletir sobre ele e, assim, alcança novas perspectivas (CHKLOVSKI, 2010, p. 12). 
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existente, na qual, como comentado, a velocidade muitas vezes tem mais importância do que 

o conteúdo informativo. Imersas na lógica da imediaticidade, as notícias enquanto produto 

perdem alguns valores básicos. Seu consumo diário acontece de forma banal, a exposição 

rápida e excessiva às informações torna os sujeitos cada vez menos propensos à reflexão. 

Trata-se de “uma atividade prática que muitos indivíduos já integram como parte das suas 

vidas cotidianas” (THOMPSON, 2012, p. 42), de modo que o público se adequa a essa 

condição instintivamente, automatizando a recepção como uma ação corriqueira. De acordo 

com Moretzsohn, a lógica da naturalização começa dentro das redações. 

A principal contradição é entre o pressuposto da atividade jornalística, cujo 

trabalho de esclarecimento exige uma desnaturalização dos fatos, e a 

tendência à naturalização que as rotinas de produção desse sistema 

favorecem e ajudam a legitimar, promovendo um “conhecimento do mundo” 

alienado não só do movimento do capital – que orienta as relações sociais na 

contemporaneidade – como da própria complexidade da vida social, que o 

ultrapassa (MORETZSOHN, 2008, p. 30). 

 

É preciso compreender que os grandes veículos de mídia, com potencial de alcance 

elevado, fazem parte de um contexto social e histórico, envolto em disputas mercadológicas e 

hegemônicas que priorizam a manutenção de lógicas estruturantes capazes de manter o 

sistema que as sustenta. Ou seja, toda empresa de comunicação, em um contexto capitalista, 

em última análise irá trabalhar pelo lucro, mesmo porque precisará dele para continuar 

existindo. Isso se intensifica ao entendermos que os grandes veículos de mídia assumem um 

importante papel político, como “aparelhos privados de hegemonia”, fundamentais na luta 

pelos discursos mais aceitos no senso comum (GRAMSCI, 1999). Lembrando ainda que nem 

sempre a mídia cumpre a função idealizada de “quarto poder27” ou de porta-voz da população, 

mas prioriza seus próprios interesses. 

Se todo nível de investimento das maiores redes de comunicação é fruto de uma lógica 

capitalista hegemônica, torna-se difícil aceitar a ideia de que os veículos simplesmente 

desenvolvam uma versão mais variada e de estímulo crítico em suas produções, colocando em 

risco a manutenção de suas doutrinas ideológicas (existem casos bastante pontuais que fogem 

a essa lógica, como da Piauí, os quais destrincharemos com cuidado ao longo desse trabalho). 

Isso afeta tanto a escolha de pautas quanto a própria lógica produtiva dos veículos de mídia. 

Então, deve-se pensar que um movimento de jornalismo sensível, que estimule visões sociais 

 
27 A ideia de “quarto poder”, formulada na Inglaterra por Thomas Macaulay em 1828, encaixa-se no contexto 

das revoluções liberais de fins do século anterior, que consagram o princípio da divisão de poderes concebidos 

por Montesquieu: a imprensa seria esse elemento capaz de fiscalizá-los, para defender a sociedade de potenciais 

abusos do Estado. 
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mais complexas e críticas, possa surgir primeiro como um ato de resistência, uma ação 

principalmente articulada por jornalistas e não por jornais. Tal movimento se faz necessário já 

que essa necessidade de uma suspensão da cotidianidade a partir da distribuição formal de 

informações faria parte dos princípios do fazer jornalístico, conforme aponta Moretzsohn. 

 

(…) da mesma forma que em qualquer atividade profissional, o jornalismo 

tem o seu cotidiano, no qual é preciso internalizar determinados 

procedimentos, do contrário o jornal não sai. No entanto, é na própria 

estrutura desse cotidiano – na acepção dialética lukacsiana – que se poderá 

buscar os elementos para a crítica prática da naturalização das rotinas – e da 

naturalização dos fatos, que elas carregam consigo – sobretudo pela 

promessa de esclarecimento que define essa atividade jornalística: trata-se do 

processo de suspensão da cotidianidade, vital para que essa promessa se 

cumpra. Considerando que seu objeto são os fatos imediatos do cotidiano, 

seria possível afirmar a particularidade do jornalismo como atividade 

marcada por um cotidiano exercício de suspensão, no qual o jornalista 

precisa empregar “toda a sua força” para realizar sua tarefa 

(MORETZSOHN, 2007, p. 238). 

 

Adelmo Genro Filho (2012) acredita que o jornalismo tem em si um papel 

revolucionário por ser uma forma de conhecimento que, embora historicamente condicionada 

pelo capitalismo, apresenta potencialidades que ultrapassam esse modo de produção. Por isso 

ele deve ser encarado como uma forma própria de conhecimento, que distingue e 

complementa as mediações da ciência e da arte para a compreensão do mundo humano. 

Essa problemática não pode ser simplificada. Referindo-se ao gênero Novo 

Jornalismo28, Nilton Lage comenta as dificuldades de se realizar uma reportagem de imersão 

apenas pelo desejo do repórter. Ele reitera que para que um bom trabalho seja feito, é preciso 

que a indústria tenha interesse na produção dele. Um dos caminhos dessa “resistência” seria o 

estímulo de interesse público, gerando leitores que pagariam por esse tipo de produto (LAGE, 

2001). Nesse caso, é necessária uma ação gradual de conscientização e adaptação a formatos 

mais diversificados e atraentes de produção informativa, algo que pode ser explorado 

sobretudo em momentos históricos de transição. Um exemplo brasileiro de sucesso na quebra 

de paradigmas jornalísticos é a Revista Realidade, que na década de 60 provou ser possível 

conquistar um grande público e dar retorno ao investimento massivo da Editora Abril, 

chegando a ocupar o primeiro lugar em vendas dentre as revistas brasileiras. Olhando para 

este exemplo, podemos pensar que talvez a resposta para um novo jornalismo, que se sustente 

 
28 Gênero jornalístico que teve seu auge nos Estados Unidos durante a década de 1960. Traz conceitos de maior 

imersão do repórter à história relatada e utiliza descrições literárias no texto, aproximando-se do que seriam os 

romances de não-ficção. Teve como principais expoentes nomes como Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer 

e Truman Capote. 
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do ponto de vista mercadológico, esteja na descoberta dos tipos de afetos capazes de 

mobilizar os sujeitos nesse determinado período histórico. Mais uma vez, para Maffesoli 

(2014), essa mobilização estaria na capacidade de troca entre diferentes sujeitos. Por isso, um 

jornalismo de experiência, humanizado, se compatibilizaria com o novo tempo.  

É preciso se relacionar com o outro! Trata-se aí de uma intimação objetiva, 

uma necessidade antropológica. É isso mesmo que induz a dialogia entre a 

liberdade e a necessidade. Elas são, ambas, estrutural e intemporalmente 

interdependentes. É isso mesmo que está no fundamento do “comércio”: 

comércio de bens, comércio de ideias, comércio amoroso, essa troca que, a 

longo prazo, determina o elo social (sic) (Ibidem, p. 200). 

Avaliada essa necessidade, acreditamos ser útil uma verificação do potencial 

intrínseco ao uso consciente da sensibilidade na formulação de um texto noticioso que se 

designa desnaturalizante. Se compreendermos a mídia como um “construtor do imaginário 

social” (THOMPSON, 2012), é possível identificar, na abrangência e diversificação de suas 

pautas, vias de transformação efetiva do que está popularmente banalizado. Isso implicaria 

diretamente na formação de um público com visão mais completa do mundo. Essa ideia pode 

ser reforçada em uma leitura de Kellner, que nos lembra o quanto a visão do indivíduo sobre a 

sociedade é influenciada pela mídia: 

As narrativas e as imagens circuladas pela mídia fornecem os símbolos, os 

mitos e os recursos que ajudam a construir uma cultura comum para a 

maioria dos indivíduos em muitas regiões do mundo de hoje. A cultura 

veiculada pela mídia fornece o material que cria as identidades pelas quais 

os indivíduos se inserem nas sociedades tecnicocapitalistas contemporâneas, 

produzindo uma nova forma de cultura global (KELLNER, 2001, p. 9). 

 

Para Maffesoli (2010), o imaginário humano se desenvolve a partir das narrativas 

sobre o outro, muitas vezes, como se fossem próprias. É também dessa forma que o cotidiano 

sensível da pós-modernidade estaria ligado às Tribos Urbanas, a uma ideia de partilha e 

integração, em “perde-se no outro”. Ao apostar no sentimento coletivo, o autor advoga para 

sua “razão sensível”, conceito através do qual une o fator sensibilidade ao conhecimento. A 

aproximação do contato com o real às interações humanas, aliás, surge diversas vezes em 

nossa análise teórica, através dos mais diferentes autores, o que nos faz determinar que esta é 

uma conexão fundamental para nosso estudo. A jornalista Eliane Brum também chama a 

atenção para tal necessidade, dessa vez diretamente na produção de uma reportagem. 

O movimento da reportagem implica desabilitar-se de si para habitar o outro, 

o mundo que é o outro. Só nos tornamos capazes de completá-lo pela escuta, 

esta que se faz com todos os sentidos, que apalpa tanto o dito como o não 
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dito, tanto o que soa e ressoa quanto o silêncio. Tanto a textura dos móveis 

como a escolha dos quadros nas paredes. Os cheiros e as ausências. As 

negociações, os sobressaltos e as hesitações. As incompletudes das unhas 

roídas, o esmalte escolhido ou esquecido. As frestas. E as sobras. Pela escuta 

não apenas ouvimos, mas vestimos. A reportagem é um despir-se de si para 

vestir um outro. E então empreender o largo caminho de volta e fazer o parto 

das palavras, que é a história contada atravessada pelo corpo de quem voltou 

para dar notícias de lá. De lá que no movimento da reportagem virou lá e 

aqui (BRUM, 2017, pp. 364-365). 

 

Apesar de ressaltar a capacidade empática do repórter em sua análise, Brum não 

aborda o importante papel do jornalista enquanto mediador da realidade. Devemos 

compreender que não há como mediar a voz do outro se não através de suas próprias 

emoções, seu olhar pessoal e estilo descritivo. Por isso, entendemos que o Jornalismo 

Sensível pressupõe não apenas uma dimensão individual dessa sensibilidade, mas uma 

partilha que conecta e induz a compreensão de um terceiro, fazendo com que toda construção 

seja conjunta. Primeiro sente o personagem, depois o jornalista mediador, que o traduz em 

seus próprios sentidos, para que depois o leitor seja afetado em uma nova apreciação de suas 

próprias emoções.  

Na reflexão que fez sobre as estratégias sensíveis no campo da comunicação, Muniz 

Sodré (2002) dá destaque à ideia do “comum”, já que, também para ele, o “estar junto” seria 

uma condição fundamental na construção dos sentidos. Neste caso, a proposta de comunhão 

não é ligada ao físico, à proximidade espacial, mas a uma sintonia sensível do pensar entre as 

singularidades humanas (SODRÉ, 2002, p. 69). Esse pensamento reforça a ideia de que as 

narrativas do cotidiano têm grande potencial de gerar empatia, aproximar sensibilidades. O 

sensível, no jornalismo, seria uma afetação tanto ao jornalista quanto ao personagem ou ao 

receptor. Ou seja, algo que transborda e se transmite, uma criação de correntes e de troca.  

Como compreendido pelo filósofo francês Jaques Rancière (2005), há no mundo uma 

“Partilha do Sensível”, sistema de evidências estéticas que nos permite ver a existência do 

comum e as divisões dentro dele, indicando o lugar de cada coisa no mundo compartilhado. 

Para Rancière, a estética é o que revela a presença de mundos dissensuais dentro de mundos 

consensuais, dando luz às tensões, evidenciando o que é compartilhado ou segmentado no ser 

humano. Através da subjetividade, as coisas se tornariam visíveis, e então analisáveis. A 

proposta nos faz retomar o conceito que o psicanalista Félix Guattari aplicou à subjetividade, 

indicando tratar-se de algo que afeta as pessoas e as atravessa, mas que é “essencialmente 

fabricado e modelado no registro social, não passível de totalização ou de centralização no 

indivíduo” (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 31). Podemos completar esse pensamento com 
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uma reflexão de Mikhail Bakhtin, para quem as visões do mundo a partir de si e do outro são 

complementares e a única forma de compreender o todo seria através da estética.  

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 

mundo de dentro dele tal como ele vê, colocar-me no lugar dele e, depois de 

ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de 

visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele 

um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu 

conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. (...) Devo vivenciá-lo 

esteticamente e concluí-lo (BAKHTIN, 2011, p. 23). 

 

Pode não ser possível uma conclusão, nem mesmo uma compreensão completa do 

outro, mas o exercício da empatia pela estética é capaz de evidenciar no outro o seu lugar. 

Através dessa percepção, acreditamos ser possível elucidar questões iniciais que envolvam a 

construção do aqui denominado Jornalismo Sensível, como sua produção cotidiana, que 

privilegia o olhar ao próximo no estímulo de visões mais complexas e plurais da realidade e 

que seja capaz de gerar novas ondas de empatia no senso comum. Esse movimento das 

sensibilidades pelo jornalismo não é novo, esteve presente desde a criação da imprensa. 

Porém, houve uma ruptura que o fez se manter na modernidade como espólio, a sujeira citada 

por Bauman (1998) para designar ideias que permanecem enfraquecidas em um determinado 

período, mas que podem retornar. Por ir contra as lógicas de racionalidade pura, regras de 

objetividade e universalidade, a produção desse tipo de jornalismo se tornou menos recorrente 

ou estimulada nas últimas décadas. Mas, diante de um momento incerto tanto para o 

jornalismo nacional quanto mundial, é preciso pensar em reformulação, em ideias que 

transformem e caminhem de acordo com as demandas desse período histórico. Na pós-

modernidade, o Jornalismo Sensível encontra espaço de possível protagonismo. Há uma 

retomada da sensibilidade mais madura, um caminho para que se espalhe a razão sensível de 

Michael Maffesoli (1998). 

Acreditamos que a contemporaneidade demanda uma produção harmônica entre o 

formato tradicional, industrial e de consumo rápido, e o formato que privilegie a leitura 

reflexiva e profunda dos fatos sensíveis da realidade. Isso se dá tanto por uma abertura maior 

aos afetos quanto pela necessidade de gerar informação socialmente relevante, perene e 

estímulo à reflexão. A proposta aqui é sobre uma quebra de paradigmas, sobre uma abertura 

maior e narrativa mais favorável articulada pela academia, professores e veículos de imprensa 

ao texto sensível, atribuindo-lhe também nobreza e imprimindo uma importância clara dentro 

do contexto de apresentação da realidade mediada.  
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1.4 Sensibilidade e Pós-Verdade: efeitos colaterais 

Não é difícil compreender o que fala Maffesoli acerca do retorno dos afetos na pós-

modernidade. Verificamos empiricamente diferentes e desordenados fenômenos nos quais a 

subjetividade ganha destaque no cotidiano, causando a quebra de narrativas antes firmadas. 

Segundo levantamento do Edelman Trust Barometer29, entre 2005 e 2019 a confiança nas 

instituições formais sofreu abalos significativos enquanto a relação interpessoal ganhou força. 

Assim, discursos antes silenciados encontraram espaço. É nessa onda que mensagens de 

WhatsApp enviadas por conhecidos passam a ter mais credibilidade do que a mídia tradicional 

e que criadores de conteúdo informal em plataformas como o YouTube começam a ser tidos 

como influenciadores mais importantes do que colunistas ou apresentadores de telejornais.  

Além da desconfiança com as instituições, podemos citar a intensificação do 

revisionismo histórico30, do mito e da propaganda sobrepondo a lógica em cenários políticos e 

da recentemente caracterizada “pós-verdade” como produtos dessa nova era. Voltamos a 

pensar nas contradições deste período para relativizar a ideia de que, ao mesmo tempo em que 

uma realidade pensada através das emoções se torna mais plural e dilatada, o ser social imerso 

em uma lógica de consumo acelerado é quase sempre tomado por afetos imediatos, sem 

experimentação e por isso sem crítica e reflexão. Dessa forma, esse mesmo universo que se 

abre em possibilidades pode se tornar simples, imediatista e polarizado. 

Após diversos eventos políticos inesperados em todo o mundo, o termo post-truth 

(pós-verdade) foi eleito pelo Dicionário Oxford como “a palavra do ano” em 201631. O 

adjetivo relaciona ou denota “(...) circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos 

influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais” (POST-

TRUTH, 2019, tradução nossa). Trata-se de um neologismo que representa a compreensão de 

que a verdade é relativa e mutável: a partir dela surgem novas formas de relacionamento com 

 
29 A Elderman é uma empresa global de comunicação responsável por diversas pesquisas no campo. Na 19ª 

edição, o Edelman Trust Barometer 2019 mede pela décima oitava vez os índices de confiança de governos, 

empresas, ONGs e mídia. A pesquisa ouviu mais de 33 mil pessoas em 27 países, com o trabalho de campo 

realizado entre 19 de outubro e 16 de novembro de 2018.  

Disponível em: <https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-

03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Brasil_Report.pdf?utm_source=download> Acesso em: 27 nov. 2019. 

30 Também conhecido como “negacionismo histórico”, o termo indica a reinterpretação da história baseada em 

uma determinada ambiguidade ou crença de que houve manipulação do que se aceita como fato histórico. O 

termo é utilizado de forma bastante ampla, se referindo tanto à recuperação de histórias inviabilizadas como as 

de matrizes africanas quanto para suportar alegações que dizem, dentre outras coisas, que o holocausto nunca 

existiu.  

31 O dicionário citou dois casos que teriam alavancado o uso do termo no debate político internacional em 2016: 

a decisão do Reino Unido em sair da União Europeia e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. 

Disponível em: < https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016> Acesso em: 12 jun. 2019. 

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Brasil_Report.pdf?utm_source=download
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Brasil_Report.pdf?utm_source=download
https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
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os meios de comunicação e a opinião pública32. Não por acaso, neste mesmo ano a presidente 

eleita Dilma Rousseff sofreu processo de impeachment durante uma semana na qual três das 

cinco notícias mais compartilhadas por usuários brasileiros no Facebook eram falsas33. Tal 

mudança de perspectiva traz consigo rearranjos perigosos. A proliferação de notícias com 

conteúdo ficcional, num processo gradual, causa a banalização da mentira e relativiza a 

verdade para cada sujeito. Ocorre um “acredito, logo estou certo”. Dessa forma, observamos 

teorias sem embasamento científico ganharem cada vez mais adeptos pelo mundo, como a de 

que o planeta Terra teria uma estrutura física plana em vez de geoide34, e também as 

campanhas contra a vacinação, que afirmam que os medicamentos desse grupo não teriam 

efeito prático de prevenção, em vez disso causariam danos à saúde dos usuários35.  

 
32 Eliane Brum utiliza o termo “autoverdade” em um texto no qual relata o aumento do registro de doenças 

psicossomáticas no país, como ansiedade, depressão, taquicardia e falta de ar, desde as eleições de 2018, quando 

Jair Bolsonaro se tornou presidente do Brasil e intensificou-se a polarização política.  De acordo com relatos dos 

médicos, o principal fator seria social e não teria a ver com a estrutura pessoal dos indivíduos. Diz ela que 

“Submetidos a um cotidiano dominado pela autoverdade, fenômeno que converte a verdade numa escolha 

pessoal, e, portanto, destrói a possibilidade da verdade, os brasileiros têm adoecido. Adoecimento mental, que 

resulta também em queda de imunidade e sintomas físicos, já que o corpo é um só.”  

Disponível em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/01/opinion/1564661044_448590.html> Acesso em: 05 

ago. 2019. 

33 Um levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Acesso à Informação da USP, divulgado no 

dia 17 de abril de 2016 pela BBC Brasil, revelou que 3 das 5 reportagens mais compartilhadas por brasileiros no 

Facebook entre 4 e 8 de abril, semana anterior à votação do impeachment na Câmara dos Deputados, eram 

falsas: "Polícia Federal quer saber os motivos para Dilma doar R$30 bilhões à Friboi", "Presidente do PDT 

ordena que militância pró-Dilma vá armada no domingo: 'Atirar para matar'" e "Lula deixa Brasília às pressas ao 

saber de nova fase da Lava-Jato. Seria um mandado de prisão?" 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160417_noticias_falsas_redes_brasil_fd> 

Acesso em: 7 maio 2019. 

34 Apesar de a ciência já ter reconhecido a estrutura circunférica da Terra desde 200 anos a.C., de acordo com 

uma pesquisa do Instituto Datafolha publicada pelo jornal Folha de S. Paulo no dia 14 julho de 2019, 7% dos 

brasileiros são terraplanistas, ou seja, cerca de 11 milhões de pessoas no país seguem a crença de que a terra é 

plana, teoria que foi remontada pelo inglês Samuel Rowbotham ainda no século XIX com base em leituras 

literais da Bíblia. 

35 Essa teoria indica, ainda, que haveria um grande pacto entre governos e indústrias farmacêuticas para vender 

vacinas, que em vez de ajudar na prevenção de doenças, seriam capazes de causar até autismo. Os grupos que se 

recusa a vacinar a si e ao seus filhos foi alavancado nos últimos anos por páginas das redes sociais que divulgam 

pesquisas sem base científica. Em uma verificação rápida no Facebook, encontramos mais de 24 mil seguidores 

em cinco diferentes grupos brasileiros abertos com essa temática: “O lado obscuro das vacinas” (12 mil 

membros), “Sou contra a Vacina HPV” (5,9 mil membros), “VACINAS: O maior CRIME da história” (5 mil 

membros), “Debatendo sobre as vacinas” (550 membros) e “Vacinas X Religião” (560 membros). Esses 

movimentos vêm sendo apontados como um dos principais fatores para o recente surto de sarampo na Europa, 

onde mais de 41 mil pessoas foram infectadas nos primeiros seis meses de 2018, segundo alerta emitido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). O número foi um recorde na década para o período verificado. No 

Brasil, o movimento também preocupa. Apesar de o país contar com um dos mais reconhecidos programas 

públicos de vacinação do mundo, em 2018, por exemplo, a cobertura da segunda dose da vacina tríplice viral 

(que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) teve adesão de apenas 76,7% do público-alvo. Em 2019, o 

movimento antivacina passou a ser considerado pela OMS como uma das dez maiores ameaças à saúde mundial. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/01/opinion/1564661044_448590.html
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160417_noticias_falsas_redes_brasil_fd
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No Brasil, o caso parece ainda mais grave. De acordo com uma pesquisa encomendada 

pela BBC em 2017 à empresa canadense de opinião pública GlobeScan, o país é o mais 

preocupado do mundo com notícias falsas (BBC, 2017). Não é para menos, já que cerca de 

doze milhões de brasileiros difundiam conteúdo de desinformação pelas redes sociais neste 

mesmo ano (MARTINS, 2017). 

Interpretados sobre a concepção de Maffesoli, todos os fenômenos supracitados são 

claramente pós-modernos, ainda que evidenciem uma perspectiva bem menos otimista do que 

normalmente nos traz o autor. Trata-se de um efeito colateral que potencializa a formação de 

espaço para ações nada naturais orquestradas em “estratégias sensíveis36”, como nos explicou 

Sodré (2002).  

É verdade que as mídias e a propaganda têm mostrado como estratégias 

racionais não espontâneas podem instrumentalizar o sensível, manipulando 

os afetos. Na maioria das vezes, porém, tudo isso se passa em condições não 

apreensivas pela consciência. Se já nas estratégias discursivas a consciência 

do sujeito não reina em termos absolutos sobre sua posição de falante, muito 

menos comandam a consciência e racionalidade calculadora no tocante à 

zona obscura e contingente dos afetos, matéria da estética considerada em 

sentido amplo, como modo de referir-se a toda a dimensão sensível da 

experiência vivida (SODRÉ, 2002, p. 11). 

Apesar de ser um tema recente e, por isso, ainda pouco estudado, a pós-verdade é 

bastante debatida por autores como Noam Chomsky (2013) e Matthew D’Ancona (2018), que 

realizaram estudos sobre o caso Donald Trump. Desde a campanha, o presidente 

estadunidense incentivou que seus apoiadores descreditassem imediatamente quaisquer 

informações que pudessem afetar sua imagem e seu governo, veiculadas com certa frequência 

na imprensa. A partir disso, a verdade fica em segundo plano. Passa a ser mais importante 

produzir e acreditar em argumentos que reiterem um pensamento já formado em vez de se 

permitir descobrir novos pontos de vista ou qualquer prova que contradiga ideias iniciais.  

Trump é o beneficiário improvável de uma filosofia de que ele, 

provavelmente, nunca ouviu falar e, sem dúvida, menosprezaria. Sua 

ascensão ao cargo mais poderoso do mundo, desimpedida da preocupação 

com a verdade, acelerada pela força impressionante da mídia social, foi, ao 

seu modo, o momento pós-moderno supremo (D’ANCONA, 2018, p. 88). 

 

 
36 As “estratégias sensíveis” relatadas por Muniz Sodré seriam uma aposta na comoção popular através das 

emoções e dos mitos, subjugando movimentações puramente objetivas. Segundo ele, essa forma de estratégia se 

provaria mais rápida e eficaz do que os meios racionalistas na influência de um determinado público. Esse tipo 

de estratégia pode ser facilmente observado em publicidades e campanhas políticas. Em seu livro “As estratégias 

sensíveis”, o autor analisa casos como o do discurso hitlerista na Alemanha e a eleição de Luís Inácio Lula da 

Silva no Brasil. 
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No Brasil, temos um caso parecido. A exemplo de Trump, o presidente Jair Bolsonaro 

(democraticamente eleito em 2018 após a divulgação de incontáveis notícias falsas37 a seu 

favor, ou que atacavam seu então adversário de campanha, Fernando Haddad) pareceu tirar 

proveito estratégico da era da pós-verdade em diversos momentos. Foram várias as tentativas 

de desmentir essas ideias, tanto pela grande mídia como por aqueles que tinham sua reputação 

afetada constantemente nas redes de desinformação ou fake news38 (personalidades 

normalmente ligadas à esquerda, aos direitos humanos ou a questões ambientais). Ainda 

assim, a divulgação e crença nesses boatos foi incontrolável e tornou-se responsável, em 

parte, pela eleição de Bolsonaro à presidência. 

No intervalo de 20 dias entre as votações de primeiro e segundo turnos da eleição de 

2018, foram verificadas 228 diferentes histórias falsas disseminadas em redes sociais da 

internet ou aplicativos de troca mensagens (CHAVES; BRAGA, 2019). Uma pesquisa da 

consultoria Atlas Político divulgada pelo jornal Valor Econômico em outubro de 201839 

mostrou que 36% dos eleitores brasileiros acreditavam que os Governos do Partido dos 

Trabalhadores haviam distribuído o chamado “kit gay” em escolas públicas. Também segundo 

a consultoria, 15% dos entrevistados afirmaram acreditar que Fernando Haddad defendeu o 

fim do "tabu do incesto", desinformação publicada nas redes sociais pelo ideólogo de direita 

Olavo de Carvalho. Já a afirmação de que uma “grande revista” teria recebido R$ 600 milhões 

para falar mal de Jair Bolsonaro, feita pela deputada eleita do PSL de São Paulo, Joice 

Hasselmann, foi tida como verdadeira por 35% dos eleitores.  

Mesmo depois de eleito, o presidente continuou aproveitando o que foi estabelecido na 

pós-verdade para a manutenção de sua imagem. Podemos exemplificar a afirmação com uma 

publicação do dia dez de março de 2019, pelo Twitter presidencial, na qual Bolsonaro 

 
37 Notícias falsas como as do kit gay e da mamadeira erótica, por exemplo, foram duas das mais replicadas 

durante o ano. Na primeira, dizia-se que os partidos de esquerda (oposição à Bolsonaro) distribuiriam kits nas 

escolas primárias para ensinar as crianças de até seis anos a serem homossexuais com a desculpa do combate à 

homofobia. Na segunda, dizia-se que uma mamadeira com o bico em formato do órgão sexual masculino iria ser 

distribuída nas escolas públicas caso o candidato do PT, Fernando Haddad, fosse eleito. No segundo turno das 

eleições de 2018, a agência de checagem Lupa, em um trabalho envolvendo os professores Pablo Ortellado 

(USP) e Fabríco Benevenuto (UFMG), mapeou as imagens mais compartilhadas em uma amostra de 347 grupos 

de WhatsApp e concluiu que apenas 8% delas continham informação verdadeira. 

38 Termo em inglês para a divulgação de notícias falsas, publicadas, inicialmente, por plataformas que imitavam 

padrões de redes oficiais de jornalismo e que são produzidas com o intuito de confundir a percepção do público. 

Com o tempo, porém, o termo foi ressignificado diversas vezes ao bel prazer do usuário. A técnica já foi 

utilizada em favor de campanhas políticas em vários locais do mundo, incluindo Estados Unidos e Brasil. A 

distorção semântica foi tanta que Donald Trump já acusou um jornalista de ser fake news, por exemplo, com a 

marcante frase “you are fake news”. 

39 Disponível em: https://valor.globo.com/politica/coluna/fake-news-anti-pt-alcancam-um-terco-do-

eleitorado.ghtml Acesso em: 09 dez. 2019.  

https://valor.globo.com/politica/coluna/fake-news-anti-pt-alcancam-um-terco-do-eleitorado.ghtml
https://valor.globo.com/politica/coluna/fake-news-anti-pt-alcancam-um-terco-do-eleitorado.ghtml
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compartilhou uma notícia falsa do site “Terça Livre” com acusações à jornalista Constança 

Rezende, sobre a qual escreveu o seguinte: 

 
Constança Rezende, do “O Estado de SP” diz querer arruinar a vida de 

Flávio Bolsonaro e buscar o Impeachment do Presidente Jair Bolsonaro. Ela 

é filha de Chico Otávio, profissional do “O Globo”. Querem derrubar o 

Governo, com chantagens, desinformações e vazamentos (sic). 

 

De acordo com o que é descrito na publicação compartilhada, Constança teria dito em 

uma gravação que, através do seu trabalho jornalístico investigativo, “a intenção é arruinar 

Flávio Bolsonaro e o governo”. A frase, no entanto, não está nos áudios divulgados pelo 

próprio site. Assim, a publicação de Bolsonaro parece ter a finalidade apenas de atacar 

diretamente dois grandes jornais do país, O Globo e o Estado de S. Paulo. Apesar de diversas 

provas de que se tratava de uma informação falsa, o presidente eleito não voltou atrás, não 

apagou a postagem, nem fez qualquer tipo de retratação até a publicação dessa pesquisa. Um 

dia depois (11 de março), Bolsonaro voltou a postar acusações através da sua conta do 

Twitter, dessa vez insinuando que uma publicação do site do jornal Folha de S. Paulo40 sobre 

uma mudança na coordenadoria das redes sociais do governo seria “fake news”. A 

informação, porém, havia sido publicada no Diário Oficial da União. Já em 12 de abril, seis 

dias após uma patrulha do exército brasileiro alvejar um carro de uma família no Rio de 

Janeiro com mais de 200 tiros, assassinando o músico Evaldo Rosa dos Santos e o catador de 

papel Luciano Macedo por supostamente ter confundido o veículo com o de bandidos, o 

presidente se pronunciou dizendo que “O Exército não matou ninguém, não. O Exército é do 

povo. A gente não pode acusar o povo de ser assassino, não. Houve um incidente” 

(informação verbal)41. O comentário tardio foi feito apesar de, nestes seis dias, vídeos 

amadores da execução terem circulado por todo o país através da internet e da TV. Nos três 

casos, fica clara a tentativa consciente de relativizar o real. 

O projeto de descrédito dos veículos de imprensa parece ter sido arquitetado para 

servir de ferramenta durante todo o governo já que, logo após a eleição, Bolsonaro divulgou 

em suas redes sociais cinco canais amadores online de apoiadores explícitos pelos quais as 

pessoas deveriam se informar, negando mais uma vez a mídia tradicional como fonte legítima 

 
40 O jornal virtual de A Folha de S. Paulo publicou no dia onze de março de 2019 a seguinte manchete: “Após 

polêmicas, governo Bolsonaro escala militar para coordenar redes sociais”. As polêmicas referidas tratam do 

caso em que Bolsonaro usou a conta presidencial do Twitter para divulgar vídeos com nudez e atos sexuais 

explícitos para seus mais de 3,5 milhões de seguidores durante o carnaval de 2019. De acordo com o político, o 

vídeo seria exemplo do que estariam se tornado “muitos blocos de rua”. 

41 Fala proferida por Bolsonaro à imprensa no dia 12 de abril de 2019, em Macapá, onde estava para inauguração 

de um aeroporto.    
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de informação. Ao desmerecer a imprensa em uma longa construção de sentidos, Bolsonaro 

desenvolve um terreno político reativo a quaisquer tipos de denúncias, blindando suas ações 

através da pós-verdade diante de um público cada vez mais fechado em bolhas de informação, 

que aprende a não confiar em nada além do que confirme suas próprias crenças pré-

produzidas.  

Podemos verificar que a estratégia sensível do poder instituído parte normalmente de 

uma base real – a de que a imprensa nem sempre mostra a verdade ou toda a verdade – e 

aproveita a inconsistência do pretencioso discurso de imparcialidade e objetividade 

jornalísticos para generalizar e desqualificar qualquer produção que possa se converter em 

crítica ao governo. Por tomar como ponto de partida uma realidade e uma contradição 

verificadas no cotidiano, essa estratégia ganha força e seus detentores se veem credenciados a 

produzir invenções, conforme destrincha Moretzsohn: 

Essa tática combina dois elementos fundamentais. Um deles é a exploração 

de medos arcaicos que afetam a sensação de estabilidade, real ou imaginária, 

das pessoas – daí a ressurreição do fantasma do comunismo mesmo tantos 

anos depois da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética, a 

disseminação da ideia do perigo representado pelo imigrante pobre ou pelo 

refugiado e de tudo o que abala os valores tradicionais da família. O outro é 

a estratégia discursiva, que sempre parte de alguma verdade para depois 

distorcê-la. Assim ocorre quando se acusa a imprensa de mentir ou deturpar 

informações: isso de fato acontece, como tantos estudos acadêmicos já 

comprovaram – por maiores que sejam as diferenças entre a imprensa norte-

americana e a brasileira –, mas a conclusão é diametralmente oposta à desses 

estudos e leva a rejeitar tudo o que se origina dessa fonte. No Brasil, chega-

se ao cúmulo de acusar a Globo e outros grandes meios de “comunistas”, o 

que pode ser visto como resultado da campanha ideológica direcionada para 

a base que começou a se consolidar durante as mobilizações populares de 

contestação ao governo de Dilma Rousseff, já nas manifestações de 2013, 

mas, sobretudo, após a reeleição da presidenta (MORETZSOHN, 2019, p. 

579). 

 Através dos estudos de Efeito de Mídia Hostil42 (VALLONE; ROSS; LEPER, 1985) e 

de Receptividade Comportamental43 (BROCK; BALLOUN, 1967) podemos entender que é 

natural que um público dê mais atenção a conteúdos que reiteram suas próprias convicções e 

que trate aqueles contrários a elas como enviesados, o que reforça a amplitude de fenômenos 

como negacionismo e desinformação. Neste contexto, a mídia tem o papel fundamental de 

recosturar as coisas, estimular um pensamento reflexivo e empático, abrir caminhos para 

 
42 Que mostram que diferentes grupos com uma opinião já formada tendem a fazer leituras da mídia de forma 

distintas, quase sempre compreendendo que a narrativa era tendenciosa e contra seus posicionamentos iniciais.  

43 Que mostra que as pessoas tendem a dar mais atenção às informações que confirmam suas vontades e crenças 

em detrimento daquelas que as questionam.  



56 

novas percepções e combater uma polarização das ideias que coloca as pessoas enquadradas 

em padrões ideológicos preestabelecidos. 

Voltamos a Bondía (2002) para lembrar que, além da avalanche de informações, o 

excesso de opinião é um dos fatores que nos afasta da experimentação da vida. Podemos 

compreender que esse “excesso” descrito pelo autor se converte em imperativos de opinião 

baseados em indícios do senso comum. Através deles, qualquer coisa pode ser justificada. Na 

era da pós-verdade, informações incorretas, distorções, negacionismo, desconhecimento, 

insultos, difamações, mentiras e até mesmo crimes passam a ser legitimados através da égide 

da opinião, sem sequer haver a necessidade de argumentos. De acordo com o autor, trata-se de 

uma arrogância que limita o sujeito. Há uma produção própria de sentidos sobre o real em um 

universo limitado pela pseudoconcreticidade trabalhada por Kosik (1976). Em um contexto 

pós-moderno, no qual a opinião passa a ter maior valor diante de determinada verdade 

objetiva, é interessante observar que há uma limitação do reconhecimento do mundo fora da 

experiência. 

O sujeito moderno é um sujeito informado que, além disso, opina. É alguém 

que tem uma opinião supostamente pessoal e supostamente própria e, às 

vezes, supostamente crítica sobre tudo o que se passa, sobre tudo aquilo de 

que tem informação. Para nós, a opinião, como a informação, converteu-se 

em um imperativo. Em nossa arrogância, passamos a vida opinando sobre 

qualquer coisa sobre que nos sentimos informados. E se alguém não tem 

opinião, se não tem uma posição própria sobre o que se passa, se não tem um 

julgamento preparado sobre qualquer coisa que se lhe apresente, sente-se em 

falso, como se lhe faltasse algo essencial. E pensa que tem de ter opinião. 

Depois da informação, vem a opinião. No entanto, a obsessão pela opinião 

também anula nossas possibilidades de experiência, também faz com que 

nada nos aconteça (BONDÍA, 2002, p. 22). 

 

Retornamos a uma das questões que abrem esse trabalho: na era da informação, 

quando estamos realmente informados? Voltamos nosso olhar à mídia (que hoje se estende 

aos aplicativos de mensagens e redes sociais) para lembrar que ela é composta por aparelhos 

privados de hegemonia (GRAMSCI, 1999) e, portanto, vista como uma ferramenta importante 

para determinado poder que pretenda disseminar alguma ideia. Já a sensibilidade é uma 

ferramenta útil de comoção popular em um jogo que incita a opinião pública a tomar 

determinados partidos através de uma “suposta opinião pessoal”. Na pós-verdade, a questão 

se torna ainda mais complexa. O noticiário tradicional perde relevância com a popularização 

das diversas mídias segmentadas que se desenvolvem com a internet, que transmitem tanto 

conteúdos reais quanto fictícios. Uma empresa, um grupo ou mesmo um político pode 

alcançar seu público e fazer disseminar suas ideias mesmo sem antes ter de convencer a 
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grande imprensa de que é relevante. Nessa ampliação conjunta de veículos de interação e 

pontos de vista, a narrativa de objetividade se enfraquece e o sujeito social se desgarra de suas 

certezas cartesianas, voltando-se para preferencias pessoais ou crenças.  

No jogo das subjetividades, ao definir-se um olhar ao mundo através de experiências 

afetivas, muitas vezes aproxima-se realidade e ficção. Isso porque há, nas subjetivações 

pessoais, um caráter íntimo e de repertório interpretativo. Trata-se de um processo inexorável 

e útil, mas que pode se tornar perigoso. Umberto Eco (1994) explica que, às vezes a realidade 

completa a ficção, e às vezes a ficção completa a realidade. Por isso, não é preciso ter todas as 

mínimas informações que estruturam um mundo ficcional para compreendê-lo através do 

imaginário. Transfere-se automaticamente a experiência do mundo real para completar as 

lacunas descritivas do mundo ficcional. Acontece muitas vezes, por exemplo, com os 

fenômenos físicos. Mesmo lendo um conto de fantasia, supõe-se, a princípio, que existam 

nele condições como gravidade, ar, cores etc. Ninguém precisa explicar isso. No momento em 

que um personagem dirige um carro, também não é necessário descrever que o veículo possui 

quatro rodas. Dessa mesma forma, as lacunas deixadas pelo mundo real são preenchidas com 

o ficcional. Por isso lendas, folclores e mitos foram criados ao longo da história, pelos mais 

diversos povos, tanto para explicar fenômenos naturais como para aplicar sentidos à vida.  

(...) se a atividade narrativa está tão intimamente ligada à nossa vida 

cotidiana, será que não interpretamos a vida como ficção e, ao interpretar a 

realidade, não lhe acrescentarmos elementos ficcionais? (ECO, 1994, p. 

137). 

 

Umberto Eco relembra um caso que aconteceu em 31 de março 1982, apenas dois dias 

antes dos argentinos desembarcarem nas Ilhas Malvinas e 25 dias antes dos britânicos 

chegarem às ilhas Falklands, movimentos que dariam origem à Guerra das Malvinas. Naquele 

dia, o jornal Clarín44 publicou uma nota informando que a Inglaterra enviara o HMS Superb, 

um enorme submarino nuclear, para as proximidades da Argentina. O texto era baseado nos 

supostos relatos de uma fonte londrina. Nenhuma autoridade veio à público desmentir a 

informação. Com o passar dos dias, a mídia retomava o assunto, trazendo sempre mais 

detalhes. A notícia gerou medo e cada vez mais pessoas afirmavam ter visto o submarino em 

águas argentinas. Em pouco tempo, esse assunto ganhou destaque entre a população e virou 

uma febre na imprensa local. Não eram apresentadas provas concretas ou documentos, apenas 

entrevistas, muitas vezes com fontes ocultas. Ao analisar apenas os relatos, seria possível 

concluir que o mesmo submarino apareceu em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. 

 
44 Um dos veículos mais tradicionais da mídia Argentina, fundado em 1945. 
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Ainda assim, esse tipo de contradição não foi suficiente para interromper a série de boatos 

acerca do Superb. Tratava-se, claramente, de uma ficção, mas que se tornou importante para 

completar lacunas deixadas pela realidade. Isso porque os avistamentos desse submarino 

serviram como base argumentativa da força militar argentina para se envolver na Guerra das 

Malvinas, ato importante em uma estratégia de renovação da confiança da população no 

regime de governo então instaurado. 

Eco nos traz uma perspectiva dialética sobre a experiência se comparado com outros 

autores que serviram de apoio a essa pesquisa até agora. Para ele, não é apenas através das 

experiências que se pode conhecer o mundo real, apesar de assim parecer. O autor explica que 

grande parte das coisas nas quais acreditamos como verdades, inclusive que pensamos ter 

visto, foram criações baseadas na confiança. Ele chama a atenção para o fato de que a maior 

parte do nosso conhecimento objetivo sobre o mundo nos foi relatado e não experienciado. 

Ainda assim, sentimos quase como se tivéssemos contato direto com a história. “Não é 

através da experiência que eu sei que Napoleão morreu em 1821. Mais ainda, se tivesse que 

depender unicamente da minha experiência, eu sequer poderia dizer que Napoleão existiu”, 

explica Eco (1994, p. 95). A partir disso, ele trata da complexidade da nossa percepção sobre 

o que é verdadeiro ou falso, e a linha tênue da construção da realidade diante da ficção. 

A experiência e uma longa série de decisões que me levaram a confiar na 

comunidade humana me convenceram de que o que a Enciclopédia Total 

descreve (em geral de maneiras contraditórias) representa uma imagem 

satisfatória do que eu chamo de mundo real. Em outras palavras, o modo 

como aceitamos a representação do mundo real pouco difere do modo como 

aceitamos a representação dos mundos ficcionais (ECO, 1994, p. 96). 

Através dessa reflexão, podemos compreender que o próprio jornalismo, assim como a 

produção científica histórica, é um destes construtores da realidade, que compartilha potências 

da criação promovida pela experiência. Sobre o caso envolvendo o Superb, Eco complementa 

dizendo que “foi o que aconteceu com o nosso submarino. Uma vez postulado pelo discurso 

da mídia, ele estava ali. E como compete aos jornais dizer a verdade sobre o mundo real, as 

pessoas se esforçaram ao máximo para avistar o submarino” (ECO, 1994, p. 106). 

O autor explica, entretanto, que essa não foi apenas uma construção da mídia. Foi 

fruto da imaginação e do querer de muitos, talvez pela própria emoção que a história 

proporcionaria. Ou seja, o público gostaria que fosse real e tinha ferramentas no imaginário 

formado pela sua experiência para validar isso. Mais uma vez, lembramos que o humano 

tende a procurar meios para confirmar seu sistema de crenças sob um viés de conveniência. 

Podemos entender que essa é a mesma lógica que sustenta campanhas de desinformação como 
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as da mamadeira erótica, por exemplo45. Nesse caso, cria-se uma percepção de verdade 

através de uma ficção que reitere determinada opinião em uma necessidade de “estar certo”. 

Trata-se de uma relação de construção inerente ao ser humano, que se repetiu historicamente 

em diferentes épocas. Mas o que diferenciaria o período contemporâneo dos demais? 

Atento às capacidades de interação entre ficção e realidade, Umberto Eco demonstrou 

preocupação com os efeitos que a internet poderia ter nas sociedades. Em 2015, durante um 

discurso ao receber o título de doutor honoris causa em Comunicação e Cultura na 

Universidade de Turim, Itália, ele disse que “o drama da internet é que ela promoveu o idiota 

da aldeia a portador da verdade”. Com isso, chamava a atenção para a facilidade com que 

qualquer tipo de ideia pode chegar até um grande público através da internet, mesmo sem 

precisar de apoio das grandes mídias ou editoras. Na contemporaneidade existe, então, uma 

enorme facilidade em disseminar qualquer tipo de ideologia, pensamento ou boato de forma 

viral.  

Como devemos lidar com intrusões da ficção na vida, agora que vimos o 

impacto histórico que esse fenômeno pode causar? Não desejo propor que 

meus passeios pelos bosques da ficção sejam um remédio para as grandes 

tragédias de nosso tempo. Não obstante, esses passeios nos habilitaram a 

entender os mecanismos pelos quais a ficção é capaz de moldar a vida. Às 

vezes, os resultados podem ser inocentes e prazerosos, como quando se faz 

uma peregrinação à Baker Street; porém, às vezes a vida pode se transformar 

num pesadelo, e não num sonho. Refletir sobre essas complexas relações 

entre leitor e história, ficção e vida, pode constituir uma forma de terapia 

contra o sono da razão que gera monstros (ECO, 1994, p. 145). 

Eco nos alerta para os perigos da ficção que abala a realidade. A questão ganha certa 

urgência quando uma das maiores ferramentas de equilíbrio social das noções de verdade e 

realidade, o jornalismo, cai em demérito popular. Perde-se cada vez mais o parâmetro para a 

suspensão da descrença46. Já esse descrédito dos formatos tradicionais de mídia, por vezes 

articulada como estratégia política, poderia colocar em questão a validade do jornalismo em 

nossa época. De acordo com os estudos de Sílvia Lisboa e Márcia Benetti (2015), o 

jornalismo se justifica não só pela confiabilidade constituída, que ele mesmo prega, mas 

também pela confiabilidade percebida pelo público. As autoras utilizam a teoria confiabilista 

de Goldman (1979) para afirmar que a crença atribuída ao jornalismo durante os anos se dá 

pelo viés científico, ou seja, porque há nele processos, faculdades e métodos confiáveis, que 

 
45 Descrita na referência de número 37, página 53. 

46 O termo “suspensão de descrença”, também utilizado como "suspensão voluntária da descrença", “de 

descrédito” ou “da incredulidade” trata da vontade e capacidade de um leitor ou espectador para aceitar como 

verdadeiras as premissas de uma ficção. A expressão foi registada em 1817 pelo poeta inglês Samuel Taylor 

Coleridge. 
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encontram verossimilhança com a realidade experimentada pelos leitores. Assim, ao “cumprir 

a função que lhe cabe, o jornalismo estaria dando garantias da sua credibilidade” (LISBOA; 

BENETTI, 2015, p. 16).  

Isso nos leva a crer que, para que haja uma retomada de valores do jornalismo, deve-se 

primeiro recuperar a credibilidade. A tarefa não é fácil em um momento no qual tudo é 

questionável e relativo, mesmo nos embates entre opinião e cientificismo. Mas não podemos 

deixar de nos questionar sobre o fato de que, talvez, boa parte dessa descrença tenha se 

construído após uma série de decepções do público com os veículos de mídia. Ou seja, a falta 

de verossimilhança entre o que sempre foi veiculado e sua realidade cotidiana. Se isso for 

verdade, é possível que a imprensa se recupere de forma gradativa ao se aproximar do dia a 

dia de seu público e dos valores sociais predominantes nele. Verificamos a partir disso que o 

jornalismo brasileiro pode mirar duas estratégias de renovação: recuperar seus valores e 

reforçar ao público que se trata de uma fonte confiável de informações (propondo lógicas e 

abordagens que sejam reafirmadas pela experiência vivida da população); e sendo cada vez 

mais transparente, expondo suas lógicas de produção, seu caráter subjetivo e parcial, que é, 

porém, envolto por questões éticas, métodos, função e estrutura. Assim, é possível atacar as 

contradições do discurso midiático e iniciar uma caminhada de educação para a mídia. É 

preciso aproximar-se do público, e a abordagem dos afetos aparece como uma das vias 

possíveis para tal. 

A questão está em saber como furar essa bolha refratária a qualquer 

contestação. Talvez, se o discurso crítico incorporar o da sedução, se puder 

entender que o tribunal é constituído de juízes e lavadeiras, meias de seda e 

sacerdotes, consiga começar a combater a alienação (MORETZSOHN, 2019, 

p. 592). 

Essa breve análise se mostra pertinente para compreendermos ainda melhor o 

reerguimento da subjetividade em nosso cotidiano. O que foi reprimido durante a 

modernidade pelo culto racionalista se liberta com força, explode na pós-modernidade, sem 

direção. Cabe-nos verificar as melhores maneiras de se agir sobre essa energia. Aqui está 

novamente a importância de debater a mídia pós-moderna através da sua capacidade em gerar 

um estímulo problematizador no lugar de reafirmar o senso comum, facilmente conduzido 

pelas estratégias sensíveis da propaganda política e pelas comodidades da pós-verdade. 

Verificamos também que fenômenos como o da desinformação reforçam a necessidade de que 

tais estímulos estejam agregados à produção informativa de qualidade, que seja esclarecedora 

sobre o mundo e sobre si. Seguindo nossa proposta trabalho, nos próximos capítulos iremos 

verificar com maior cuidado questões relacionadas aos espaços que se abrem e fecham para o 
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jornalismo neste descrito contexto pós-moderno, além de buscar compreender de forma 

apurada o que é esta sensibilidade da qual falamos e verificamos no texto informativo. 
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CAPÍTULO II – O Jornalismo Sensível como alternativa 

“As pessoas sem imaginação estão sempre querendo que a arte sirva 

para alguma coisa. Servir. Prestar. Serviço militar. Dar lucro. Não 

enxergam que a arte (a poesia é arte) é a única chance que o homem 

tem de vivenciar a experiência de um mundo da liberdade, além da 

necessidade. As utopias, afinal de contas, são, sobretudo, obras de 

arte. E obras de arte são rebeldias”. 

Paulo Leminski 

 

 

2.1 Uma breve história da estética ao discurso 

Pela verificação etimológica, entendemos que a palavra “sensibilidade” tem origem no 

grego aisthēsis, de onde também deriva a palavra “estética”, usada por nós enquanto 

experiência no sentido de afetação e percepção dessa mesma sensibilidade ou da própria 

realidade. É importante compreender essa conexão porque, neste trabalho, tratamos a 

comunicação enquanto atividade inseparável da experiência estética, sensível, que não deve 

ser estudada ou planejada de forma simplificada sob o risco de fornecer uma compreensão 

distorcida das coisas. Entendemos também a comunicação como uma experiência de troca 

completa, de interação e compartilhamento, do tornar comum no cotidiano47. 

Propomos uma breve leitura sobre a estética para compreender com maior clareza o 

campo pelo qual estamos caminhando. Ao buscar um entendimento amplo do que ela é, de 

seu valor e de como foi percebida em diferentes épocas, não podemos nos afastar dos estudos 

da filosofia, conforme explica Daniel Herwitz. 

A riqueza da estética consiste nas múltiplas posições culturais a partir das 

quais tomou forma a reflexão sobre a arte, sobre o belo, sobre a sublimidade, 

sobre a natureza, sobre a emoção, sobre intuição e sobre a experiência. 

Portanto, duas coisas são verdadeiras: em primeiro lugar, não se consegue 

entender o que é estética sem entender sua associação fundamental com a 

filosofia (nos séculos XVIII e XIX e em seu legado atual); segundo, não se 

consegue apreciar as correntes secundárias sem considerar que ela é também 

um domínio das artes e das letras em geral e tem laços que reenviam dos 

amplos domínios das Artes e das Letras de volta à filosofia (HERWITZ, 

2010, p. 10). 

 

 
47 A palavra “comunicação” tem origem no latim comunicattio, que pode ser traduzido como “tornar comum”.  

O termo deriva primeiro da palavra communis, ou seja, comum, comunitário, algo que é compartilhado por 

vários, que é público ou geral. 
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Os sofistas48 exercitavam o uso das palavras como forma de uma arte do discurso, pela 

qual compreenderiam e descreveriam o mundo. Já os primeiros filósofos se preocupavam em 

desassociar o saber da arte. Para Platão, por exemplo, o estudo da estética era algo secundário. 

O filósofo grego pouco tratou do assunto, exceto por uma análise específica sobre poesias, as 

quais ele enxergou como forma de sedução e desvirtuação. Só importava um discurso que 

buscasse exclusivamente a verdade. Por isso, escreveu extensivamente de modo negativo 

sobre os poetas de seu tempo, afirmando que eles seriam banidos de sua república ideal.  

É na obra “A república” que Platão nos apresenta o mito das cavernas, uma história 

sobre pessoas que viviam presas de tal forma que só conseguiam olhar para as paredes e as 

sombras projetadas nelas. Com o tempo, esses prisioneiros deixavam de compreender que 

aquilo eram apenas silhuetas projetadas para acreditar que se tratava da realidade espelhada. 

Um dia, um dos prisioneiros consegue fugir e ver o mundo real fora da caverna em que estava 

confinado, porém ao retornar e descrever sua descoberta, é tratado pelos outros como louco. 

Essa metáfora indica que o mundo real seria a razão acima dos sentidos, a verdade, enquanto 

a experiência estética seriam as sombras formadas a partir dessa verdade. Nesse sentido, os 

homens apenas conseguiriam se livrar da ignorância ao lutar contra a comodidade das 

aparências e tomar ciência de sua condição limitada dentro das cavernas. 

Aristóteles, aluno de Platão, passou a olhar para o teatro dentro de sua filosofia e 

concluiu que a arte em forma de encenação poderia ser usada em benefício social, por isso 

haveria algum valor em uma filosofia voltada à estética. Bem diferente da noção atual de ver 

um filme em uma sala escura de cinema em que o silêncio é valorizado, ou de se isolar em 

casa para assistir a um DVD ou ao conteúdo de uma plataforma de streaming, a ida ao teatro 

na Grécia antiga era uma atividade de alto valor comunitário na qual a experiência de chorar e 

rir juntos em resposta ao sofrimento e dilemas das personagens fortalecia as noções de moral 

e o exercício de cidadania. Foi nesse contexto que Aristóteles observou a capacidade da 

tragédia em educar um povo e suas emoções (KRZNARIC, 2015, pp. 162-163).  

Através do teatro, experiência de ficção, Aristóteles entende que se pode ser livre para 

exercitar as capacidades humanas, purgar todo o medo e temor interiores. O filósofo grego 

verifica que, ao se experimentar coisas que não foram vividas, cria-se uma percepção de algo 

novo sem que haja o peso de responsabilidades e consequências. A subjetivação estética teria 

importância, ainda que reduzida, como uma emulação do mundo real. Tal lógica pode ser 

 
48 Grupo de pensadores da Grécia antiga reconhecido por dominar a arte da retórica e atrair alunos a partir de 

discursos belos e inflamados pelas ruas das cidades. Em sua lógica, costumavam racionalizar a verdade e o 

universo quase sempre pelo estudo dos fenômenos. 
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explicada por um assassinato injusto em uma obra de ficção. Somos tomados pela experiência 

do assassinato, refletimos sobre nossa própria reação, mas não precisamos interferir na 

história por tratar-se de encenação e por sabermos disso. Assim, enquanto Platão renega a 

subjetividade através de uma poesia “fraudulenta” que seduz o pensador racional na ilusão de 

que algo está sendo descoberto ou apreendido, Aristóteles crê que o conhecimento é um tipo 

de reconhecimento que pode ser verificado através da arte, da imaginação condicionada a leis 

prováveis ou necessárias. 

O ponto é que o único modo de a poesia ter valor conforme a concepção de 

Platão é ela oferecer conhecimento (isso é, ser como a filosofia). Aristóteles 

aprecia a poesia (o drama trágico) por conta de sua profundidade de 

reconhecimento, do fato de ela ser “mais filosófica do que a história”. 

Aristóteles tem a dizer até mesmo mais do que isso: a tragédia ocasiona uma 

experiência profunda e única, o que é central para o seu valor à vida. No 

entanto, é decisivo para Aristóteles que a poesia proporcione conhecimento, 

e conhecimento filosófico (HERWITZ, 2010, p. 22). 

 

Saindo da Grécia antiga e saltando ao século XVIII, verificamos um novo momento 

em que a estética ganha espaço de debate. Ela começa a ser vista como disciplina na 

Modernidade quando a beleza e o gosto se tornam temas centrais. O filósofo alemão 

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) é quem explicita uma primeira epistemologia da 

sensibilidade em seu trabalho inacabado “Estética” (Aesthetica, 1750). Ele define que a 

“aísthesis” é a faculdade da percepção pelos sentidos. Seguindo sua ideia de “discurso 

sensível perfeito”, podemos compreender melhor nosso intento com o Jornalismo Sensível. 

Os diversos elementos do discurso sensível são: 1) as representações 

sensíveis; 2) a sua associação; 3) as palavras, isto é, os sons articulados, 

resultantes das letras, que são os signos das representações sensíveis (...) O 

DISCURSO SENSÍVEL PERFEITO é aquele cujos elementos contribuem 

para o conhecimento das representações sensíveis (...) Quanto mais um 

discurso sensível admitir elementos que suscitem representações sensíveis, 

tanto mais perfeito ele será (BAUMGARTEN, 1993, p. 13). 

 Para o filósofo, a estética seria um estudo das sensibilidades a partir de uma forma 

específica de cognição, que olha para coisas particulares em vez de apenas conceitos 

abstratos. Nesse sentido, a beleza aparece como a única forma possível de manifestação de 

alguns elementos, o que garantiria à estética uma determinada autonomia em termos de 

geração de conhecimento. Já a sensibilidade é sensação (o uso dos sentidos), mas também 

uma intuição capaz de verificar a beleza das coisas. Baumgarten defende que a aplicação da 

estética como um conhecimento sensitivo pode ser engrandecida quando: 
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1 – Preparar, sobretudo pela percepção, um material convincente às ciências 

do conhecimento; 2 – adaptar cientificamente os conhecimentos à 

capacidade de compreensão de qualquer pessoa; 3 – estender o 

aprimoramento do conhecimento além ainda dos limites daquilo que 

conhecemos distintamente; 4 – fornecer os princípios adequados para todos 

os estudos contemplativos espirituais e para as artes liberais; 5 – na vida 

comum, superar a todos na meditação sobre as coisas, ainda que as demais 

hipóteses sejam semelhantes (BAUMGARTEN, 1993, p. 95).  

Estes pontos indicam a potencialidade da percepção de realidades a partir da 

experiência estética. Em suas obras, o filósofo alemão enxerga ainda uma capacidade de 

estímulo ao pensamento crítico e à reflexão através dos afetos. A aceitação do campo da 

estética nos estudos científicos proposta por Baumgarten auxilia o desenvolvimento social na 

medida em que abre portas para debater as coisas sob uma perspectiva mais humana, muitas 

vezes esquecida diante das tendências tecnicistas e racionalistas. A partir do momento que 

este campo é posto como científico, estimula-se o compartilhamento e desenvolvimento desse 

tipo de conhecimento. Ao diferenciar os dois campos de percepção da realidade, 

conhecimento sensitivo (estética) e o racional (a lógica), Baumgarten desenvolve caminhos 

para trabalhar ambas as áreas de forma consciente, sejam destacadas ou relacionadas. Apesar 

disso, segundo ele, mesmo que estes dois âmbitos de conhecimento sejam análogos, se 

organizam de forma hierárquica. A estética seria uma teoria das potências inferiores da alma, 

da percepção (sensação e intuição), que poderia ser trabalhada nos campos da filosofia e da 

sempre nesta perspectiva, como um tipo de percepção obscura de algo que pode transparecer 

através conhecimento intelectual. Sobre suas pesquisas, psicologia como um tipo de 

conhecimento confuso, secundário. O autor encara o sensível Sodré explica que: 

Sua invenção combina os diferentes sentidos de (1) lógica da capacidade 

inferior do conhecimento (fantasia, imaginação, afetos) e (2) poética 

filosófica (lógica do conhecimento sensível), presente na tradição filosófica 

que remonta Aristóteles. Ao sistematizar esses princípios numa teoria ou 

ciência pura (epistème), Baumgarten mantém igualmente a concepção de 

uma ciência aplicada (techné), destinada à formação de gostos pelo desfrute 

de obras artísticas (SODRÉ, 2002, p. 87). 

Baumgarten (1993, pp. 96-98) justifica essa visão de inferioridade pontuando que na 

estética há amplitude temática, que ela é um tipo de experiência confusa e que induz ao erro, 

que pode ser vista como arte e que as sensações e imaginação estariam fora do horizonte 

filosófico. Apesar destes quesitos indicarem para ele uma natureza “inferior” do campo, o 

pensador destaca que a estética não deve ser ignorada já que é uma parte significativa do 

pensamento humano. A aisthēsis é vista aqui tanto como a própria sensação quanto a 

percepção sensível. Nesse contexto, a obra de arte, um dos principais focos de atenção durante 
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o estudo da estética, seria uma forma de materialização das mais bem-sucedidas, mesmo 

assim incapaz de esgotar a complexidade do termo. 

Pouco depois do período vivido por Baumgarten, Hegel (1770-1831) passa a analisar a 

estética através da arte de forma mais ampla e chega a indicar que é ela a maior portadora do 

conhecimento filosófico, aproximando-se das religiões como um “espírito absoluto”, capaz de 

excitar, satisfazer e afetar sem necessidade de explicação racional. O filósofo observou que o 

conhecimento sensível era o primeiro contato dos humanos com o mundo, sem o qual outras 

formas de conhecimento jamais seriam possíveis (HEGEL, 2009, pp. 130-133). Para  ele, a 

arte também cumpriria um papel fundamental no registro da história humana, elevando o 

conhecimento ao espírito e retratando determinada imagem idealizada de uma época, além de 

alcançar por vezes a função clara de suprir determinadas necessidades da vida cotidiana 

prática. Podemos compreender ideias de paraíso, dor, pessimismo e relação do homem com o 

mundo em determinadas culturas no século XVIII através da arte barroca, por exemplo. A arte 

teria também a função de mediadora entre a razão, o intelecto e a sensibilidade (Ibidem, p. 

20).  

Outro estudioso deste período, Immanuel Kant, trilha um caminho quase oposto pelo 

qual nos fala primeiro que a arte não se diferencia esteticamente da natureza.  Kant escreveu 

três importantes obras para debater o tema: “Crítica da razão pura” (1781), “Crítica da razão 

prática” (1788) e “Crítica da faculdade do juízo” (1790). Através de sua visão do imperativo 

categórico49, o autor traz uma análise sobre o gosto, sobre um juízo estético (juízo do gosto) e 

sobre o belo. Ele também verifica a obra de arte e, através dela, define as experimentações 

estéticas, que seriam ligadas à forma, a uma sensualidade e ao sublime. Enquanto Baumgarten 

defendia a estética como uma disciplina filosófica, Kant rejeitava essa ideia enfaticamente. 

Em seu entendimento, as teorias do gosto e do belo não dariam margem para uma crítica a 

priori. Apenas na década de 1790 o filósofo mudaria de ideia. 

Em “Crítica à razão pura”, Kant defende que estético é aquilo que depende de uma 

percepção sensível ou que se refere a uma dimensão subjetiva, sem gerar qualquer tipo de 

conhecimento sobre o objeto, algo reservado à percepção objetiva. Ele compreende que 

nenhum conhecimento é possível sem que haja antes uma experiência, ainda assim, distingue 

o que seria um conhecimento empírico (obtido através das experiências) e o conhecimento a 

 
49 Sistema pelo qual a ética se forma na concepção de Kant, o imperativo categórico é o dever de todos em agir 

de forma correta e benéfica, algo como um princípio de ideal à natureza humana, sobretudo no que diz respeito 

às relações em sociedade. Kant acreditava em leis universais da natureza que seriam capazes de definir, por 

exemplo, juízos sobre o que é belo ou correto em uma sociedade. 
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priori, um tipo de saber purificado. “Intuição é a relação imediata de um conhecimento com 

os objetos, que serve de instrumento a todo o pensamento; (...) Sensibilidade é a capacidade 

(receptividade) de obter representações de como somos afetados pelos objetos” (KANT, 2015, 

p. 31). Dadas essas definições, Kant formula a ideia de que é a partir da nossa sensibilidade 

que se desenvolvem representações mentais (imagéticas) do mundo à nossa volta e também da 

nossa intuição. A ideia de “conhecimento inferior” aplicada à estética aparece aqui 

relacionada a uma forma de apreensão inicial das coisas, basilar. Um primeiro contato que 

ainda será refinado pela lógica e pelos juízos. É através desse refino, dessa cognição, que se 

daria o conhecimento a priori, aquele que ultrapassa o sensível, tornando-se superior e 

sublime (Ibidem, p. 16). As ciências duras, com a matemática, seriam exemplos desse tipo de 

conhecimento. Estudos sobre Deus, liberdade e imortalidade também, mas só depois uma 

análise reflexiva da lógica, em uma ciência metafísica. A relação de hierarquia entre estética e 

razão é clara, ainda assim, para Kant, ambas formas de conhecimento precisam caminhar 

juntas. “Só unidos o entendimento e a sensibilidade podem determinar os objetos em nós” 

(KANT, 2015, p. 187). 

O reconhecimento estético (o belo) seria aproximado dos juízos e, assim, sancionável 

por uma comunidade específica em vez de experimentado de forma somente íntima. Já a arte, 

através do juízo estético, seria uma representação exemplar da realidade, da mesma forma que 

Jesus Cristo é um símbolo e sua vida é exemplar ao padrão social ocidental. O conhecimento 

puro não dependeria dos sentidos nem da experiência, seria anterior, dado, universal. O 

conceito de “gosto” para Hume segue os traços de Kant. Ele liga “o belo” e sua 

experimentação a uma condição consumista, ou seja, ao poder desfrutar de algo que se coloca 

em uma categoria elevada em relação a outro. Por exemplo, apreciar um vinho fino em vez de 

um ordinário (HERWITZ, 2010). 

Em sua última grande obra a respeito da estética, “Crítica da faculdade do juízo”, Kant 

(2012, pp. 162-170) se aproxima de Baumgarten ao fazer uma distinção entre o que são as 

“artes agradáveis” e as “artes belas”, colocando a estética atrelada a esta segunda. Enquanto 

as “artes agradáveis” seriam descompromissadas e ligadas exclusivamente ao entretenimento, 

as “artes belas” promoveriam uma cultura de prazer na reflexão e no desenvolvimento do 

conhecimento. O autor explica ainda que para se considerar uma arte bela é preciso que esta 

esteja impregnada de espírito, ou seja, a capacidade de uma representação estética na 

faculdade da imaginação. 
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A faculdade da imaginação é criadora e põe em movimento a faculdade de 

ideias intelectuais (a razão), ou seja, põe a pensar, por ocasião de uma 

representação (o que na verdade pertence ao conceito do objeto) mais do que 

nela pode ser compreendido e distinguido (KANT, 2015, p. 172). 

A faculdade da imaginação seria capaz de direcionar o indivíduo ao pensamento 

reflexivo uma vez que possibilitaria gerar novas noções do mundo a partir daquilo que a 

natureza fornece, formando uma compreensão para além do conceito da coisa em si. A partir 

dessa ideia, podemos compreender que é através da imaginação que se pode transitar da razão 

lógica à ação no mundo cotidiano.  

As análises de Kant, sobretudo em suas duas primeiras grandes fases, ganharam 

destaque durante toda a modernidade ocidental e se tornaram um dos pilares para a 

compreensão da estética em uma relação que tem muito mais a ver com contemplação do que 

com compreensão do mundo. Ou seja, a experiência pessoal com a arte e com o belo não teria 

muita função fora de si. Essa percepção trouxe consigo uma visão inferiorizada da 

subjetividade para a ciência, o que esbarra no jornalismo.  

Enquanto os pensadores do século XVIII focaram suas análises da estética na 

definição do belo e do sublime, o século XIX foi marcado por um cuidado maior na definição 

da arte, separando seu estudo daquele dedicado à natureza. Algum tempo depois, já no século 

XX, o tcheco Jan Mukarovsky viria reafirmar que “a arte não é naturalmente a única 

portadora da função estética: qualquer fenômeno, qualquer fato, qualquer produto da atividade 

do homem pode se tornar estético” (MUKAROVSKY Apud SODRÉ, 2002, p. 88).  Ainda 

que a função estética encontre seu terreno mais fértil na arte, ela não se reduz a isso, uma vez 

que pode ser observada nas mais diferentes atividades cotidianas.  

John Dewey e Richard Wollheim também focam sua interpretação sobre a estética na 

construção de experiências através dos afetos, de uma percepção sensível do mundo. Em 

1934, Dewey escreveu o livro “A arte como experiência” (“Arts as Expirience”) onde defende 

inclusive que o processo pelo qual a coisa é feita muitas vezes tem maior valor estético do que 

o objeto acabado em si. Ou seja, pensa no processo produtivo enquanto construção sensível, 

uma ideia importante para nosso debate em específico, já que acreditamos que o Jornalismo 

Sensível pode ser observado em toda a cadeia de construção da informação noticiosa. Dewey 

explica que a experiência estética funciona em um espiral de fluxo contínuo que unifica 

percepções de experiências atuais, anteriores e de expectativas. O autor advoga sobre a 

existência de um saber afetivo, intelectual e prático. O estético não é algo externo nem 

idealizado, “é o desenvolvimento esclarecido e intensificado de traços que pertencem a toda 
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experiência normalmente completa (...). Estético refere-se à experiência como apreciação, 

percepção e deleite” (DEWEY, 2010, pp. 125-127). Estética e sensibilidade estão aqui 

atreladas à experiência da vida, ao cotidiano e não apenas a um momento de pausa e 

contemplação. Trata-se de parte indissociável de um todo complexo. Já em 1939, Jean-Paul 

Sartre (2007) escreve seu “Esboço para uma teoria das emoções”, no qual propõe uma 

abordagem fenomenológica para a natureza das afetividades. Ele define que as emoções são 

condutas mágicas que transformam a consciência dos sujeitos e influenciam sua percepção de 

mundo: “a emoção não é um acidente, é um modo de existência da consciência, uma das 

maneiras como ela compreende (no sentido heideggeriano de ‘verstehen’) seu ‘ser-no-

mundo’” (SARTRE, 2007, p. 90). 

Entre os séculos XX e XXI, autoras como Susan Buck-Morss, Sueli Carneiro, Lélia 

Gonzalez e Denise Ferreira da Silva passam a discutir de forma mais evidente contrapontos à 

estética dos pensadores anteriormente citados. Essas autoras são responsáveis por desmantelar 

um pensamento que se coloca como universal, mas que deixa de fora pessoas não brancas.  

Voltadas principalmente para questões políticas e sociais que envolvem gênero, sexualidade, 

classe, etnia e cor, desconstroem as articulações de padrão social desta linha histórica formada 

por homens brancos europeus, detentores de uma estética, filosofia e percepção sobre o belo 

que deixa de lado todo o resto para além de si mesmo. Foi a partir dessa mesma lógica que se 

formou o jornalismo cartesiano segregador e excludente. Tudo isso nos faz pensar sobre os 

momentos, lugares e motivos pelos quais a sensibilidade e subjetividade foram afastadas de 

cena. 

Laan Barros busca definir a experiência estética em toda sua concepção histórica, 

envolvendo criação e recepção, da seguinte forma: 

Seu uso se dá no campo da filosofia da arte, tanto em referência à 

constituição do objeto estético, quanto ao exercício da percepção estética. 

Seja na criação ou na fruição de uma obra de arte, a experiência que se dá é 

de natureza sensível. Em especial, na esfera da percepção estética é a 

sensibilidade do espectador, no tempo histórico e lugar social em que ele se 

encontra, que preside a fruição. Se a produção de uma obra, a partir do etmo 

grego poiesis, pode ser entendida como uma experiência poética; o exercício 

da recepção, que envolve apropriação e produção de sentidos, pode ser 

definido como experiência estética. Nessa angulação, a experiência estética 

pode ser compreendida como percepção sensível, plena de sensações 

(BARROS, 2017, pp. 161-162). 

A estética se define não apenas vinculada à criação, mas à recepção de forma ainda 

mais contundente. Pensar a comunicação no âmbito da experiência estética implica, portanto, 

em acreditar no humano como um ser dotado de discernimento e sensibilidade, como um 
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sujeito consciente, atento, sensível e criativo (Ibidem, p. 162). Além disso, é compreender os 

sujeitos enquanto políticos, posicionados e preenchidos por vieses. 

Embora todas as perspectivas da história da estética possam ser integradas de alguma 

forma, elas permanecem estranhas umas às outras em certo ponto. Por isso, não há uma 

conclusão sintética sobre o que é a estética, ou a arte, ou a subjetividade. Assim como não há 

uma definição sobre o seu uso. Verificamos como as percepções se aproximam e se 

distanciam da ideia da racionalidade, e também que não se pode separar completamente a 

noção de estética da subjetividade, da sensibilidade ou da arte. Nos pontos em que a arte é 

vista como conhecimento e forma de transcendência, encontram-se paralelos capazes de ligar 

sua criação ao desenvolvimento do Jornalismo Sensível, gerando ainda maiores proximidades 

com o que nos disse Heller (2006) acerca da fruição capaz de induzir o indivíduo comum a 

uma suspensão do cotidiano, uma elevação dos sentidos sobre as naturalizações da sociedade. 

Para estudarmos o texto jornalístico como criação e experimentação sensível, é 

interessante verificar a incompletude das palavras duras diante das sensações humanas. É 

impossível conceber em palavras tudo o que é possível sentir. Também não se pode esperar 

alcançar o valor exato de afetação de um leitor a partir de um texto, por mais programado e 

indutivo que seja. Deleuze e Guattari (1992) explicam que sempre que escrevemos (pintamos, 

esculpimos, compomos ou nos expressamos por qualquer outra arte), o fazemos a partir das 

sensações. Isso nos torna capazes de alcançar níveis altos de afetação e sentido. Mesmo assim, 

os autores lembram que as sensações nunca remetem de forma direta a um objeto ou 

referente. 

Se a semelhança pode impregnar a obra de arte, é porque a sensação só 

remete a seu material; ela é o percepto ou o afeto do material mesmo. (...) E, 

todavia, a sensação não é idêntica ao material, ao menos de direito. O que se 

conserva, de direito, não é o material, que constitui somente a condição de 

fato; mas, enquanto é preenchida esta condição (enquanto a tela, a cor ou a 

pedra não virem pó), o que se conserva em si é o percepto ou o afeto 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 216).50 

Para os autores, a sensação só é capaz de se realizar no material quando o material 

entra por completo na sensação, de forma que a matéria se torna expressiva (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 217). Assim, a mensagem codificada por um texto serve apenas como 

provocação, como gatilho para emoções dentro dos sujeitos. O filósofo austríaco Ludwig 

Wittgenstein, em seu livro “Investigações Filosóficas” (Philosophical Investigations, 1975) 

 
50 Na sociologia, o termo percepto se designa ao resultado ou dado obtido através da recepção, ou seja, ao objeto 

conforme é percebido pelo sujeito. Do latim perceptu, da faculdade de perceber ou compreender.  
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convida o leitor a descrever o aroma do café durante uma análise sobre os jogos de 

linguagem.  

Descreva o aroma do café! – Por que não é possível? Faltam-nos as 

palavras? E para que nos faltam? – De onde vem o pensamento de que tal 

descrição, no entanto, deveria ser possível? Você teria alguma vez sentido a 

falta de tal descrição? Você já tentou descrever o aroma e não conseguiu? 

(WITTGENSTEIN, 1975, p. 164). 

Nesses casos, o não dito prevalece. Isso porque o discurso não é capaz de expressar 

com a precisão pretendida determinado valor semântico. Ainda assim, existe uma indução de 

sentidos que parte de uma sensibilidade para se transformar em outra, passando pelas 

memórias, referências e imaginação. No jogo da comunicação, as subjetividades precisam, no 

mínimo, ser levadas em consideração para que exista algum nível de troca efetiva dos 

sentidos. 

Como compreender a estética e o subjetivo através das palavras, conforme propomos 

neste trabalho? Essa ideia se torna ainda mais complexa ao sabermos, através de Wittgenstein 

(1975), que as palavras assumem significados diferentes conforme o contexto social e as 

situações vividas por cada pessoa. Ele percebe que o real significado de uma palavra não 

aparece no dicionário, mas no jogo de linguagem construído entre os indivíduos. Desse modo, 

o valor semântico da palavra não estaria também no objeto nem nas nossas estruturas mentais. 

O sentido e o significado do que falamos ou escrevemos fariam parte da práxis social da 

linguagem, que por sua vez sofre um constante processo dinâmico e mutável. 

A Análise do Discurso é uma corrente teórica que nos ajuda a trabalhar com o sentido 

amplo dos textos incutido não só nas palavras, mas em todo o cenário que as envolve, 

compreendendo ainda a dinâmica dos sentidos entre sujeitos. Por esse motivo, trata-se de uma 

linha extremamente interessante à nossa pesquisa. Eni Orlandi (2015), uma das mais 

importantes pesquisadoras da área, aproxima-se do que nos fala Wittgenstein ao indicar o 

social como determinante para a formação do sentido das palavras e dos discursos. Ela explica 

que não são apenas as intenções a determinarem os sentidos do que dizemos, já que as 

palavras mudam de sentido ao passarem de uma formação discursiva a outra. Segundo 

Orlandi, há uma articulação entre a intenção e as convenções sociais. A autora vai além ao 

afirmar que as palavras não existem simplesmente por existirem, mas porque foram criadas 

por pessoas de acordo com suas necessidades, condições de vida, sociedades e relações de 

poder.  
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Toda essa percepção é fundamental para a compreensão da estética na comunicação e 

está contemplada pela lógica da Análise do Discurso Francesa. Essa corrente teórica “(...) nos 

coloca em estado de reflexão e, sem cairmos na ilusão de sermos conscientes de tudo, 

permite-nos ao menos sermos capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem” 

(ORLANDI, 2015, p. 8). Esse tipo de estudo discursivo nos permite tratar dos sentidos em seu 

contexto produtivo histórico, ou seja, pensando seu tempo e espaço enquanto relativizamos a 

autonomia da língua e dos sujeitos que a utilizam, compreendendo como os objetos 

simbólicos produzem sentidos e suas possibilidades de interpretação. Une questões criadas 

pela linguística, pela psicanálise e pelo marxismo para gerar algo novo, que observa a não 

transparência da língua, a construção histórica, o materialismo da linguagem e que descola o 

indivíduo ao lugar de sujeito. 

Em suma, a Análise do Discurso visa a compreensão de como um objeto 

simbólico produz sentido, como ele está investido de significância para e por 

sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o texto 

organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido. 

Produzem-se assim novas práticas de leitura (ORLANDI, 2015, pp. 24-25). 

Para a Análise do Discurso, os dizeres não podem ser vistos apenas como mensagens a 

serem decodificadas. Eles são “efeitos de sentidos produzidos em condições determinadas e 

que estão de alguma forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista 

do discurso tem que apreender” (Ibidem, p. 28). São um material bruto pelo qual o analista do 

discurso busca compreender os sentidos possíveis produzidos ao colocá-los em relação com 

sua exterioridade, suas condições de produção. É importante notar que todo discurso tem a ver 

com o que é dito, mas também com o que não foi dito e com possíveis referências externas. É 

preciso observar o todo para se aproximar ao máximo do efeito dos sentidos. “Desse modo, as 

margens do dizer, do texto, também fazem parte dele” (Ibidem, p. 28). 

O sentido é, assim, uma relação determinada do sujeito – afetado pela língua 

– com a história. É o gesto da interpretação que realiza essa relação do 

sujeito com a língua, com a história, com os sentidos. Esta é a marca da 

subjetivação e, ao mesmo tempo, o traço da relação da língua com a 

exterioridade: não há discurso sem sujeito. E não há sujeito sem ideologia. 

Ideologia e inconsciente estão materialmente ligados. Pela língua, pelo 

processo que acabamos de descrever (ORLANDI, 2015, p. 45). 

Ao compreendermos essa estrutura linguística que atravessa as sensibilidades e 

comporta a complexidade dos contextos, é possível definir um método para compreender os 

usos da sensibilidade no texto jornalístico. Aqui, “a delimitação do corpus não segue critérios 

empíricos (positivistas), mas teóricos” (ORLANDI, 2015, p. 60). Esta forma de análise não 
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busca encontrar soluções por exaustão ou extensão em relação aos objetos, já que seria uma 

tentativa vã diante de um material inesgotável. Por outro lado, compreendemos que todo 

discurso tem relação com um discurso anterior e também que aponta para um novo. Não há 

um discurso que seja “fechado em si mesmo, mas um processo discursivo do qual se podem 

recortar e analisar estados diferentes” (Ibidem, p. 60). A Análise do Discurso não está 

preocupada com o texto em si, mas com uma determinada unidade, um padrão, que nos 

permita ter acesso ao discurso. 

Ao entendermos a estética enquanto percepção sensível das coisas e o jornalismo 

enquanto formação discursiva dotada de intenção, ideologia e contexto histórico, nos 

preparamos agora para verificar exemplos do que representa o Jornalismo Sensível. Partimos 

de uma extensa leitura flutuante (BARDIN, 2011) e das percepções pessoais do pesquisador 

para definir recortes que sirvam como amostras do objeto de pesquisa. De acordo com nossa 

linha teórica, “o discurso é uma dispersão de textos e o texto é uma dispersão do sujeito. O 

sujeito se subjetiva de maneiras diferentes ao longo de um texto. Há pontos de subjetivação ao 

longo de toda textualidade” (ORLANDI, 2015, p. 68). São esses pontos que queremos 

ressaltar ao tratar de possíveis benefícios no uso consciente das subjetividades como 

ferramenta de informação. Começaremos nossa jornada de análises por Joicy.  

 

2.2 O olhar sensível sobre Joicy 

As experiências cotidianas da dor ou da alegria, dos comportamentos 

humanos, os espantos da crueldade – eis alguns temas que desafiam a 

sensibilidade, a sutileza e o sentimento incômodo das mentes abertas 

às incertezas (MEDINA, 2008, p. 26). 
 

O uso da sensibilidade comove, no sentido mais puro da palavra, vinda do latim 

commovere, ou seja, “mover em conjunto”, “mobilizar”. Dessa forma, entende-se que uma 

pessoa comovida sofreu um impacto, uma mudança, e foi retirada de seu local de conforto por 

uma ação externa, tocado por uma energia. Ao nos indagarmos sobre o uso da sensibilidade 

no jornalismo, buscamos esse movimento que envolve e desloca o ser social da inércia, do 

cotidiano alienante descrito por Heller (2016), que o transforma e o faz transformador, dando 

ferramentas para uma autonomia do pensar. Ao analisarmos o jornalismo hoje, verificamos 

que essa meta dificilmente é alcançada, porém alguns exemplos se destacam nesse sentido. 

Reportagem vencedora do Prêmio Esso de Jornalismo 2011, “O Nascimento de Joicy” 

nos traz a história de uma transexual pobre que lutou durante sete anos para conseguir fazer 

uma operação de mudança de sexo utilizando o serviço público de saúde. O trabalho é 
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resultado de cinco meses de dedicação da repórter Fabiana Moraes, dos designers gráficos 

Andrea Aguiar e Cláudio França e dos fotógrafos Rodrigo Lôbo e Hélia Scheppa. Durante 

esse período, eles acompanharam a luta de então João Batista Melo da Silva, 51 anos, 

morador de Alagoinha, Recife, para se transformar em Joicy Melo da Silva. A reportagem foi 

publicada no Jornal do Commercio, nos dias 10, 11 e 12 de abril e teve sua versão on-line 

disponibilizada simultaneamente. Já no dia 11, o jornal atestaria o sucesso de público, com 

mais de cinco mil visualizações no site e outros milhares de acessos através do Facebook e do 

Twitter, uma movimentação atípica para as plataformas. Em 2015, Fabiana transformou o 

trabalho em um livro publicado pela editora Arquipélago, ao qual adiciona os bastidores da 

reportagem, análises sobre o jornalismo de subjetividade e reflexões sobre os limites 

necessários e possíveis da relação jornalista e personagem.  

Logo na abertura da reportagem, pode-se observar a abordagem diferenciada sobre um 

assunto ainda tratado com resistência pela sociedade. O texto conta uma história a partir de 

determinada realidade, sem deixar-se totalmente à mercê de uma criação imagética que flua 

apenas do senso comum. Aqui, o fator “estranhamento”, analisado pelo Formalismo Russo 

(SHKLOVSKY, 2010), pode ser observado com facilidade enquanto uma ferramenta de 

estímulo reflexivo. 

Joicy Melo da Silva nasceu no dia 22 de novembro de 2010, às 12h30. 

Pesava 74 quilos e media 1,63 metro de altura. Naquele dia, mais sete partos 

foram realizados no Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, Recife. 

O de Joicy foi sem dúvida o mais complicado de todos: durou quase sete 

anos e envolveu uma série de especialistas. (...) Quando Joicy nasceu, 

morreu João Batista, 51 anos, filho de Irene (83, viva) e Eupídio Luiz (77, 

enterrado). Foram os dois que ensinaram o garoto a plantar milho, mandioca, 

feijão. (...) Moravam na caatinga, no Campo do Magé, área rural de 

Alagoinha (13.761 habitantes, 225 quilômetros da capital). Não poderiam 

prever que, décadas depois, o filho iria usar esmalte cor rosa-pitanga e sofrer 

por um rapaz enquanto ouvia música de novela. Não sabiam que ali na roça 

quem os ajudava era uma menina. Aí o chamavam de João. João que sempre 

foi muito zeloso, João que nunca deu trabalho, João que até plantou um 

jardim ao lado da casa. Só para eles esse menino deixou saudade – há 

tempos Joicy sabia que ele existia apenas aparentemente. Foi por isso que 

decidiu, apesar do olhar triste e reprovador da mãe, findar com ele. Um dia, 

deitou-se em uma maca e dormiu. Ali matou João. Ali nasceu 

Joicy (MORAES, 2015, p. 32, grifos nossos). 

 

Por esse trecho é possível sentir com clareza algo de inclusão, uma perspectiva própria 

de uma determinada realidade que escaparia ao objetivismo do jornalismo positivista. Através 

de um olhar de mundo aproximado à Joicy, estudado e experimentado pela jornalista (uma 

visão a partir de si e do outro), adquirimos também um novo olhar, sensível e real. Mediante o 

debate sobre os espaços que se abrem ao subjetivo na pós-modernidade e a ideia de que um 
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jornalismo humano e plural é essencial na criação de uma percepção de realidades mais 

heterogêneas e de estímulo à empatia, verificamos o discurso proposto nesta matéria como um 

exemplo claro do subjetivismo em favor do jornalismo e das mais diferentes representações 

sociais dentro dele. A própria escolha sensível de tratar a personagem como mulher em todo 

texto, mesmo antes da cirurgia (e da aparência de Joicy apontar para o lado oposto) demonstra 

esse cuidadoso olhar para dentro, para as verdades escondidas além dos fatos. Fica claro que 

gênero não depende de cirurgia. 

Em um trecho seguinte, observamos o mesmo olhar. “Entre as mais de 20 pessoas do 

distrito entrevistadas para esta reportagem, as crianças foram as únicas a perceber que se 

dirigiam, de fato, a uma mulher” (MORAES, 2015, p. 37). Contrariando preceitos da biologia, 

medicina, do direito, mas principalmente do senso comum (como expõe o próprio texto a 

partir dos demais entrevistados), Moraes reitera aqui que “de fato”, Joicy é uma mulher, ainda 

que ninguém perceba. Neste período havia inclusive uma decisão judicial que interditava a 

personagem a tomar decisões por conta própria. Por isso, legalmente, não poderia haver Joicy. 

Mas numa perspectiva humanizada, pela mediação da jornalista, a mulher Joicy é sempre 

retratada. Em determinada(s) realidade(s), ou visão(ões) da realidade, ela existe. E essa faceta 

do real é fundamental porque é, a priori, a representação o mundo pelos olhos da própria 

personagem condutora da história. Em seu livro, Fabiana Moraes caminha junto ao que é 

defendido por Maffesoli ao afirmar que “ao lado das exigências técnicas e vitais que formam 

o lastro do jornalismo, não podemos perder de perspectiva: emoção também é informação” 

(MORAES, 2015, p. 27). 

Suas únicas aproximações com as outras – e aquilo o que entendemos como 

feminino – são as unhas pintadas de vermelho, os peitos que já se destacam 

sob a camiseta e a profissão de cabeleireira. Sem os marcadores que a 

fariam, externamente, ser “mulher”, Joicy termina sofrendo um preconceito 

duplo, que vem tanto daqueles que não experimentam a sua condição quanto 

dos próprios transexuais. Estas olhavam com certa incredulidade para aquela 

mulher. Era como se, naquele banco, um intruso estivesse sentado entre elas. 

Como se fosse uma piada de mau gosto feita por alguém que estava ali para 

lembrar a aparência que elas tinham antes dos longos cabelos e das calças 

justas (MORAES, 2015, pp. 34-35, grifos nossos). 

Ao utilizar o modalizador “era como se”, a autora aprofunda sua percepção pessoal e 

se vale de um repertório próprio esperando que seu leitor partilhe de um saber precursor para 

compreender a trama. É um jogo de ideias, uma ferramenta de comunicação. Não se trata aqui 

do relato de um fato, mas de um auxílio estético para a melhor compreensão da mensagem, de 

forma sensível e que aproxima o jornalista, em sua parcialidade e imperfeição humana, do 
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leitor. Ambos são nivelados, por isso há uma conexão facilitada, uma empatia, uma comoção. 

O texto deixa, então, de representar uma instituição que se promoveria como detentora da 

verdade (o jornal) para dar espaço a uma discussão mais íntima entre quem relata um 

acontecimento e quem o recebe. 

Além de não compreender por que alguém decide cortar algo que Deus lhe 

deu, Pedro também é incapaz de pronunciar o novo nome de João (...) A 

censura de Pedro, que mescla bom humor e uma sempre perigosa pitada de 

ignorância (“ela agora vai deixar de ser traveco, vai ser bicha mais não”), é 

uma das poucas feitas verbalmente, na cara de Joicy (MORAES, 2015, p. 36, 

grifos nossos). 

Mais uma vez a autora utiliza exemplos cotidianos para tentar transmitir um olhar sobre 

dada realidade, que é mais complexa do que poderia representar a objetividade pura do texto 

que se limita em si. A jornalista aposta em elementos estéticos, aproxima-se da poesia e 

utiliza referência da culinária para propor uma mistura virtual de sensações, sendo talvez mais 

fiel à experiência vivida. Ao fazer isso, indica que suas referências são compatíveis ao 

universo do leitor em sua competência enciclopédica51. Essa técnica é encontrada por diversas 

vezes durante a reportagem vencedora. Em determinados momentos, a jornalista chega a fazer 

uso da primeira pessoa do plural para incluir o leitor em seu olhar, nivelando percepções e 

convidando à imersão: “foi o que aconteceu, já vimos, com a própria Joicy” (Ibidem, p. 47).  

Outra sutileza da sensibilidade está em revelar o que não foi visto, ultrapassando aquilo 

que seria um relato protocolar. Isso acontece, por exemplo, quando a jornalista descreve os 

momentos de tranquilidade de Joicy no período cirúrgico citando objetivamente em diversos 

momentos que ela “não chorou”. Poderíamos não pensar nisso, ou supor que chorar em 

determinadas situações seria comum, mas temos nossa atenção direcionada pela repórter e 

passamos a observar sutilezas a partir da percepção sensível dela. Outro exemplo de 

informação pelo “não visto” é a constatação de que “É interessante como apenas os homens 

bêbados têm coragem de chegar perto” (MORAES, 2015, p. 69, grifos nossos). Os termos “É 

interessante” e “têm coragem” mostram claramente a visão pessoal da jornalista-autora que 

media sua experiência ao público, relatando diretamente o que vê, o que percebe e como 

percebe. 

 
51 Definição que nos foi trazida por Dominique Maingueneau (2013, p. 46) para designar um saber virtualmente 

ilimitado e que varia de acordo com a sociedade em que se vive e as experiências de cada um dentro delas. 

Assim, em determinada medida, quanto mais próximo se está socialmente do seu leitor, o jornalista é capaz de 

utilizar construções de saberes comuns para clarificar uma experiência a partir de exemplos, termos ou figuras de 

linguagem. 
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Os recursos utilizados por Fabiana Moraes alcançam o que Platão chamou de 

sensualidade. Eles seduzem o leitor e o conduzem pela trama relatada, o que, no entanto, não 

deixa em segundo plano a informação ou geração de um conhecimento, pelo contrário. Ao 

capturar o leitor e ser envolvente, essa narrativa ganha destaque no imaginário de quem lê, 

cria marcas emocionais. Ao construir cenários imagéticos com dados normalmente preteridos 

pelo jornalismo tradicional, trazendo informações como “não chorou” ou “sem tomar café da 

manhã”, a jornalista humaniza sua história, sua personagem e sua participação nisso tudo.  

De forma ampla, ao analisar este conteúdo especificamente, verificamos quatro 

momentos de destaque do sensível a partir de “O nascimento de Joicy”. Primeiro, o preparo 

emocional da autora para dar espaço ao diferente e tratar os fatos sobre essa perspectiva 

pessoal (somando o próprio olhar ao do outro), respeitando a realidade da personagem que dá 

os contornos da reportagem. Em segundo lugar, no tempo dedicado a Joicy, que de tão intenso 

chegou a estremecer as linhas divisórias profissionais na relação entre repórter e personagem. 

Em seguida, houve uma abordagem extremamente sensível na produção do texto, como 

pudemos notar aqui. Por último, a afetação ao leitor pode ser experimentada de diferentes 

formas por cada um que se dispõe a acompanhar a reportagem. Ou seja, essa sensibilidade 

esteve presente na criação da pauta, na apuração, na redação e na recepção. Analisando a 

mesma obra, a pesquisadora Sylvia Moretzsohn observou: 

Fabiana olha, repara, espanta-se, revolta-se. E exibe esse sentimento no que 

escreve. Por isso, também, defende o que chama de “jornalismo de 

subjetividade”: não uma rejeição à objetividade, evidentemente, porque sabe 

– e todos deveríamos saber – que qualquer atividade humana articula, 

embora em graus distintos, essas duas dimensões; mas, sim, uma contestação 

à concepção reducionista de objetividade gravada nos manuais de 

jornalismo, que castra a autonomia do repórter e o condiciona a apenas 

“relatar fatos”, como se isso fosse possível. Pior: a relatar fatos de acordo 

com um enquadramento prévio, num processo que acaba tendo a 

cumplicidade do profissional, de tal modo que “pessoas e grupos são 

praticamente obrigados a se comportar, a responder e mesmo a sentir aquilo 

que o jornalista, quase sempre apressado ou ansioso para dar conta de algo 

que está em sua cabeça, quer” (MORETZSON, 2015, p. 14). 

Afinal, “a produção jornalística não pode se apoiar apenas na novidade para se fazer 

valer: essa necessidade engessa o potencial analítico do meio, que, sim, tem capacidade de 

produzir reportagens que informam e refletem sobre determinado fenômeno” (MORAES, 

2015, p. 186). 

É possível observar claramente o uso da subjetividade como ferramenta em “O 

Nascimento de Joicy”. Trata-se de uma perspectiva em favor do jornalismo, da informação, e 
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que aborda esferas menos retratadas pela mídia tradicional. Essa visão sobre o cotidiano não é 

nova, porém muitas vezes é preterida.  Fica evidente que, ao assumirmos que não é possível 

domar o mundo de forma cartesiana, abrimos espaço para novas relações de contato com o 

outro e com nossas noções de fato e de realidade. Desse modo, observamos como resultado 

um texto capaz de englobar um pouco mais das multiplicidades do ser humano, representá-lo 

de um jeito menos caricato, fugindo do lugar-comum e trazendo à tona vozes que podem 

estimular uma forma diferente de relação social, mais elaborada, representativa, afetiva e 

empática.  

O trabalho produzido por Fabiana Moraes e equipe é um exemplo do que tratamos 

aqui como Jornalismo Sensível. Mais à frente, nesta pesquisa, identificaremos outras 

produções com diferentes abordagens, mas que apostam na subjetividade pela transmissão de 

novos pontos de vista das múltiplas realidades produzidas em nosso cotidiano. Propomos uma 

compreensão melhor dessa sensibilidade que nos atravessa em sua dimensão afetiva e nos 

ajuda a captar nuances de diferentes visões de mundo. 

Para Sodré, a compreensão das coisas é própria da sensibilidade. Não de um estado 

afetivo pessoal, mas de uma “potência do sensível, inseparável do pensamento e da ação de 

um comum” (SODRÉ, 2002, p. 68). O autor explica que é através da sensibilidade que 

primeiro temos contato com as coisas e, assim, as conhecemos de verdade. A racionalidade 

viria depois, em um processo de organização. Por isso, ele também aproxima a ideia de 

compreender subjetivamente a uma corporeidade, ao toque e ao abraço, no que seria uma 

fusão entre pensar e sentir. 

 
E só se compreende no comum. Compreender significa agarrar as coisas 

com as mãos, abarcar com os braços (do latim cum-prehendere), isto é, dela 

não se separa, como acontece no puro entendimento (do latim in-tendere, 

penetar) intelectivo, em que a razão penetra o objeto, mantendo-se à 

distância, para explica-lo. No entendimento explicativo, um fenômeno 

particular fica subsumido a uma lei geral, enquanto na compreensão o 

fenômeno guarda sua singularidade, isto é, sua unicidade incomparável e 

irrepetível. O requisito essencial da compreensão é, assim, o vínculo com a 

coisa que se aborda, com o outro, com a pluralidade dos outros, com o 

mundo (SODRÉ, 2002, p. 68). 

 

A análise do autor nos faz lembrar a de alguns dos filósofos apresentados, mas 

direciona a percepção da compreensão sensível ao vínculo e à pluralidade. Essa ideia percorre 

todo nosso trabalho e pretendemos, a partir dela, observar esse destaque ao coletivo, ao 

diverso, a partir da sensibilidade. 
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Conforme vimos, existem perigos em um retorno abrupto das subjetividades ao 

pedestal social. Tratamos disso ao falar sobre o fenômeno da pós-verdade, mas poderíamos 

usar diversos exemplos em que emoção se torna impulsão, sem refino. Por isso aproveitamos 

o termo “sensível” (do latim sensibilĭta, dar sentido, significação) para induzir um 

pensamento que seja emotivo em uma medida equilibrada, de bom senso. Ou seja, que 

dialogue continuamente com o racional.  

Pode haver razão sem emoção? Na mitologia grega, os irmãos Apolo e Dionísio, 

ambos filhos de Zeus, são personagens que podem nos ajudar e compreender o conflito destas 

duas esferas da percepção humana. Apolo é o deus da beleza, da perfeição, do equilíbrio e da 

razão. Já Dionísio é o deus das dualidades, da relação entre o corpo e a alma, entre o divino e 

o profano. É também o deus das festas, da loucura, das emoções e o responsável por controlar 

as estações do ano. Ou seja, estes deuses podem representar o que compreendemos como 

estabilidade e instabilidade. A polaridade Apolo-Dionísio foi, portanto, associada à ordem e à 

desordem universal, entre o equilíbrio do pensamento e a instabilidade das emoções. 

Culturalmente, Apolo era símbolo da passagem da infância à vida adulta. Ele tinha a função 

de trazer verdade ao homem, dar a ele a luz da razão.  Por isso, também simbolizava a 

individualização, a constituição de uma personalidade concreta da formação do indivíduo. 

Dionísio, ao contrário, representava a criatividade e a fusão no outro, a sociedade pluralizada, 

a representação pelo coletivo. Ainda assim, os gregos não consideravam que os dois fossem 

opostos ou rivais. Apolo e Dionísio eram vistos como manifestações distintas de uma mesma 

divindade. 

Induzimos uma reflexão sobre a emoção, seus conflitos e interações possíveis com a 

razão institucionalizada no jornalismo. Nossa proposta é unir os saberes apolíneo e dionisíaco 

para nos auxiliar na conceituação do Jornalismo Sensível, concordando que “a 

intersubjetividade que se dá nas relações comunicacionais precisa ser valorizada e a dimensão 

estética dos fenômenos da comunicação precisa ser reconhecida” (BARROS, 2017, p.161). 

Caminhando nesse sentido, olharemos para a história da subjetividade no próprio jornalismo. 

 

2.3 As trilhas do jornalismo: o industrial e a sensibilidade retomada 

Seguindo nossa busca pela compreensão de que forma o pensamento complexo pode 

atuar em favor da informação, propomos uma breve análise histórica do jornalismo ocidental 

e do jornalismo brasileiro especificamente, ressaltando sua consolidação e as mudanças 

estruturais durante as décadas de 1950 e 1960. Queremos evidenciar que a maneira com que 
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se compreende o que é jornalismo e o que é notícia mudou ao longo dos anos e que a 

subjetividade já teve papel fundamental nas construções da mídia informativa nacional. Isso 

justifica nossa opção por falar de uma “retomada” do sensível neste trabalho em vez de 

utilizar termos como “renovação”. Mesmo assim, lembramos que, conforme a lógica de 

Maffesoli, a tendência é de que a projeção atual de um Jornalismo Sensível seja mais 

equilibrada e afinada do que em outras épocas.  

Para compreender historicamente o jornalismo é preciso voltar ao século XIII, quando 

a vida econômica ganha destaque social para algumas culturas e informações sobre transporte, 

clima e embates políticos se tornam fundamentais na dinâmica das cidades. Nesse contexto, 

começam a surgir panfletos manuscritos produzidos e reproduzidos para circularem dentre 

grupos interessados no comércio, normalmente financiados por grandes mercadores ou 

banqueiros. Tal movimentação aconteceu primeiro em regiões que hoje pertencem a 

Alemanha e Itália. Foi natural que os jornais surgissem inicialmente para tratar de questões 

mercantis, preços, oferta e procura, produtos novos e oportunidades de fazer negócio, já que 

essas práticas estavam em expansão e eram capazes de integrar diferentes povos. As 

informações enquanto ferramenta social passavam a romper com os limites impostos pelo 

poder político e eclesiástico para servirem aos interesses de seus financiadores (SOUZA, 

2015). 

A imprensa periódica e em larga escala se tornou viável no ocidente a partir do 

advento da prensa móvel (ou prensa de tipos móveis) de Johannes Gutenberg, por volta de 

1450, mas apenas no início do século XVII os primeiros jornais começaram a circular. Neste 

período, além de notícias de interesse econômico, surgem também os faits-divers, que 

divulgam rumores, fatos extraordinários e até informações sobre a vida na corte. 

Para Ciro Marcondes Filho (2002), a história do jornalismo ocidental pode ser dividida 

em cinco fases. A primeira, chamada de pré-história, estaria comportada entre os anos de 

1631 e 1789 e seria caracterizada principalmente pela produção artesanal, que se assemelha à 

dos livros. O período entre 1789 e 1830 marcaria a era do “Primeiro Jornalismo”, destacado 

por um conteúdo de caráter mais literário e de viés quase sempre político, panfletário. Neste 

momento os jornais teriam textos mais críticos produzidos por políticos, intelectuais e 

escritores. A terceira fase recebe o nome de “Segundo Jornalismo” ou “imprensa de massa”, 

conformada entre 1830 e 1900. Esta etapa marca a profissionalização dos jornalistas, a 

formação das grandes empresas de mídia, a produção das reportagens e a relação com a 

publicidade em uma estrutura mercadológica capitalista, ou seja, o jornalismo enquanto 

instituição privada lucrativa. O “Terceiro Jornalismo” (de 1900 a 1960) se distingue pela 
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formação dos grandes monopólios de imprensa, o alto volume de tiragens e os fortes grupos 

editoriais que comandam o mercado. Aqui, a visão industrial toma conta do processo 

jornalístico. Por fim, Marcondes nos fala do “Quarto Jornalismo”, que começa nos anos 1960 

e vigora até hoje. Conforme também já exposto por nós, esse tempo é marcado pela 

tecnologia e pela velocidade. Interação e globalização são pontos fortes da nova dinâmica das 

mídias que agora contam com internet, redes sociais e smartphones. Há um fetichismo 

exacerbado pelo visual e pelo conteúdo em tempo real, que aliado ao próprio descolamento 

nas mídias tradicionais da cotidianidade e de suas audiências gera uma crise à imprensa 

escrita. Isso tudo, de acordo com Marcondes Filho, resulta em grandes mudanças do que se 

compreende acerca das funções gerais do jornalismo. O Brasil seguiu seus próprios passos, 

descolado do cenário global, mas parece convergir com o restante da imprensa internacional 

em aspectos do Terceiro e do Quarto jornalismo, este perante uma dinâmica midiática 

globalizada. Trataremos das divergências e encontros mais a frente. 

Pela pesquisa de Marcondes Filho (2000), a imprensa mundial sofre uma maior 

influência literária dentre o Primeiro e o Segundo jornalismo, ou seja, séculos XVIII e XIX, 

época em que ocorre a Revolução Industrial. Neste período torna-se comum que escritores de 

renome encontrem nos jornais um emprego mais estável e publiquem romances em capítulos 

seriados dentro dos periódicos. É só com a consolidação dos grandes monopólios de imprensa 

nos primeiros passos do que seria a terceira revolução industrial (séc. XX) que os jornais 

tentam se destacar de maneira mais precisa da ficção e da opinião, utilizando raízes 

positivistas para implementar um método que se aproximasse do científico. 

Falar sobre positivismo é tratar de Auguste Comte, e de uma necessidade que floresce 

ainda no século XIX pela reorganização tanto nas gramáticas de metodologia e pesquisa 

científica quanto em uma determinada forma de captar as narrativas sobre a 

contemporaneidade (MEDINA, 2008, p. 18). Foi Comte quem reuniu uma quantidade 

considerável de estudos metodológicos desse tempo para propor três estados teóricos na 

trajetória da humanidade: o teológico (fictício, da imaginação e do sobrenatural), o metafísico 

(que trata de questões da existência e da razão de ser dos humanos) e o positivo. Este último 

seria o regime definitivo da razão, que afastaria o homem das confusões da natureza para 

propor uma forma única capaz de revelar “a verdade”. O positivismo se coloca, então, como o 

real em oposição ao fantasioso, como a utilidade em oposição ao inútil, a certeza lógica em 

oposição à dúvida, a precisão diante do que é vago. Tudo o que é relativo deveria ser trocado 

para algo absoluto (Ibidem, p. 20). O resumo definitivo da ciência de Comte, que pretendia 
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ser uma resposta final ao conturbado processo da modernidade, se encontra estampado na 

bandeira brasileira: Ordem e Progresso. 

A lógica positivista é proposta nesse tempo como solução para todos os males, 

devendo ser aplicada na educação, na política e na ciência. Comte foi quem definiu as linhas 

centrais do que se compreende por cientificismo ainda hoje. O jornalismo, que procura se 

impor durante a expansão urbana do século XX como uma forma de conhecimento de mundo 

e de relato do presente, não poderia deixar de beber da fonte positivista para se estabelecer em 

credibilidade.  

Sempre que o jornalista está diante do desafio de produzir notícia, 

reportagem e largas coberturas dos acontecimentos sociais, os princípios ou 

comandos mentais que conduzem a operação simbólica espelham a força da 

concepção de mundo positivista. Das ordens imediatas das editorias dos 

meios de comunicação social às disciplinas acadêmicas do jornalismo, 

reproduzem-se em práticas profissionais os dogmas propostos por Auguste 

Comte: a aposta na objetividade da informação, seu realismo positivo, a 

afirmação de dados concretos de determinado fenômeno, a precisão da 

linguagem. Se visitarmos os manuais de imprensa, livros didáticos da 

ortodoxia comunicacional, lá estarão fixados os cânones dessa filosofia, 

posteriormente reafirmados pela sociologia funcionalista (MEDINA, 2008, 

p. 25). 

 

Se metodologicamente o positivismo de Comte foi fundamental para transformar o 

jornalismo em uma forma de produção de conhecimento reconhecida, ideologicamente foi a 

corrente moderna iluminista que moldou a alma da profissão. O iluminismo, arquitetado a 

partir das revoluções urbanas europeias do século XVII, propunha levar esclarecimento aos 

cidadãos, sobretudo no que diz respeito ao seu cotidiano, tendo o conhecimento do imediato 

como valor. As ideias eram maturadas de uma ebulição intelectual com bases no 

Renascimento e atrelada aos valores liberais da classe burguesa, que estava em constante 

expansão. Tais valores carregavam consigo uma visão situada de classe, gênero, cor e cultura, 

propondo uma racionalidade única e binária em um período no qual a escravidão, por 

exemplo, era ainda mais normalizada. Por esse motivo, o jornalismo se desenvolve primeiro 

conectado à política, constantemente ligado a causas e com caráter panfletário e ideológico. 

Moretzsohn (2007, p. 107) explica que, apesar de parecer haver aqui uma contradição 

envolvendo liberdade, imparcialidade e tendência política, havia também nesse tempo uma 

mudança de identificação sobre o sujeito de fala. Não mais o jornalista, humano e imperfeito, 

era o detentor do discurso, mas a instituição jornal, objeto capaz de apresentar fatos que 

supostamente “falam por si”. Essa lógica passa a se estabelecer com mais força em meados do 

século XIX, acompanhando o racionalismo científico e os objetivos mercadológicos voltados 
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para a venda do produto notícia. Todo esse caminho contribui para encobrir o caráter 

ideológico inerente ao jornalismo e para atribuir a ele o papel de “quarto poder”, um juiz 

isento capaz de regular as instituições e apontar ao público os abusos do Estado. 

Podemos observar que, ainda hoje, o jornalismo traz consigo valores fortes do 

iluminismo e do positivismo, expondo suas raízes modernas e a ideia de que tem a capacidade 

de explicar e mostrar o mundo “conforme ele é”. Para Ciro Marcondes Filho (1991, p. 4), o 

sujeito moderno acredita ser capaz de tudo, utilizando a ciência e a razão para interferir sobre 

o mundo, com força para dominar as máquinas e subjugar a natureza, para intervir na cultura 

e na história, vivendo a ilusão da onipotência divina sem consequências, utilizando o concreto 

para sobrepor o abstrato, a objetividade para sobrepor a subjetividade. É nesse contexto que, 

primeiro, o mundo mágico, romântico e afetivo da subjetividade se contrai para dar lugar ao 

racionalismo opressor do qual nos fala Maffesoli. Na modernidade, o realismo informativo 

propõe a visão de um cotidiano mecânico e corriqueiro através do olhar de um observador 

que, pelo método, poderia ser neutro e objetivo. A partir de uma corrente que buscava 

questionar o que era imposto em fundamentos de autoridade e tradição, o projeto moderno 

“modificou as concepções sacras do mundo e abalizou o pensamento racional como o 

instrumento operacional e interpretativo do social” (JAGUARIBE, 2007, p. 18).  

Conforme vimos, essa modernidade firmada na lógica positivista não alcançou todos 

os povos da mesma forma. Tratamos do Brasil como um caso particular, cultura que viveu a 

uma modernidade ao seu próprio modo. Pois assim também aconteceu com a história do 

jornalismo nacional, que por vezes se integra e desvirtua, influencia e afasta do que foi 

composto nos países do norte ocidental, tomados como base na estrutura de Marcondes Filho. 

O Brasil conheceu o que hoje pode ser classificado como notícia no fim do século 

XVI, durante a colônia. Nesse período, passam a circular os primeiros pasquins manuscritos, 

tipo de publicação marcada pela visão pessoal autoral e de temática livre, muitas vezes 

narrando fatos engraçados, políticos, trágicos e até sobrenaturais, quase sempre com emoções 

intensificadas e ironias. Tratava-se de um tipo de publicação panfletária, sem periodicidade 

definida e de vida curta. Informação e opinião não eram vistos em gêneros distintos, faziam 

parte juntos do que se entendia por notícia. Wernek Sodré (1977, p. 22) explica que a 

imprensa brasileira teve um desenvolvimento tardio se comparada com a da Europa ou dos 

Estados Unidos. A censura vinda de Portugal durante os anos em que o país se manteve como 

colônia foi de grande impacto nesse desenvolvimento. Só em 13 de maio de 1808, com a 
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chegada da corte ao Brasil, a imprensa nacional conseguiu autorização formal para existir52. O 

Correio Braziliense53, considerado por boa parte dos historiadores como primeiro periódico 

brasileiro, foi lançado no dia 1º de julho de 1808. Ainda assim, era impresso na Inglaterra e 

demorava dias até ser distribuído no Brasil. Sua redação chegou ao país apenas em outubro, 

quando a Gazeta do Rio de Janeiro já circulava há quase um mês com produção cem por 

cento nacional. Este era um período em que, ou os jornais serviam ao poder, ou eram ilegais. 

Conforme nos explica Larissa Mendes (2007), apesar da diferença temporal entre o 

início do jornalismo brasileiro e do europeu, a fase embrionária de ambos apresenta traços 

bastante comuns como o gosto pelos temas políticos e a liberdade para textos de expressão e 

opinião, características que ganham ainda mais destaque a partir de abril de 1821, quando a 

família real volta a Portugal. “O conceito de notícia é bastante abrangente no período. Cabem 

nos jornais textos informativos, mas prevalecem aqueles que são opinativos, críticos e 

redigidos num estilo pessoal” (Ibidem, p. 47). Os veículos que surgiram nessa fase (dentre 

eles o Revérbero, o Espelho e a Malagueta) incluíam insultos, palavrões e ataques diretos em 

seus debates políticos, mas também se tornavam um forte estímulo à participação democrática 

e provocaram “a emergência de estilos de escrita ricos, variados, originais” (LUSTOSA, 

2000, pp. 16-17). 

O primeiro grande choque de mudança no Brasil veio em 1827, com o Jornal do 

Comércio, veículo que, segundo Ana Arruda Callado (2002), praticamente não emitia opinião. 

Seu estilo seguia a produção de alguns periódicos europeus dos séculos XVII e XVIII que se 

preocupavam mais em transmitir informações de interesse dos comerciantes. Já o fim da 

chamada “fase artesanal” da imprensa nacional coincide com a proibição do tráfego negreiro, 

em 1850. De acordo com Mendes (2007, p. 50), os investimentos que eram destinados à 

comercialização de escravos passam a ser então revertidos à industrialização. “Máquinas 

movidas a vapor possibilitaram a impressão de formatos maiores de jornais e tiragens mais 

altas”, o que desenvolve aos poucos nos jornais nacionais características de empresas 

burguesas.  

Durante a segunda metade do século XIX, quando o desenvolvimento de uma 

imprensa capitalista se fortalece na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil ainda permanecia 

 
52 Nessa data ocorre o surgimento da Impressão Régia, firmada por Dom João. Mais tarde seria batizada de 

Imprensa Nacional.  

53 Apesar de ser homônimo ao atual Correio Braziliense, publicado em Brasília, os periódicos não tem qualquer 

relação além do nome. Conforme conta Sodré (1999, p. 22) “o Correio era brochura de mais de cem páginas, 

geralmente 140, de capa azul escuro, mensal, doutrinário muito mais que informativo”.  
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pouco urbanizado e industrializado, sem condições de acompanhar o fluxo dos países do 

norte. De acordo com Callado (2002), a mudança chega em 1877, quando o Jornal do 

Commercio passa a publicar telegramas com informações enviadas de Londres pela agência 

internacional de notícias Hava-Reuters. Para a autora, esse novo formato enxuto começa a 

tomar para si os espaços do que era narrativo e descritivo. Mesmo assim, a precarização na 

indústria conservou o Brasil descolado das inovações técnicas da imprensa internacional até a 

virada para o século XX, o que prolongou seu período marcadamente literário. 

Alguns dos principais escritores do país trabalhavam em redações, 

exercendo diversas funções. Mesmo os que não tinham o jornalismo como 

profissão, costumavam ter interesse em publicar contos ou romances em 

forma de folhetim. José de Alencar, por exemplo, foi redator-chefe do Diário 

do Rio de Janeiro e publicou seu primeiro romance, Cinco minutos, em 

capítulos. Foi também sob o formato de folhetim – seção lançada com 

grande sucesso na época – que o autor publicou os romances O guarani e A 

viuvinha, algumas de suas mais importantes obras. Machado de Assis, Lima 

Barreto, Joaquim Manuel de Macedo e Euclides da Cunha, este já no início 

do século XX, também tiveram algumas de suas mais importantes obras 

impressas em capítulos, nos jornais (MENDES, 2007, p. 52). 

Agora sim, seguindo a onda mundial, o jornalismo brasileiro da maior parte do século 

XX é essencialmente definido pelas fortes transformações, sobretudo ressaltadas em 

características visuais e linguagem editorial. No período, o “jornalismo dos monopólios” 

desabrocha no Brasil e no mundo com o surgimento e popularização dos rádios, televisões, e 

constantes inovações tecnológicas. O jornalismo se torna uma força industrial na metade 

desse século, buscando influências no exterior para firmar seu modelo produtivo.  

Werneek Sodré (1997) trata essas mudanças como uma revolução importada, que teve 

também estímulo do bom momento econômico do país. O Jornal do Brasil foi um dos 

fundadores daquilo que se pode compreender como fase capitalista do jornalismo brasileiro, 

período em que passa a ser mais fácil “comprar um jornal do que fundar um”. A principal 

técnica trazida nessa época (década de 1950) veio primeiro pelo Diário Carioca: o lead 

(aportuguesado para “lide”), formato narrativo que já era usado nos Estados Unidos há pelo 

menos meio século. Após sua chegada e adaptação à cultura brasileira, jornalistas locais 

começaram a elencar o que havia de mais importante nas notícias logo no primeiro parágrafo, 

e desenvolveram também o sublide54, criação nacional. Com essas novas técnicas pretendia-se 

abolir a subjetividade ou aleatoriedade das produções noticiosas. O método, quase científico, 

asseguraria que o redator limitasse suas subjetividades e textos alongados, buscando eliminar 

 
54 Uma forma de desdobramento do lead já no segundo parágrafo do texto jornalístico.  
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os conhecidos “narizes de cera”55. Em vez disso, teria que responder objetivamente seis 

perguntas que sintetizariam a notícia: o que; quem; quando; onde; como; e por que. A técnica 

serviu para modificar e padronizar os textos, subvertendo a cronologia narrativa das notícias.  

Existem diferentes teorias sobre o que motivou a criação do lead, dentre elas a de que 

esse formato fora proposto durante a Segunda Guerra, quando os jornalistas precisavam 

economizar letras no uso do telégrafo para encaminhar suas notícias ao país de origem. 

Segundo Lage (2005, p. 73), a técnica na verdade teria sido estratégica pragmática, ligada à 

tradição da comunicação oral. Isso porque, em uma conversa informal, normalmente as 

pessoas relatam um acontecimento primeiro pelo que houve de mais impactante para depois 

descrever detalhes. 

Além do lead, o que muitos autores consideram a revolução do jornalismo brasileiro 

na década de 1950 inclui a adoção da “pirâmide invertida”, também importada dos norte-

americanos. Essa lógica indica que os jornalistas ordenem os parágrafos de um texto por 

importância. A fórmula serve tanto para facilitar a leitura de um consumidor menos paciente 

ou sem muito tempo disponível, quanto para auxiliar a diagramação em ordem produtiva, 

dando ao editor a possibilidade de cortar o texto de baixo para cima para que a notícia caiba 

no espaço destinado sem que o essencial do conteúdo se perca. 

Tais mudanças caminham com uma nova visão econômica sobre as empresas de 

informação, trazendo um ritmo produtivo industrial. Lage (2005, p. 73) explica que o 

importante para esse modelo é o volume de informação factual. A partir dos dados apurados e 

transcritos, o leitor seria capaz de tirar suas próprias conclusões, sem a necessidade de opinião 

ou convencimento do jornal. O autor continua explicando que a subjetividade não desaparece, 

mas é reduzida ao mínimo. Assim, “combina-se método de apuração e técnica de redação e 

concentra-se o foco do discurso no referente factual” (Ibidem, p.82). Nesse período também 

foram percebidas diversas mudanças gráficas que buscavam tornar principalmente as capas 

dos periódicos mais atraentes, com mais espaço entre as letras e destaque para as manchetes. 

Fotografias e ilustrações também passaram a ser mais valorizadas, recebendo legendas e uma 

distribuição equilibrada (BASTOS, 2008, p. 34)56. Conforme vimos, esta lógica caminha de 

acordo com os ideais iluministas e positivistas, e serviu bem para legitimar a credibilidade 

 
55 Termo utilizado entre jornalistas para designar textos que demoravam a chegar ao ponto principal, com 

explicações desnecessárias. Relativo ao popularmente conhecido “encher linguiça”.  

56 Nos anos 2000, após a consolidação da internet e crise dos jornais impressos, um movimento parecido foi 

observado. Houve uma redução drástica. Diversos jornais atualizaram seu estilo gráfico, abriram mão de 

quantidade de páginas e de texto para propor leituras mais leves e espaçadas, com maior destaque para 

ilustrações e fotografias. Em casos extremos, alguns jornais chegaram a acabar com sua versão impressa para 

apostar apenas no modelo virtual. 
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prestada ao jornalismo em seu tempo histórico através da compreensão de que se tratava de 

uma produção que aplicava um método, ou seja, sintonizada com os preceitos da ciência. 

Flávia Souza resume bem as mudanças no período: 

Houve, portanto, uma modificação profunda no modo como o jornalismo 

passou a ser feito. O relato direto dos fatos substituiu a subjetividade e a 

emoção nos textos. Na década de 1950, em consequência destas 

transformações, as opiniões começaram a se restringir a espaços gráficos 

específicos nas páginas dos jornais, demarcados claramente para o leitor. Em 

pouco tempo – cerca de uma década –, o noticiário foi dominado por esta 

nova forma de escrever, voltada para uniformizar o texto, a qual facilitou 

aspectos da produção, mas também legitimou o domínio discursivo do 

jornalismo como diferenciado de outros, tais como literários, oficiais, 

amadores, educacionais (SOUZA, 2015, p. 6). 

Souza explica que as mudanças visuais e estilísticas se tornaram evidentes ao público, 

que passou a encontrar títulos mais diretos e rígidos, evitando adjetivos e quaisquer outros 

elementos que transmitissem maior subjetividade ou emoção (Ibidem, p. 11). A autora ilustra 

as mudanças de estilo com duas notícias sobre incêndios bastante similares, uma publicada 

pela Folha da Noite em novembro de 1946 e outra pela Folha de S. Paulo em outubro de 

1990. No primeiro exemplo, lemos que “Pavoroso incêndio destruiu a Estação da Luz”, já no 

segundo, sabemos que “Incêndio destrói 2 cinemas no centro de SP”. Ao acompanhar os 

textos que seguem essas chamadas, a autora ressalta a redução da complexidade estrutural das 

construções linguísticas.  

Ao compararmos os dois exemplos, podemos perceber de imediato que o 

texto de 1990 é mais sintético, com menos de metade do tamanho do texto 

de 1946. Mesmo assim, o parágrafo mais curto contém todas as informações 

necessárias à redação do lide. Em 1946 o texto é mais prolixo. Não responde 

de imediato a todas as perguntas, as respostas se encontram espalhadas pela 

reportagem. Não se sabe, por exemplo, a causa do incêndio. Em 

compensação, o redator usa diversos adjetivos para dar destaque à falta de 

aparelhamento e à coragem dos bombeiros, enquanto, nos anos 1990, os 

adjetivos são escassos. (...) No primeiro exemplo, há advérbios deslocados, 

inversões e orações encaixadas, com conectivos rebuscados, como “cuja”. 

No lide do jornal FOLHA DE S. PAULO, de 1990, a busca pela forma mais 

dieta torna o texto quase telegráfico (SOUZA, 2015, p. 13). 

A autora conclui esta primeira análise ressaltando a linguagem característica desse que 

seria o período romântico do jornalismo nacional a partir de um trecho de outra reportagem da 

Folha da Noite, que descreve um relógio de forma humanizada, transformando-o em uma 

vítima que morre metaforicamente no incêndio. Souza chama a atenção para o fato de que 

qualquer leitor assíduo de jornais perceberia que o trecho reproduzido é raro nos trabalhos 

atuais, mesmo em espaços reservados a crônicas. 
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O pernambucano Nelson Rodrigues (1912-1980) talvez tenha sido a figura pública 

Brasileira que mais demonstrou abertamente seu descontento com as mudanças, sobretudo 

com relação ao lead e as copy desks57. Dramaturgo, escritor e jornalista, utilizava sua veia 

artística cheia de imaginação e estilismo para incrementar as produções noticiosas, bem como 

aproveitava as técnicas jornalísticas na composição de seus textos ficcionais. Nelson começou 

a trabalhar com apenas 13 anos na seção de polícia de A Manhã. Durante os 55 anos seguintes 

(até sua morte) produziu incontáveis reportagens, crônicas, análises, artigos e folhetins nas 

mais de 40 redações pelas quais passou. Nelson foi o quinto de quatorze irmãos, parte de uma 

família de tradição no jornalismo. Seu pai, Mário Rodrigues, foi inclusive o fundador do 

jornal A Manhã. Além dele, Mário Filho e os irmãos Roberto Rodrigues e Joffre Rodrigues 

atuaram com destaque na área.  

Sua afinidade com o estilo de escrita criativa e subjetiva era notória e declarada 

mesmo antes de se dedicar a roteiros de teatro, a partir dos anos 1940, com influências do 

jornalismo panfletário e do lirismo das ficções. Nelson chegava a inventar complementos para 

tornar suas crônicas e colunas mais atraentes ao público, e funcionava. Acreditava que esse 

tipo de interferência dava mais vida às notícias enquanto a ação dos copy desks as 

“esfriavam”. Em sua crônica “Erotismo Internacional”, o jornalista chega a dizer que estava 

vivendo a “época dos débeis mentais”, na qual as pessoas precisariam negar sua inteligência 

para se conformar ao mundo (os “falsos cretinos”). Foi seguindo essa ideia que também 

cunhou o famoso termo “os idiotas da objetividade”, título de um texto no qual expõe toda 

sua insatisfação com as mudanças trazidas pelo jornalismo industrial. 

A revolução do “lead” e do “copy-desk” fora implantada no “Diário 

Carioca” por Danton Jobim, diretor do jornalismo, e Pompeu de Souza, 

redator-chefe, e ameaçava espalhar-se pelos jornais. Danton era um velho 

amigo de Nelson desde “A Manhã” e “Crítica”; e Pompeu, ainda seu 

comparsa de “garçonnière”. Isso não impediu Nelson de redigir contra a 

instituição do “copy-desk”. A busca da “objetividade” significava a 

eliminação de qualquer bijuteria verbal, de qualquer supérfluo, entre os quais 

os pontos de exclamação das manchetes – como se o jornal não tivesse nada 

a ver com a notícia. Suponha que o mundo acabasse. O “Diário Carioca” 

teria de dar essa manchete sem um mínimo de paixão. Nelson, passional 

como uma viúva italiana, achava aquilo um empobrecimento da notícia e 

passou a considerar os “copy-desks” os “idiotas da objetividade” (CASTRO, 

1992, p. 231). 

 

 
57 Função que surgiu também pelo Diário Carioca neste período e que atribuía a um profissional o dever de 

revisar todos os textos e formatá-los em um padrão de acordo com a estrutura e linha editorial propostas pelo 

veículo. Também conhecido no Brasil por “copidesque”.  
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Eu me pergunto se, um dia, não seremos nós 80 milhões de copy desks? 

Oitenta milhões de impotentes do sentimento. Ontem, falava eu do pânico de 

um médico famoso. Segundo o clínico, a juventude está desinteressada do 

amor ou por outra: — esquece antes de amar, sente tédio antes do desejo. 

Juventude copy desk, talvez (RODRIGUES, 1995, p. 52). 

 

Não só pelo texto bem apurado podemos ver a influência do jornalismo nas criações 

de Nelson enquanto escritor de ficções. A maioria dos seus contos e novelas parte de 

expiações do mundo real e a própria ética jornalista costuma aparecer como tema. Em “Viúva, 

porém honesta” (1957), por exemplo, o dramaturgo brinca com noções de verdade e mentira, 

e apresenta a imprensa em uma paródia das máfias italianas. Já em “Boca de Ouro” (1959), 

acompanhamos a história de vida e morte de um bicheiro pela apuração de um repórter, 

expondo as construções plurais do imaginário a partir dos diferentes relatos recolhidos. Já “O 

beijo no asfalto” é inspirado em uma história real do repórter Pereira Rego, de O Globo, que 

morreu após ser atropelado por uma condução (um arrasta-sandália, espécie de ônibus antigo). 

Acidentado e ciente da proximidade da morte, o jornalista teria pedido um beijo a uma jovem 

que tentava socorrê-lo. Na peça, escrita em apenas 21 dias, o acidentado é socorrido por um 

homem, Arandir, e recebe o beijo pedido. Nessa peça a imprensa é retratada de forma ainda 

mais dramática e é responsável pelo desenrolar de toda a trama. Para o repórter Amado 

Ribeiro, o real e a verdade não importam, apenas as tiragens do jornal Última Hora. Buscando 

alcançar seu objetivo, Ribeiro se alia a um delegado corrupto, confunde entrevistados e cria 

histórias falsas com manchetes sensacionalistas. Aos poucos, a verdade aceita pelo mundo é a 

construída pela mídia e não baseada em fatos. Até mesmo as pessoas que presenciaram 

determinados acontecimentos passam a questionar suas verdades. Ocorre um enfrentamento 

entre o real e o ficcional, conforme explicado por ECO (1994). O jornalismo retratado na peça 

é covarde, desleal, voltado para a fama e o lucro. Seu representante, Ribeiro, é um vilão 

clássico, sem ética nem escrúpulos. Estes são indícios do olhar de Nelson Rodrigues sobre a 

mídia do seu tempo. 

Thomas (2004, p. 105), nos chama aa atenção para a passagem em que o jornalista 

Amado Ribeiro finge ser da polícia para intimidar uma possível testemunha.  

– A senhora é que é a viúva? Viúva (chorosa, amarrotando o lenço). 

– O senhor é da polícia? Amado Ribeiro (sintético e inapelável). 

– Somos da polícia. Mandei chamar a senhora porque é o seguinte.  

 

O pesquisador chama a atenção para o fato de que, ao responder “somos”, utilizando o 

pronome oculto na primeira pessoa do plural, o personagem se despersonaliza, esconde não só 

sua pessoa, mas sua profissão atrás de uma instituição que pode falar por ele sob um manto de 



90 

autoridade. Conforme vimos, também o jornalismo industrial passa a se sustentar na figura da 

instituição, preservando uma aura de potência onisciente, imparcial e objetiva. Na sequência 

do texto, o repórter passa a ser mais enfático em sua fala, utilizando os meios repressivos 

ligados à imagem da instituição “polícia” para fortalecer um comportamento machista e 

hostil. A partir disso, Ribeiro usa a pressão para construir sua própria verdade na mente da 

viúva. A entrevista se confunde com um interrogatório e a apuração se torna imposição de 

uma versão criada. 

 

Amado (furioso) – Olha aqui. Ou a senhora diz a verdade. A polícia não tem 

esse negócio de mulher, não. Mulher apanha também! (Muda de tom) Sua 

Burra! Põe na tua cabeça o seguinte. Você tem um amante. E por quê, por 

que tem um amante? Porque seu marido, escuta, escuta! Seu marido 

mantinha relações anormais. Relações anormais com o cara. Entendeu? 

(Melífluo) Seu marido tinha um amigo chamado Arandir, amigo esse que a 

senhora está reconhecendo pela fotografia.  

 

Mais à frente, ao ser questionado pelo sogro de Arandir sobre ter certeza das coisas 

que publicara no jornal, Amado Ribeiro responde que esses “são outros quinhentos! Sei lá! 

Certeza, propriamente. A única coisa que sei é que estou vendendo jornal como água. Pra 

chuchu”. A confusão entre o que se sabe (vivenciou) e o que foi insistentemente afirmado 

pela mídia e, em seguida, pela sociedade (no que se confia) permanece até o fim do roteiro58. 

O jornalismo aqui pratica gaslighting59 com objetivo único de sucesso e de vendas, mas 

poderia ter motivação política também, por exemplo. Incluir uma questão dessas no centro do 

roteiro é de uma perspicácia que pode derivar da experiência vivida com a mídia, em um uso 

tão profundo do realismo que chega a  expor em metalinguagem as confusões cotidianas entre 

real e ficção, estas conduzidas pelos afetos. 

Aliada às polêmicas frases de Nelson Rodrigues, que se tornaram jargões populares e 

citações comuns, tais obras de ficção demonstram o choque entre gerações de jornalistas 

durante uma revolução na imprensa nacional e na própria compreensão do que é fazer 

jornalismo. Nelson Rodrigues nunca teve uma diferenciação completa entre sua produção 

 
58 Mas uma vez, retomamos o debate entre realidade e ficção de Umberto Eco (1994) trazido no primeiro 

capítulo desse trabalho.  

59 Forma de abuso psicológico pela qual informações são distorcidas, negadas, omitidas ou inventadas 

seletivamente pelo abusador com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e 

sanidade. Os casos envolvendo gaslighting visam desorientar a vítima para tirar algum tipo de proveito. A 

vítima, normalmente, se sente culpada e passa a acreditar mais nas ficções que lhe são afirmadas com total 

convicção pelo abusador do que na sua própria percepção sensível e experiências empíricas. Esse tipo de ataque 

ocorre com frequência em relacionamentos afetivos abusivos, mas pode ser repensado em uma dinâmica maior 

ao estudarmos as estratégias sensíveis na pós-verdade, por exemplo, em seu uso político diante da revisão 

histórica, negacionismo e distorção de fatos.  
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focada em realidade ou ficção, nem teve pudor em usar do sensacionalismo e da invenção 

para trazer mais atração às suas produções. Nesse ponto, chega a se assemelhar ao seu 

perverso personagem Amado Ribeiro, talvez impondo a si um maior limite ético. Samuel 

Wainer (2000), em seu livro de memórias, explica que Nelson acreditava que a objetividade 

pura, sem emoção, sensação e imaginação, não seria capaz de retratar a realidade. Acreditava 

que “a vida como ela é” é “outra coisa”. Assim, unir imaginação e realidade, objetividade e 

literatura, seriam formas de reportar algo mais próximo do que realmente foi experimentado.  

Essa noção traçada por Nelson Rodrigues nunca foi completamente excluída. Já por 

volta da década de 1960, surgem novas correntes jornalísticas nos EUA capazes de influenciar 

todo o mundo, dentre elas o New Journalism. No Brasil de 1966, presenciou-se a criação da 

Revista Realidade, que bebia dessa fonte. Ainda assim, as lógicas positivistas predominam até 

que os avanços tecnológicos influenciem a mídia a se reinventar, uma dinâmica ainda em 

processo e que remonta à preocupação inicial deste trabalho. 

Conforme vimos, a lógica positivista deu ao jornalismo aspectos duros e 

metodológicos que se convertem em técnicas (ou fórmulas) baseadas e voltadas para um 

estímulo produtivo que se desenvolve historicamente com a ascensão capitalista. A partir da 

análise histórica de Lage (1979) é possível compreender que a técnica formulada no 

desenvolvimento do jornalismo informativo passa pela adoção de uma linguagem adequada 

aos novos padrões industriais do período e às necessidades da sociedade então tomada como 

“de massas”. Por essa lógica, chamamos aqui esse tipo de jornalismo, com fortes raízes 

positivistas, de “Industrial”. Suas mecânicas de criação de pauta, apuração, construção de 

texto e montagem gráfica não por acaso se assemelham a uma dinâmica fabril. É preciso 

compreender que essa produção robotizada em vez de abrir mão das subjetividades 

envolvidas em seu processo, apenas nega sua existência em um contexto que nos parece 

favorável a lógicas de mercado, mantendo a notícia como um produto isento, capaz de refletir 

o real e a verdade. Colocada como axioma, essa lógica ignora o fato de que toda prática é 

social, discursiva e cultural, e, portanto uma construção da linguagem (HALL, 1997). Assim 

como os logaritmos (robôs) que movem as engrenagens dos aplicativos e redes sociais na 

virtualidade não podem ser considerados isentos por serem produzidos a partir de escolhas 

subjetivas de sujeitos criadores desses determinados aparatos técnicos (FLUSSER, 2002), e 

também os cientistas não podem se desvincular de sua própria subjetividade e condições de 

produção apesar das mais duras metodologias aplicadas, o jornalismo não se desvincula das 

diversas subjetividades envolvidas em seus processos apenas por utilizar uma metodologia. 
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Vale ressaltar que “até mesmo o discurso que pretende desvendar a verdade constrói, ao fazê-

lo, a sua própria verdade, uma entre outras possíveis” (SOARES, 2009). Lembramos aqui das 

múltiplas realidades e versões plurais da verdade sobre as quais nos fala Maffesoli (2014). 

Para a socióloga Gaye Tuchman (1999) a objetividade jornalística serve como uma 

espécie de ritual estratégico para proteger a classe e as empresas de informação dos riscos 

inerentes à profissão. O ofício colocaria os jornalistas acima do bem e do mal sob o preceito 

intocável da objetividade que firmaria sua credibilidade. É isso Tuchman denomina como o 

News Judgement (Julgamento da Notícia, em tradução nossa). A autora destaca quatro 

artifícios metodológicos utilizados pelos jornalistas: a exposição de afirmações 

“contraditórias” como forma de se aproximar da verdade (mostrar os dois lados de uma 

situação); a apresentação de provas auxiliares, que seriam declarações ou fatos que confirmem 

um enunciado; a escolha de personagens que expressem em sua fala o que o próprio 

jornalista/veículo gostaria de dizer; e a estruturação da sequência da informação em forma 

apropriada, ou seja, destacando primeiro o mais importante dos fatos para depois desenvolver 

o restante da notícia hierarquicamente (o texto em pirâmide).  

Atacados devido a uma controversa apresentação de ‘fatos’, os jornalistas 

invocam a sua objetividade quase do mesmo modo que um camponês 

mediterrâneo põe um colar de alhos à volta do pescoço para afastar os 

espíritos malignos (TUCHMAN, 1993, p. 75). 

 

Eis os problemas encontrados pela socióloga em cada um dos artifícios: não há 

garantias de que alguma informação dentre diversas versões conflitantes apuradas seja a 

verdadeira, ou que haja apenas dois pontos de vista sobre uma situação. A apresentação de 

provas auxiliares acaba revelando-se tão subjetiva quanto as primeiras afirmações elucidadas. 

O uso de aspas envolve critérios também subjetivos, uma vez que a escolha dos personagens e 

do recorte de suas falas é feita pelo jornalista ou pelo veículo para o qual trabalha. Por último, 

cabe ao jornalista elencar quais fatos foram os mais importantes diante de um acontecimento 

através do seu ponto de vista pessoal para então estruturar hierarquicamente sua exposição.  

 É interessante lembrar que ainda hoje os grandes veículos de mídia trabalham segundo 

manuais de jornalismo produzidos por eles próprios. São definições de regras pela 

objetividade e pelo padrão estético que buscam assegurar a qualidade do jornal. Esses 

manuais costumam afirmar os critérios de objetividade como essenciais à prática. Carlos 

Jáuregui e Elton Antunes analisaram os manuais de cinco das maiores empresas de jornalismo 

do país e encontraram como ponto comum a negação da natureza da afetividade. Os autores 

comparam as fórmulas indicadas nessas produções a um “adestramento”. 
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Se, por um lado, os materiais consultados reconhecem a impossibilidade de 

uma prática completamente livre de afetividade, por outro, condenam o uso 

da afetividade como uma estratégia de captação do leitor e orientam a se 

buscar o maior controle possível sobre as emoções. Retomando a analogia 

com o Encantador de Cães, é possível dizer que, assim como Cesar Millan é 

a solução para mascotes demasiadamente eufóricos, brincalhões ou agitados, 

os manuais de redação esperam um cão de guarda mais sutil, com latidos 

menos raivosos e ruidosos (JÁUREGUI, ANTUNES, 2012, p. 14). 

 

O manual do jornal O Globo, por exemplo, exige fidelidade a três requisitos: “exatidão 

(para não enganar o leitor), clareza (para que ele entenda o que lê) e concisão (para não 

desperdiçar nem o tempo dele e nem o do jornal)” (O GLOBO, 2005, p. 19). Na primeira 

linha do primeiro capítulo do manual (“Antes de escrever”), já há uma menção de como fazer 

o lead60. A Folha de S. Paulo também definiu seus padrões e restrições:  

[Um bom texto jornalístico] Deve ser claro e direto. Deve desenvolver-se 

por meio de encadeamentos lógicos. Deve ser exato e conciso. Deve estar 

redigido em nível intermediário, ou seja, utilizar-se das formas mais simples 

admitidas pela norma culta da língua. Convém que os parágrafos e frases 

sejam curtos e que cada frase contenha uma só linha. Verbos e substantivos 

fortalecem o texto jornalístico, mas adjetivos e advérbios, sobretudo se 

usados com frequência, tendem a piorá-lo. O tom dos textos noticiosos deve 

ser sóbrio e descritivo. Mesmo em situações dramáticas ou cômicas, é essa a 

melhor maneira de transmitir o fato da emoção. Deve evitar fórmulas 

desgastadas pelo uso e cultivar a riqueza dos vocábulos acessíveis à média 

dos leitores. (FOLHA DE S. PAULO, 1996)61. 

 

Observamos que esses manuais atuaram por diversos anos como receitas que, se 

seguidas à risca, servem também como artifício de defesa dos jornalistas frente à sociedade e 

às cobranças possíveis vindas dos superiores hierárquicos (PERES, 2012). Se uma produção 

não estiver suficientemente bem apurada ou escrita, ela pelo menos seguiu as regras do 

manual, logo, não há do que se reclamar.62 

 
60 O manual de O Globo explica que um bom lead não começa na redação do texto, mas na rua, durante a 

apuração. O repórter já deveria criar a estrutura mentalmente, o que agilizaria todo o processo de redação e 

indica também uma apuração bem feita. Velocidade, qualidade e padronização aparecem interligados. 

61 Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_texto_introducao.htm>. Acesso em: 05 

de novembro de 2019. 

62 É justo ressaltar que as versões mais novas dos manuais de redação verificados nessa pesquisa modificaram 

um pouco sua abordagem e reforçam a ideia de que devem ser utilizados mais como fonte de apoio técnico do 

que como norma. Em uma aparente contradição, o manual de O Globo afirma que “não é boa ideia estabelecer 

normas e padrões sobre o que seria a linguagem própria do jornalismo: por esse caminho, na melhor hipótese 

chega-se a um estilo padronizado, fiel seguidor de receitas e destituído de imaginação” (O GLOBO, 2005, p. 24). 

Já o manual mais recente da Folha de S. Paulo, define que existe um longo caminho entre o acontecimento de 

um fato e a publicação no jornal, e que na Folha esse percurso abrange investigação detalhada, independência do 

jornalista, redação clara e precisa, edição pluralista e criativa, além de organização crítica e hierárquica (FOLHA 

DE S. PAULO, 2011, p. 9). Já na introdução, o manual afirma que “traduz uma flexibilização progressiva  das 

normas presentes nas edições de 1988 e 1987, mais impositivas” (Ibidem, p. 7).  Essa mudança de postura nos 

mostra que há uma tendência do jornalismo atual para que se adapte às novas realidades. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_texto_introducao.htm


94 

Outra forma de entender as diversas subjetividades inerentes ao fazer jornalístico 

passa pela compreensão acerca dos critérios de seleção das notícias de um veículo de 

informação. Esse foi o ponto de partida para a teoria do Gatekeeping (“portaria”, em tradução 

literal). O termo surgiu no campo da psicologia em 1947 com Kurt Lewin para uma pesquisa 

sobre escolhas tomadas na alimentação. Três anos depois, foi incorporado ao jornalismo por 

David Manning White (2000), que propôs um estudo sobre o fluxo de notícias de dentro das 

redações, quais conseguem entrar e quais ficam de fora dos jornais. Ao lado de um editor (o 

gatekeeper, ou “Mr. Gates”) de Midwest com 25 anos de carreira, White verificou quais 

pautas eram escolhidas e quais não eram aproveitadas pelo jornal, anotando ainda explicações 

sobre o motivo de cada descarte. Em seguida, verificou quais pontos foram determinantes 

nessa cadeia de escolhas, ou seja, qual o critério para determinar a exclusão de uma pauta. 

White concluiu que a objetividade não era a única determinante na escolha das pautas. Muitas 

ideias foram rejeitadas por falta de espaço no jornal, outras consideradas vagas, confusas, 

repetidas, desinteressantes e algumas não foram aproveitadas por terem chegado muito tarde à 

redação. Dentre outros critérios de corte observados estavam a dissonância com a política 

econômica vigente, com ideais cristãos e a aproximação com lógicas comunistas. Podemos 

somar ainda como fator de seleção as prioridades atreladas à linha editorial de um jornal.   

A função de gatekeeper era comum nas redações e sofreu diversas mudanças ao longo 

do tempo, principalmente com as necessidades inerentes ao noticiário virtual63. Mesmo assim, 

a subjetividade permanece ativa nos momentos de seleção e corte de pautas. Seguindo as 

lógicas do News Judgement, compreendemos que expor claramente essa mecânica poderia 

trazer perigo à credibilidade do veículo noticioso. Mas em tempos de pós-verdade e enxurrada 

de informações e conteúdos flutuando na internet, quando a subjetividade dos sujeitos explode 

sem direção, será que ainda vale a pena manter esse tipo de mecânica oculta, prezando pela 

segurança de preservar os processos restritos e a credibilidade apoiada nos artifícios 

ritualescos? 

(...) o ideal da transparência é enganador e consegue esconder coisas 

importantes como os interesses empresariais dos jornais e das fontes que os 

alimentam. Além disso, sugere a necessidade de exposição imediata dos 

fatos, como se a simples exposição bastasse para esclarecer o público. 

Principalmente por causa do uso da imagem, remetendo à antiga ilusão de 

que “ver” é “compreender” (MORETZSOHN, p. 154). 

 
 
63 Em 2011, a pesquisadora Adriana Barsotti foi vencedora do Prêmio Compós de Dissertações ao trabalhar uma 

análise atualizada do Gatekeeping no jornalismo digital. Dentre as suas conclusões, compreendeu que a prática 

se mantém, mas novas funções se incorporam às antigas. Agora, o porteiro torna-se também vigia (gatewatcher) 

da concorrência e do interesse público. 
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De acordo com Traquina (2004), já na década de 1970 as notícias do jornalismo 

passam a ser estudadas teoricamente como discursos construídos, versões de uma determinada 

realidade. A linha teórica do newsmaking64 sustenta essa ideia apontando que não se pode 

mais compreender a informação jornalística enquanto mero reflexo de uma realidade única e 

firmada. Mesmo assim, ainda sob a forte égide da modernidade, o senso comum compreende 

que as notícias são, ou deveriam ser, relatos verdadeiros dos acontecimentos de maior 

importância social da realidade. Em 2019 (ano corrente dessa pesquisa), o telejornal mais 

famoso do país completou 50 anos. Em suas publicidades comemorativas, repetiu diversas 

vezes que os segredos de sua longevidade seriam a imparcialidade e a verdade dos fatos 

relatados. Talvez esse critério de silenciamento da subjetividade seja um tiro no pé do 

jornalismo tradicional.  Trouxemos essa questão em um artigo publicado na Intercom 201965. 

Como conclusões preliminares (buscavamos primeiro incentivar o debate), compreendemos 

que dois caminhos possíveis para a retomada da credibilidade no jornalismo seriam: recuperar 

seus valores e reforçar junto ao público seu papel como fonte confiável de informações, 

propondo lógicas e abordagens passíveis de serem reafirmadas pela experiência cotidiana da 

população; buscar uma real transparência, expondo suas lógicas de produção, sua parcialidade 

e subjetividade, envoltos concomitantemente por questões éticas, metodologias e estrutura. 

(GOULD; ROCHA, 2019). Dessa forma, um jovem da favela confiaria mais em um jornal 

que o trate como estudante ou como criança em vez de apresentá-lo como “menor”, por 

exemplo, e que também não lide com as mortes de seus colegas como se fossem apenas 

estatística. Quando esse mesmo jovem escuta da mídia que a economia do país vai bem, mas 

lhe falta comida no prato, ele sente a contradição na pele. Da mesma maneira, qualquer um 

daria mais crédito a um trabalho do qual conhece os procedimentos e, portanto, os motivos 

pelos quais pode confiar.  

De acordo com Moretzsohn (2007), é preciso desnaturalizar a própria lógica do fazer 

jornalístico já que, em suas bases, o jornalismo deveria ser um processo contínuo de 

suspensão da cotidianidade, trazendo à tona aquilo que está ocultado ou causando 

estranhamento no que foi normalizado. Durante nossa pesquisa verificamos que a revista 

Piauí por diversas vezes aposta em uma espécie de metalinguagem do jornalismo informativo, 

ou seja, demonstra de que forma importantes reportagens foram produzidas (como mostra o 

 
64 Teoria que indica que as notícias são, primeiro, fruto de uma lógica industrial e econômica de produção. 

65 Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 
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artigo citado no caso “A metástase”66), ou mesmo explicitando o processo da própria matéria 

publicada pela revista (conforme veremos em um exemplo mais adiante). Outro exemplo mais 

popular desse tipo de metalinguagem é o programa televisivo “Profissão Repórter”67, 

transmitido pela TV Globo. Para além disso, vale lembrar que “se a literatura jornalística se 

pauta pelo realismo, então as sensações servem para amplificar seu recurso de 

verossimilhança, não para romper com esse protocolo” (MATHEUS, 2011, p. 98).  

Os critérios do jornalismo industrial, quando seguidos de forma rígida, não apenas 

preveem um público mal informado sobre seus processos internos e possibilidades de 

mudança, como também impedem os profissionais de penetrarem nos múltiplos universos e 

realidades subjetivas de suas personagens complexas, como pudemos ver na análise de “O 

nascimento de Joicy”. É como se “(...) a narrativa que reencena a saga do outro e o mundo 

que o contém se esgotassem nesses dados objetivos” (MEDINA, 2008, p. 63).  

(…) dizer que o trabalho de informar “não envolve, ou não deveria envolver 

nenhuma ação ou decisão” é, antes de mais nada, ignorar a ação ou decisão 

prévias que orientam o percurso de escolha das próprias informações a serem 

relatadas fidedignamente; (...)  é desconsiderar todo o processo discursivo 

que resultará nesses relatos através dos quais o jornalismo se materializa, o 

que implica em desconsiderar o próprio Jornalismo como discurso 

(MORETZSOHN, p. 140). 

Além de tudo, é importante considerar que a narrativa que promove uma ideia de 

objetividade absoluta pode funcionar como técnica legitimadora de ideias e correntes 

hegemônicas, privilegiando interesses, opiniões e ideologias dos proprietários dos grupos de 

comunicação, ocultada do seu público (MARQUES DE MELO, 1985, p. 14). Ainda assim, 

mesmo que o jornalismo expresse e reproduza uma visão burguesa do mundo, encontra em si 

uma função emancipatória ao acumular características próprias enquanto forma de 

conhecimento social. Desse modo, “ultrapassa, por sua potencialidade histórica 

concretamente colocada, a mera funcionalidade ao sistema capitalista” (GENRO FILHO, 

2012, p. 42). Muito disso também se dá porque o repórter é sujeito, e não consegue 

simplesmente se desvincular de todos os seus condicionamentos na hora de trabalhar. 

 
66 A reportagem revela os bastidores da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista 

Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. O texto revela duas diferentes abordagens na apuração do caso pelo 

jornal O Globo, uma delas serviu de apoio às investigações policiais enquanto a outra acabou atrapalhando o 

caso. 

67 Programa transmitido pela Rede Globo de Televisão desde 2006 que mostra os desafios dos repórteres 

enquanto trabalham na cobertura de pautas por todo o Brasil. Nele, jovens repórteres participam dos mais 

diversos desafios em apurações de pautas sensíveis e polêmicas enquanto são instruídos e coordenados pelo 

experimente jornalista Caco Barcellos.  
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Apesar de toda a crítica possível ao modelo de jornalismo industrial, a contribuição 

pragmática do positivismo não deve ser desmerecida. Pelo contrário. “O que seria das 

narrativas da contemporaneidade se encontrássemos na mídia apenas discursos abstratos, 

opiniões difusas, argumentos imprecisos?” (MEDINA, 2008, p. 26). Além disso, talvez o 

jornalismo jamais tivesse adquirido a importância social que alcançou caso não fincasse sua 

credibilidade no uso de métodos. Michel Schudson explica que o conceito de objetividade 

jornalística está diretamente relacionado à atualização da imprensa e aos critérios de notícia 

em um período histórico determinante. Assim, com a ideologia da objetividade, “os jornais 

substituíram uma fé simples nos fatos por procedimentos criados para um mundo no qual até 

os fatos eram postos em dúvida” (SCHUDSON, 1978, p. 122). Isso porque durante os 

diversos conflitos ideológicos da Primeira Guerra Mundial a credibilidade das notícias foi 

colocada em xeque, algo bastante parecido com o que acontece nos últimos anos.68 Não 

obstante, todo esse arcabouço permitiu que a produção noticiosa se tornasse um tipo de 

conhecimento próprio, válido e legitimado da atualidade até o momento desta pesquisa. 

Passados períodos de grande aposta na objetividade e na subjetividade, talvez sejamos agora 

capazes de encontrar uma maturidade possível para o fazer jornalístico, que seja 

equilibradamente metodológico e humano. Isso se torna ainda mais urgente ao lembrar que a 

humanidade passou de uma era das trevas em que o Iluminsmo buscava clarear o mundo para 

um período em que pode haver excesso de luz, uma cegueira provocada pela claridade 

(MORETZSOHN, 2007, p. 29). Cremilda Medina reforça esse pensamento: 

Os impasses e os trágicos contextos que as sociedades viveram no século 

XX, reforçados pelas mazelas e pelos desafios do século XXI, exigiram e 

exigem da reflexão e das práticas jornalísticas muito mais do que as 

gramáticas operantes cujos princípios derivam não só de Comte, como, no 

século XVII, de René Descartes. As guerras, a bomba atômica, a miséria 

social, as ameaças ao meio ambiente, o terrorismo, as doenças fatais e todas 

as pautas da contemporaneidade demandam mais as narrativas autorais 

densas e tensas do que as promessas de verdade simples e precisa, ideais 

cartesianos reescritos pelo positivismo no século XIX (MEDINA, 2008, p. 

28). 

 

O neurocientista António Damásio (2012) escreveu “O erro de descartes” com o 

intuito de mostrar que a razão poderia não ser algo tão puro quanto se pensava ou se desejaria 

que fosse. Sua desconfiança sobre a natureza da racionalidade o fez pesquisar esse assunto a 

 
68 Nesse sentido é possível pensar o fenômeno contemporâneo das Agências de checagem de fatos, iniciativa 

jornalista que remonta os ideias da profissão ao propor investigar de forma mais contundente aquilo que é 

divulgado como fato nas diferentes mídias. De forma simplificada, seria uma instituição midiática feita para 

regular a veracidade da mídia, uma proposta que traz contradições e soluções ainda passíveis de bastante estudo. 
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fundo no campo da neurobiologia. O autor explica que cresceu aceitando que os mecanismos 

da razão existiam em uma área determinada do cérebro, fisicamente separada de onde as 

emoções se abrigavam. Uma não poderia se misturar com a outra (DAMÁSIO, 2012, p. 16). 

Sua percepção só foi afetada ao conhecer um determinado paciente que sofria de uma doença 

neurológica capaz de danificar um setor específico do seu cérebro e debilitar, quase que 

instantaneamente, a sua capacidade cotidiana de tomar decisões. 

Os instrumentos habitualmente considerados necessários e suficientes para 

um comportamento racional estavam intactos. Ele possuía o conhecimento, a 

atenção e a memória indispensáveis para tal; a sua linguagem era impecável; 

conseguia executar cálculos, lidar com a lógica de um problema abstrato. 

Apenas um outro defeito se aliava à sua deficiência de decisão: uma 

pronunciada alteração da capacidade de sentir emoções. (...) essa correlação 

foi para mim bastante sugestiva de que a emoção era um componente 

integral da maquinaria da razão. Duas décadas de trabalho clínico e 

experimental com muitos doentes neurológicos permitiram-me repetir 

inúmeras vezes essa observação e transformar uma pista numa hipótese 

testável (DAMÁSIO, 1996, pp. 11-12). 

 

A partir da sua mudança de percepção, o neurocientista revisa Descartes no que 

também se torna uma autocrítica e renovação para seu campo de ciência. Em sua teoria da 

interação mente-corpo, Descartes indicava que a função da mente se restringia ao 

pensamento. Os demais processos seriam funções relativas apenas ao corpo. Haveria uma 

separação simples, uma dualidade físico-psicológica. Ainda em suas perspectivas, o 

pensamento lógico estaria atrelado diretamente à ideia da existência. Ele resumiu isso em uma 

afirmação que ganharia fama por longas gerações, sendo interpretada das mas diferentes 

formas: “penso, logo existo”. A partir desta compreensão, podemos decifrar o título do livro 

de Damásio. 

Considerada literalmente, a afirmação ilustra exatamente o oposto daquilo 

que creio ser verdade acerca das origens da mente e da relação entre a mente 

e o corpo. A afirmação sugere que pensar e ter consciência de pensar são os 

verdadeiros substratos de existir. E, como sabemos, Descartes via o ato de 

pensar como uma atividade separada do corpo, essa afirmação celebra a 

separação da mente, a “coisa pensante” (res cogitans) do corpo, não 

pensante, o qual tem extensão e partes mecânicas (res extensa).  

 

(...) É este o erro de Descartes: a separação abissal entre o corpo e a mente, 

entre a substância corporal, infinitamente divisível, com volume, com 

dimensões e com um funcionamento mecânico, de um lado, e a substância 

mental, indivisível, sem volume, sem dimensões e intangível, de outro; a 

sugestão de que o raciocínio, o juízo moral e o sofrimento adveniente da dor 

física ou agitação emocional poderiam existir independentemente do corpo. 

(DAMÁSIO, 1996, pp. 279-278). 
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As diversas experiências em atividade clínica e pesquisa fizeram com que Damásio 

concluísse que existe uma relação bem mais complexa envolvendo a dualidade mente e corpo, 

assim como entre o sensível e o racional. Ele chega a afirmar que “a ação dos impulsos 

biológicos, dos estados do corpo e das emoções pode ser uma base indispensável para a 

racionalidade”.  Revisitando agora uma famosa frase de Pascal, o neurocientista propõe uma 

mudança direta de percepção: 

Pascal afirmou que “o coração tem razões que a própria razão desconhece” 

(...) Se me fosse permitido alterar sua afirmação, diria: O organismo tem 

algumas razões que a razão tem de utilizar. Não duvido que o processo 

continua para além das razões do coração. Por um lado, usando os 

instrumentos da lógica, podemos verificar a validade das seleções que nossas 

preferência ajudaram a fazer. Por outro, podemos ultrapassá-las recorrendo 

às estratégias de dedução e indução em proposições linguísticas 

imediatamente disponíveis (...) (DAMÁSIO, 1996, pp. 233-234). 

 

Assim concluímos nosso passeio da técnica mecânica e industrial até uma retomada da 

lógica do sensível, com Antônio Damásio, que trafegou pelas ciências duras até alcançar a 

liquidez do sensível. 

(...) o que se passa é que a alma e o espírito, em toda sua dignidade e 

dimensão humana, são os estados complexos e únicos de um organismo. 

Talvez a coisa mais indispensável que possamos fazer no nosso dia-a-dia, 

enquanto seres humanos, seja recordar a nós próprios e aos outros a 

complexidade, fragilidade e singularidade que nos caracterizam 

(DAMÁSIO, 1996, p. 283). 

 

2.4 A sensibilidade e a Realidade a favor do jornalismo 

A comunicação contemporânea é impulsionada pelos avanços tecnológicos e pelas 

novas dinâmicas sociais. A internet e as mídias digitais geraram um acesso à informação e 

estímulos nunca experimentados antes. Estamos “profundamente imersos num processo 

civilizatório em que as imagens exercem um poder inédito sobre os corpos e espíritos” 

(SODRÉ, 2002, p. 15). Convive-se cada vez mais com horários marcados, semáforos agitados 

e, se no cotidiano dizem que se encurtaram as distâncias, foi para poder encurtar-se ainda 

mais os prazos. Na era da velocidade, o tempo da contemplação e da experimentação se torna 

perda de tempo em uma lógica cada vez mais produtivista na qual a tecnologia, outrora 

pensada para aliviar problemas e trabalhar pelo homem, passa a servir como uma desculpa 

que impossibilita qualquer demora. É nesse contexto que as redações jornalísticas ficam mais 

enxutas e o profissional da comunicação acumula funções, tornando-se multimídia e 
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multitarefa69 (BERTOLINI, 2017). Passamos pela Grande Aceleração de Colvile (2016) e 

convivemos com todas as suas contradições. As mudanças criaram um cenário ainda mais 

competitivo para as empresas de informação, estimulando uma cadeia mercadológica já 

existente, onde a velocidade e o “furo jornalístico” muitas vezes têm mais importância do que 

o público alvo dessa informação. Esse pensamento nos faz crer que os preceitos básicos da 

profissão estão colocados em xeque. Aos poucos, o jornalismo deixa de informar para 

entreter, deixa de trazer esclarecimento para aliviar a necessidade viciosa de seu público por 

consumo de conteúdo. Mas se acreditamos que ainda há espaço para uma produção 

jornalística com real valor social, precisamos pensar em alternativas à cadeia industrial que se 

impõe como natural. 

O jornalismo é uma profissão cujo produto pode ser uma forma de 

conhecimento, resultante de um cotidiano processo de suspensão da e de 

retorno à cotidianidade, e esse processo é viável e verificável até mesmo nas 

atuais condições de produção, impositivas de constrangimentos 

tendencialmente castradores dessa perspectiva. Aliais, se assim não fosse, só 

nos restaria rejeitar o jornalismo como algo intrinsecamente alienante e ao 

mesmo tempo abandonar a perspectiva dialética a partir de um entendimento 

frankfurtianamente enviesado da concepção de totalidade, que faz supor os 

trabalhadores como cúmplices do capital e não como a força capaz de negá-

lo: então estaríamos cancelando todas as possibilidades de um outro 

jornalismo e, junto com ela, de um outro mundo. Teríamos apenas o consolo 

da beleza trágica do fado: a lucidez e o destino de ver o próprio destino sem 

poder mudar-lhe a sorte (MORETZSOHN, 2007, p. 34).  

Faro (1999) discute as fronteiras entre as quais o jornalismo atual se comprime, e 

chama a atenção para a necessidade de um discurso capaz de relatar os acontecimentos de 

forma mais plural e renovada. Ele indica que os constrangimentos do jornalismo passam pela 

sua forma própria de linguagem. “Quais os limites da linguagem jornalística? (...) tal discurso 

consegue apreender a realidade global que está presente no fato e, em consequência, permite à 

práxis do profissional de imprensa cumprir o sentido social de sua atividade?” (FARO, 1999, 

p. 18). O pesquisador indica, então, que é preciso atuar sobre essa forma de linguagem e sobre 

o próprio discurso, buscando por algo que satisfaça de maneira mais contundente sua relação 

 
69 O texto de Jeferson Bertolini explica que ambos os termos, multimídia e multitarefa, tornaram-se importantes 

para se entender o mercado de trabalho contemporâneo dos jornalistas. Enquanto o primeiro faz menção a um 

único profissional capaz de fazer trabalhos para mais de um veículo midiático (como jornal, rádio e TV) ao 

mesmo tempo, o segundo indica um jornalista único que deve executar múltiplas tarefas, antes divididas entre 

profissionais especializados, como redigir textos, fazer locução e captar imagens. Para o autor, o novo perfil dos 

profissionais de jornalismo é produto de uma reconfiguração do mercado de trabalho provocada principalmente 

pelas tecnologias digitais, que se desenvolveram de forma mais evidente no Brasil a partir dos anos 2000, e às 

novas estruturas de negócios das grandes empresas de mídia, que precisaram se diversificar também para superar 

desafios e manter margens de lucro diante das novidades tecnológicas e sociais de seu tempo (BERTOLINI, 

2017). 
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com a realidade. Adicionamos aqui que este discurso precisa também se adequar ao leitor pós-

moderno, acostumado com novas dinâmicas de estímulos sensoriais. 

(...) é preciso definir o status próprio da matéria jornalística no âmbito da 

narrativa, na medida mesmo em que o repórter, no exercício de seu ofício de 

comunicar o real, encontra na linguagem um elemento de mediação 

empobrecedor frente à complexidade que constitui esse mesmo real. Como 

intelectual, nenhuma regra satisfaz o jornalista, de sorte que seu trabalho é 

também um permanente estado de tensão entre a natureza multiforme do fato 

e os padrões narrativos formais exigidos pela imprensa (FARO, 1999, p. 18). 

A partir do que é levantado por Faro, retomamos o dilema de Ludwig Wittgenstein 

(1975): como é possível descrever em palavras o aroma do café? Como seria possível 

descrever em palavras a realidade, tão complexa e múltipla? E mais, como competir com a 

chuva de imagens perante um público que já nasce imerso pelas luzes da virtualidade 

tecnológica?  

De todo modo, sempre restará a dúvida: como dizer o indizível? (...) Se 

pudermos aceitar a emoção como componente do jornalismo e incorporar – 

ou, antes, recuperar – a sensibilidade dos campos da arte e da literatura ao 

relato jornalístico, talvez possamos enfrentar melhor aquela pergunta 

(MORETZSOHN, 2013, p. 15). 

 

 Nenhuma mediação poderia nos fazer experimentar a aura das coisas, conforme 

explícita Benjamin (2017), ainda assim, um jornalismo que compartilhe sensações e que 

explore a narrativa descritiva é capaz de estimular a construção imaginária, como a literatura, 

gerando experimentações próprias e pessoais sobre determinado acontecimento, lógica que 

remonta a utilidade da experiência estética observada por Sócrates. Tal construção não é 

solitária, mas se faz a partir da troca entre aquele que compartilha sua vivência e aquele que a 

recebe e transforma a partir de seu repertório pessoal. Como nos lembra ECO (1994), grande 

parte daquilo que sabemos e conhecemos nos foi relatado e não vivenciado. Através de um 

jornalismo preocupado com a sensorialidade, o leitor poderia ter contato com estímulos de 

uma virtualidade expandida, uma realidade múltipla e plural que se diversifica de acordo com 

o olhar do indivíduo, uma vez também que a mídia é um dos grandes construtores do 

imaginário social sobre a realidade e a verdade (THOMPSON, 2012). 

Enquanto a presença de temáticas e pontos de vista conflitantes aos de um leitor 

conformista podem isolá-lo em seu próprio universo, recusando o diálogo de ideias, o 

estilismo e bom texto atraem com atributos de arte e abrem caminhos para a reflexão sobre o 

que é diferente ou distanciado. Por essa lógica, nossa pesquisa persegue o potencial intrínseco 

ao uso consciente da sensibilidade na formulação de um texto noticioso que se designa 
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interessante e desnaturalizante sobre o cotidiano. Essa alternativa pode parecer 

comercialmente distante, mas se mantém em constante movimento. Publicações como a 

Revista Realidade e Jornal da Tarde na década de 1960, a crescente venda de bibliografias70 e 

o bom desempenho de público e crítica da Revista Piauí (que completou 13 anos em 2018 

com uma tiragem de 50.100 exemplares e um aumento de 141% em acessos no site com 

relação ao ano anterior, chegando a quase 30 milhões de visitantes únicos71 em um período de 

grande segmentação das mídias) são exemplos disso. Outro ponto a se considerar é que, no 

que tange ao interesse público, a arte sempre teve algum destaque. 

Consideramos que se o papel do jornalismo é desnaturalizar os fatos, romper com o 

que está banalizado no cotidiano e inspirar um senso crítico (MORETZSON, 2007), o uso da 

sensibilidade se enquadra profundamente em sua dinâmica. Ao aceitarmos, como propõe 

Maffesoli (1998,) que o subjetivo também informa, ampliamos nosso olhar para as 

capacidades do texto informativo e solidificamos essa ideia através de Agnes Heller (2016) ao 

indicar que uma aproximação do texto técnico noticioso à arte (estética) tem a capacidade de 

estimular uma suspensão quanto ao que está automatizado em nosso dia a dia. No texto 

jornalístico, isso se traduziria em abrir espaço para o estilismo literário, uma linguagem mais 

poética, ferramentas capazes de tocar o imaginário do leitor para além do que pode ser 

expresso pelo texto industrial engessado. Ainda que abarque todo o processo produtivo, essa 

sensibilidade da qual falamos não partiria de outro lugar senão do próprio jornalista. Por isso, 

é importante falar na produção de um texto autoral como um dos mais fortes pontos de 

convergência entre a técnica e a arte.  

Essa disposição do jornalista em ser também autor é ressaltada por Medina (2008, p. 

109), que propõe inclusive uma relação mais próxima do repórter com suas fontes. Para ela, a 

complexidade dos temas atuais pede mais por uma narrativa autoral densa do que por um 

processo ilusório de representação precisa da realidade. E exatamente por ocupar um lugar 

privilegiado na sociedade, o jornalista não poderia se contentar com uma mera reprodução dos 

sentidos que já estão dados e conformados no senso comum. Pelo contrário, o profissional da 

informação deveria dar espaço para a sensibilidade em uma prática transformadora. O autor 

 
70 De acordo com levantamento encomendado pelo O Estado de SP à Nielsen Bookscan, empresa de análises do 

mercado livreiro Brasileiro, a venda dos livros de memórias e biografias dispararam entre 2016 e 2017, com uma 

elevação de 23,4% no faturamento. Durante a queda de 25% das vendas de livros entre 2018 e 2019, o setor de 

não-ficção se manteve à frente dos demais gêneros, recuando apenas 7,29%. No geral, desde 2013 (início da 

série histórica) até 2019, a média mensal de vendas subiu de 10 mil para 30 mil exemplares. 

71 Dados fornecidos pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC) e Google Analytics em janeiro de 2019, 

divulgados pela própria revista. 
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estaria ligado à criação, ao pensamento próprio, à arte. Daí a importância, dentro do contexto 

da estética, de um jornalista que não apenas assine sua matéria, mas que também a faça com 

seus próprios traços em vez de seguir um modelo que pasteurize a escrita. Por isso, para 

Medina, é a partir da autoria que se faz um jornalismo crítico, e não pela objetividade. 

Não por coincidência, Adalberto Leister Filho (2003) define a Realidade como uma 

“revista de autores”, em contraposição às fórmulas repetitivas da maior parte das publicações 

da época. Segundo ele, os estilos de cada jornalista eram evidentes nos textos da revista, que 

demonstravam uma técnica pessoal capaz de enriquecer a literatura das reportagens sem que 

se perdesse o caráter noticioso. Realidade foi uma das primeiras publicações mensais lançadas 

pela Editora Abril. Distribuída entre 1966 e 1976 em território nacional, chegou a alcançar 

uma circulação de 466 mil exemplares em um único mês (edição número 11) e ocupou a 

primeira colocação em vendas no período, com mais de um milhão e meio de leitores. O jeito 

inovador e o caráter social das matérias fizeram com que publicação fosse considerada como 

um dos títulos de maior importância que já circularam no país, e nos fez tratá-la nessa 

pesquisa como uma precursora (ainda não tão bem equilibrada) das mídas capazes de abrir 

espaço para o Jornalismo Sensível, em retomada neste século.  

“Com a revista Realidade, é possível afirmar que o fato jornalístico entre nós ganhou 

dimensões sociológicas e penetrou no gosto do público leitor de tal forma que, a partir dela, 

os demais lançamentos buscariam pautar seu estilo” (FARO, 1999, p. 19). A narrativa 

dinâmica teria servido como estímulo a uma visão mais plural e crítica em um período 

marcado pela ditadura civil-militar no Brasil. A revista tinha a proposta de mostrar o país nos 

detalhes, seja pela percepção sensível e aplicada dos repórteres ou o olhar artístico dos 

fotógrafos, com pautas que passearam de ponta a ponta do território nacional. A pluralidade 

de personagens, culturas e temas foi também destaque de inovação trazido pela revista. Em 

“Páginas Ampliadas”, Edivaldo Pereira Lima (2008, p. 172) explica que Realidade permitia 

ao repórter bater “na mesma tecla do realismo social” e misturar sua experiência pessoal com 

o assunto o qual estava reportando. A ideia era captar seu leitor “pelo cérebro e pelas 

entranhas, pela emoção e pela razão”. Com isso, a revista teria desenvolvido uma expressão 

estética própria, “ajustada ao relato do real que, se não fazia avançar a técnica literária - de 

ficção ou de factualidade - para rumos completamente novos, adaptava às suas necessidades o 

arsenal de artifícios correntes naquele momento histórico”.  

 O principal era tratar de assuntos que permaneciam tabus utilizando como matéria-

prima a própria vivência de seus jornalistas em uma imersão pela cotidianidade de suas pautas 
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e relatos humanizados nos textos72. Muitos destes temas não interessavam ao regime do 

período e eram normalizados, tratados de forma rasa ou ignorados pelos veículos tradicionais. 

Com uma postura diferente, Realidade ajudava a construir uma visão mais completa da 

sociedade em seu tempo histórico. 

Podemos perceber, portanto, a intencionalidade dos jornalistas-narradores 

em mostrarem um país distante e desconhecido, redescobrindo-o e aos 

brasileiros por meio de pautas e, sobretudo, de uma liberdade estética 

diferenciada daquela encontrada nos demais meios de comunicação da 

época. Ao dar vida, ao humanizar as personagens de um Brasil não 

explorado pela mídia, a revista vai construindo elementos que assumem, 

socialmente, a função de edificar a identidade do brasileiro naquelas 

décadas. Ao gravar em suas páginas aspectos não tratados, por outros 

veículos, da cultura brasileira, dá-nos a possibilidade de, hoje, mais de 

quarenta anos após as construções narrativas, acessarmos aspectos 

característicos daquele momento histórico. Mais que isso, ao criar narrativas, 

Realidade nos possibilita reconstruir, em termos de sentidos, um país em 

pleno regime militar, autoritarista (VIEIRA, 2015. p. 214). 

 

De acordo com Marão e Ribeiro (2010, p. 23), Realidade retratava um país novo que 

começava a nascer, com mulheres de voz ativa na sociedade, escolas com metodologias 

diversificadas de ensino, relacionamentos abertos, segundos casamentos, contestação do 

celibato dos padres, o cotidiano dos povos indígenas, fome no nordeste, menores 

abandonados etc. “Cada edição cobria o maior leque possível de assuntos, de Política a Saúde, 

de Religião a Humor, de Moda a Esportes, de Educação a Espetáculos” (MARÃO; RIBEIRO, 

2010, p. 27). Dava-se a compreender que poderia existir um novo tipo de jornalismo e, com 

ele, uma nova visão sobre determinadas esferas da sociedade. A sensibilidade aqui era 

evidente e estratégica desde a escolha das pautas até a forma de apresentar as realidades. A 

carta editorial de sua primeira publicação, em maio de 1966, dizia o seguinte: 

(...) O Brasil vai crescendo em todas as direções. Voltado para o trabalho 

confiante no futuro, prepara-se para olhar de frente os seus muitos problemas 

a fim de analisá-los e procurar solucioná-los. E é por isso que agora surge a 

REALIDADE. Será a revista dos homens e das mulheres inteligentes que 

desejam saber mais a respeito de tudo. Pretendemos informar, divertir, 

estimular e servir a nossos leitores. Com seriedade, honestidade e 

entusiasmo. Queremos comunicar nossa fé inabalável no Brasil e no seu 

 
72 Por vezes essa imersão também tinha conflitos éticos e certa irresponsabilidade dos jornalistas, como quando 

que José Hamilton Ribeiro procurou um médico para tentar se transformar em negro e, então, relatar as 

dificuldades de ser negro, em vez de convidar um jornalista que já o fosse a escrever. Alguns autores também 

concluem que a Realidade utilizava em demasia criações fictícias em suas matérias. Esses casos serão tratados 

mais à frente. Aqui nos cabe verificar a relevância histórica da publicação e a utilização da sensibilidade nesse 

contexto. 
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povo, na liberdade do ser humano, no impulso renovador que hoje varre o 

País, e nas realizações da livre iniciativa (REALIDADE, 1966, p. 3). 

 

O editor Victor Civita, que assina a carta, reafirma a ideia de um jornalismo plural, 

feito para pessoas inteligentes. As menções sobre o momento do país em uma exaltação quase 

ufanista demonstram um apoio (talvez que convinha aparentar) ao governo recém-posto. Se 

não havia um embate político direto para com o governo militar, em seu lugar se instalava um 

incômodo ideológico diante de uma estrutura extremamente conservadora que administrava o 

poder. Nesse quadro, o news judgement reaparece para os jornalistas como forma de proteção, 

atravessando questões de objetividade e sensibilidade, como podemos compreender através de 

Carvalho: 

A autonomia sexual da mulher e o divórcio foram, sem dúvida, as principais 

bandeiras de questões morais levantadas pela revista. Esta tinha como 

estratégia para falar de tais temas, sem colocar-se propriamente contra os 

anseios do público conservador ou dos militares, elaborar imensas pesquisas 

com os leitores e, posteriormente, levantando os dados de tais pesquisas para 

apontar que as ideias ali presentes – por vezes suscetíveis de manipulação – 

eram a opinião do povo, dos leitores e não dos jornalistas que, dentro de uma 

criação narrativa, eram os meros relatores dos anseios populares 

(CARVALHO, 2013, p. 82). 

 

A edição número dez da revista foi um especial dedicado à “Mulher brasileira, hoje”73 

(janeiro de 1967) que chegou a ser censurado. Neste volume, a carta editorial, agora escrita 

por Roberto Civita (filho de Victor), se preocupa mais em falar sobre a pluralidade da edição 

enquanto descreve o esforço dos jornalistas em percorrer todo o território nacional para 

vivenciar e trazer suas experiências em forma de texto. Ainda assim, cabe ressaltar que, logo 

no início da carta, o editor chama a atenção para a necessidade desta edição especial às 

mulheres, já que estava em curso uma “revolução tranquila e necessária” que ele declarava ter 

o apoio da revista. Há, então, uma tomada de partido diante de um movimento social em 

curso, ainda que de forma pouco extensiva, dentro de um editorial. Dentre as várias 

reportagens da edição número dez voltadas para novas representações do feminino (inclusive 

com três textos escritos por mulheres, que não compunham a redação), uma costuma ser 

mencionada como o estopim para que o volume fosse considerado ilegal, fazendo com que 

viaturas do serviço de vigilância e ronda especial da polícia recolhessem a publicação74: a 

 
73 Importante ressaltar que a edição tinha um número incomum de propagandas voltadas para o público feminino 

que aproveitava a temática especial. Ainda assim, boa parte dessas propagandas tinha sentido contrário à 

liberdade expressa pelo conteúdo jornalístico, apresentando chamadas como “Tudo o que você precisa para ser 

mais mulher”. 

74 Só nas oficinas da Editora Abril foram apreendidos 231.680 exemplares da revista. 
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matéria “Nasceu!”, texto de Narciso Kalili e fotografias de Claudia Andujar, trazia a imagem 

de uma mulher em pleno trabalho de parto, com as pernas abertas ao público e a cabeça do 

bebê já à vista, algo considerado imoral pelas instituições reguladoras da época. Mas não só 

por isso, de acordo com a justiça, tratava-se de uma revista “obscena” que “afronta à moral e 

aos bons costumes”. Recuperado no livro Memória Jurisprudencial, dizia o parecer oficial do 

Estado: 

O exame dos artigos reunidos em edição dedicada à mulher brasileira revela, 

às claras, o objetivo da revista: ampliar a liberdade sexual e reduzir o 

casamento a “algo secundário e dispensável, senão desprezível”. Basta ler os 

títulos “Sexo não tem nada de indecência”, “Felicidade é possível sem o 

casamento”, “Devemos ser independentes a qualquer custo”. (...) Nas 

“Confissões de uma moça livre” há frequentes referências ao clima social da 

Suécia, relativamente ao sexo como modelo a ser seguido e ao qual ‘a noite 

funda da moral brasileira ainda impede de chegar’. As ‘Três histórias de um 

desquite’ constituem, em suma, uma sugestão, um convite à desquitada para 

refazer a sua vida ao lado de outro homem. Em ―"Sou mãe solteira e me 

orgulho disso", se contém alguma coisa de útil, a tônica é que a maternidade 

é, em si mesma, propiciadora das melhores emoções e, assim, justifica e 

estimula que seja procurada fora do casamento. (...) A fotografia do parto, 

por certo, choca o sentimento comum e é obscena, segundo o conceito mais 

amplo aqui admitido. A Realidade timbrou em tornar público àquilo que 

todos os povos insistem em ocultar até das pessoas mais íntimas da 

parturiente. Essa foto, que só caberia em revista científica especializada, não 

passa de violenta agressão ao pudor público (AMARAL JÚNIOR; 

ALIOMAR BALEEIRO, 2006, p. 282). 

 

Como de costume para Realidade, os textos da edição número dez não abandonam 

uma aparente objetividade dos relatos e deixam que as histórias contadas caminhem com 

fluidez, que sejam avaliadas pelo leitor sem uma exposição explicita moral do jornalista. 

Nesse ponto, observamos que a presença do jornalista-autor se dá de forma sutil, tornando-se 

clara esteticamente nas narrativas de cada produção, ainda que nenhuma opinião pessoal seja 

evidenciada. A expressão do repórter está no estilismo do texto e no seu olhar próprio sobre as 

histórias. A análise das matérias deixa claro que não há erotização, diferentemente do que faz 

supor o relato oficial. A revista, por outro lado, abre espaço para discursos quase sempre 

diretos de mulheres em determinadas situações sociais e com posicionamentos pouco 

compatíveis ao regime conservador do período. Dessa forma, o choque talvez tenha se dado 

porque “antes da circulação da primeira edição de Realidade as revistas existentes, mesmo as 

femininas, não abordavam a mulher com profundidade, privando-se de problematizar temas 

como sexualidade, prazer, desquite” (OLIVEIRA, 2013, p. 146). Na matéria “Esta mulher é 

livre”, por exemplo, a atriz Ítala Nand ganha espaço em mídia nacional para tratar de todos 

esses temas e expor seu ponto de vista pessoal. Ela chega a afirmar que “a única liberdade de 
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que goza a mulher brasileira é a de escutar o homem”. Em outra matéria intitulada “Três 

histórias de desquite”, a revista apresenta o depoimento de mulheres com perfis 

completamente distintos que buscavam se reinventar após o fim de seus casamentos. 

Preteridas socialmente, tiveram em Realidade um espaço para deixar sua voz e versão 

fluírem, assim como seus anseios, esperanças e medos. “Sou mãe solteira e me orgulho disso” 

traz um claro juízo de valor do jornalista, apontando como “corajosa” a advogada de 20 anos 

que não quis se identificar para proteger a imagem da filha. A publicação foi como um dedo 

na ferida de uma sociedade que resistia em aceitar seus comportamentos e as possibilidades 

de mudança. 

Já o texto de “Nasceu!” começa com uma descrição leve e rápida sobre a história e 

cultura da cidade de Bento Gonçalves, onde a trama acontece. Em seguida, narra um dia na 

vida de Dona Odila, que seria uma das poucas “parideiras” ainda em atividade na época. A 

matéria é montada com diversos diálogos envoltos por uma narrativa simples, que procura 

ressaltar as emoções dos personagens de momento a momento, em uma aparente tentativa de 

envolver o leitor e trazê-lo para dentro da história.  

José acreditava cada vez mais em dona Odila. Seu jeito franco, aberto, quase 

brusco, dava-lhe uma autoridade que se transformava em segurança na 

cabeça de José. Ela parecia conhecer tudo. Mesmo assim, ele perguntou: ― 

A senhora é parteira muito tempo, dona Odila? (sic) (KALILI, 1967, p. 71). 

Apesar do texto descrever intimidades dos personagens (pensamentos e sentimentos, 

por exemplo), o jornalista opta por não expor claramente determinadas ações de pesquisa ou 

entrevistas que tornariam possíveis tais leituras. Os personagens da trama são os responsáveis 

por desenvolver a narrativa enquanto conversam uns com os outros, fazendo às vezes 

perguntas bastante convenientes e assumido a posição do jornalista (sempre oculto) ao 

instigarem seus pares com questionamentos interessantes para o público. Existe um cuidado 

para que a trama ocorra de forma fluida, como um conto literário. Mas toda essa conveniência 

pouco cotidiana e bastante útil ao texto nos faz refletir sobre a verdade e a naturalidade da 

história apresentada. 

Por vezes, a preocupação com as emoções sobressai à informação, e até mesmo à 

descrição dos ambientes (normalmente feita de forma cuidadosa na revista) fica em segundo 

plano. Durante um parto em que Odila trabalha, por exemplo, sabemos muito mais do 

nervosismo do pai e a dor da mãe do que acerca o processo de parto em si, o que afasta o 

cientificismo (e também a sexualização) da cena. Por fim, o texto parece uma ode à força e 

moral da parteira, uma história curiosa carregada do início ao fim por sua personagem 
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principal. A partir de um olhar atual, nada há de sexual ou obsceno, pelo contrário, diríamos 

que se trata de uma história de superação e amor fraternal. Até mesmo a foto do parto revela 

pouco das intimidades físicas da mãe e é circulada por outras, como da família feliz com seu 

bebê e da própria parteira Odila de braços abertos.  

Reiteramos, então, a ideia de que se não há conflito político ou aparente crime de 

pudor no conteúdo da revista, o incômodo do Estado com essa edição seria criado por outra 

causa, provavelmente o caráter conservador que se propunham a defender. Por esse mesmo 

motivo, Realidade ganharia destaque como uma revista “problemática”.  

O exemplo corrobora o que nos trazem Fabiana de Moraes e Márcia Veiga da Silva 

em seu artigo “A objetividade jornalística tem raça e tem gênero: a subjetividade como 

estratégia descolonizadora” (2019). No trabalho, as autoras demonstram que, ao estabelecer 

seu maior cânone na objetividade, o jornalismo passou a relatar fatos objetivos de uma 

realidade única, colonizadora e dominante, ignorando ou não enxergando problemáticas 

complexas e inerentes aos demais setores da sociedade. Logo, a objetividade conforme 

conhecemos foi uma criação, um recorte limitador das realidades plurais. Compreendemos 

que se a objetividade jornalística tem gênero, classe e cor, uma quebra dessa objetividade 

ativa ações de resistência do modelo hegemônico e, por outro lado, é capaz efetivamente de 

ilustrar novos pontos de vista e realidades normalmente ocultadas pela mídia tradicional. 

O que tomamos como lição do exemplo histórico da Revista Realidade é a força da 

sensibilidade desenvolvida pelo jornalista-autor na expansão do imaginário social. Para nós, é 

uma das características mais evidentes na construção de um produto noticioso capaz de 

envolver o estilismo e os afetos, tratado aqui como Jornalismo Sensível. Compreendemos que 

o impacto do texto informativo no senso comum, ligado à atratividade estética e capacidade 

transformadora da arte pelo estímulo sensível, é um caminho de renovação para leituras 

reflexivas sobre o mundo. Além disso, é possível afirmar que uma produção jornalística 

sensível, que carregue a estrutura humanizada e transformadora em toda sua lógica editorial, 

implique em uma geração de conteúdo melhor apurado e representativo. Por meio do próprio 

texto, é possível explorar a densidade da apuração, já que a sensibilidade do jornalista-autor 

expõe os rastros da produção jornalística, incrementando verdade e complexidade à história. 
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CAPÍTULO III – Em busca de uma conceituação 

“A rebeldia é um bem absoluto. Sua manifestação na linguagem 

chamamos poesia, inestimável inutensílio”. 

Paulo Leminski 

 

 

3.1 Os estranhos afetos do jornalismo e da arte 

Vilém Flusser (2017) nos mostra que a comunicação é uma ciência interpretativa e não 

explicativa, conforme comumente se supõe. Sendo assim, uma teoria que pretenda se debruçar 

sobre esse campo precisaria se dispor a compreender a criação de significados em vez de 

apenas reproduzir algum tipo de informação. Como verificamos na história de Joicy, é preciso 

estar aberto para as múltiplas realidades, apresentando o mundo como ele é, complexo e 

diverso. Por tanto, uma estrutura que restrinja a sensibilidade do jornalista e os afetos do 

mundo sempre parecerá limitadora. 

É neste sentido que Ana Claudia Peres (2012) pesquisa a representação das cidades 

nos textos informativos, compreendendo que, para narrá-las, o jornalismo normalmente utiliza 

“fatos brutos e dados estatísticos”. Mas a pesquisadora nos lembra que a cidade é um lugar de 

encontros, de multiplicidade e movimento. Por isso, existem inúmeras maneiras de “dar a ver 

a experiência urbana em relatos que extrapolam a racionalidade técnica” (PERES, 2012, p. 7). 

A partir desta constatação, Peres conceitua dois termos para designar as diferentes formas de 

se observar e narrar cidades: “narrativas cartão-postal” e “narrativas do avesso”. O primeiro 

se refere às narrativas tradicionalmente aceitas no modelo de jornalismo industrial, que 

enquadram a cidade em uma moldura formatada por um padrão informativo que se pretende 

neutro e objetivo. Já o segundo trata daquelas que rompem com as arestas desse discurso 

rígido, ampliando as dimensões do jornalismo para mostrar as muitas cidades que existem 

para além do que é visível em um primeiro momento, no lugar comum. Peres mostra que o 

fazer jornalístico é um território dinâmico que deve ser capaz de conter tanto ordem quanto 

caos. 

É preciso exercitar o olhar para a evidência de que, se existem as narrativas 

que enquadram a cidade, também localizamos no jornalismo narrativas que 

se deixam contagiar pela desordem das ruas e seus múltiplos sentidos, onde a 

escritura nos desafia e desorienta. No primeiro caso, estamos diante de textos 

que chamaremos aqui, para efeitos ilustrativos, de “narrativas cartão-postal”, 
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tradicionalmente aceitas pelo discurso hegemônico e que não permitem os 

restos, as ruínas, o lixo, a sobra. De outra parte, em vez dos relatos neutros e 

imparciais, o que se revela são narrativas compostas por uma pluralidade de 

linguagens e significados que desenham o universo urbano e dão a ver a 

cidade que escapa para além da moldura.  À essa outra maneira de narrar, 

que também localizamos no próprio campo do jornalismo, nós nomearemos 

“narrativas do avesso”, e não apenas por ser o contrário do postal e mostrar 

as muitas cidades que existem para além da cidade visível e do lugar 

comum. Mas porque, na própria narrativa, rompem com as bordas do 

discurso jornalístico rígido provocando, por si, um estranhamento, uma 

diferença, um sentido oposto (sic) (PERES, 2012, p. 40). 

A pesquisadora utiliza os termos como categorias de análise a partir das quais 

evidencia caminhos possíveis para o jornalismo, sempre pensando o uso das subjetividades 

como alternativa na descrição e representação do mundo cotidiano em suas múltiplas 

realidades.  Seguindo esta mesma direção, Fernando Resende (2002) chama a atenção para a 

necessidade de olharmos o texto e a narrativa diante de uma contemporaneidade que impõe 

dilemas constantes, pela qual as alternativas disponíveis se multiplicam. Ele levanta também o 

embate entre narrar e informar, e nos fala sobre as fronteiras que se apagam perante os termos 

de acordo com cada momento histórico. Assim, Resende desenvolve sua tese sobre o “Olhar 

às Avessas” tramitando pelo que chama de “narrativas de resistência” e “narrativas 

atrofiadas”. O autor propõe uma ampliação sobre o universo prático e teórico em que se insere 

o discurso jornalístico. Sua perspectiva de análise parte da observação cuidadosa sobre os 

modos pelos quais as histórias são narradas sobretudo nesse campo. Não por acaso, o termo 

escolhido por Resende se assemelha ao de Peres através da ideia de “avesso”. O adjetivo pode 

ser usado para referir aquilo que é antagônico, incorreto, contrário ou desfavorável, todos 

sentidos aplicáveis quando pensamos a estrutura perfeccionista positivista diante do caos 

dionisíaco das emoções. As duas pesquisas partem de um mesmo pressuposto: olham para a 

narrativa como um lugar de encontros, relacional, e utilizam como base a análise de textos 

informativos que caminham contra a corrente de lógica industrial.  

(...) no jornalismo a narrativa tem sido o último lugar para o qual se olha. 

Afirmação um tanto quanto estranha, ou no mínimo paradoxal, já que é a 

narrativa o real objeto/produto do trabalho jornalístico. Se, no campo da 

produção de conhecimento acerca do jornalismo, uma das preocupações 

constantes é a mensagem, vale ressaltar, reconhece-se que tal reflexão se 

completa e se exaure nas questões que se tecem acerca do seu conteúdo, 

diminuindo as possibilidades de se encontrarem alternativas outras que não 

agir de acordo com as lógicas que demarcam esse campo. Nesse sentido, 

propor que se direcione o olhar à narrativa significa dar primazia ao ato 

jornalístico como prática discursiva, muito antes de privilegiar conceitos que 

aparentemente fundam todo e qualquer campo de conhecimento (RESENDE, 

2002, p. 47). 
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Para Resende, é fundamental pensar na forma com que se narra. O autor explica que o 

cenário atual da comunicação pede por uma análise mais profunda, que não busque apenas a 

apreensão do real por um “paladino da objetividade”, capaz de representar o mundo através de 

discursos neutros e imparciais. Inclusive porque a realidade é produzida pelos sujeitos e narrar 

um fato também é construí-lo. Assim, deve-se olhar para as narrativas como um lugar que 

atribui sentido ao mundo e em que o ser humano recria suas experiências (RESENDE, 2002).  

Para ilustrar o que chama de “jornalismo atrofiado”, Resende analisa um texto 

publicado pela Folha de S. Paulo em 20 de março de 2002, o qual noticia uma tentativa 

frustrada de assalto a um determinado banco da cidade de Belo Horizonte. Segundo ele, 

apesar do jornal apresentar recursos gráficos e técnicos para descrever o caso, a estrutura 

textual não dá conta de sanar dúvidas básicas do leitor. A notícia informa datas, horas e até 

mesmo descreve com certo detalhamento o modo como os assaltantes agiram, mas não há 

“qualquer referência que possa remeter o leitor, por exemplo, à problemática dos assaltos e do 

aumento da violência na cidade em que o fato acontece” (RESENDE, 2002, p. 38). Ao olhar 

para a narrativa como forma ampla de representação do mundo, o autor demonstra como as 

limitações técnicas podem conformar o fazer jornalístico em um lugar comum, cômodo, que 

se restringe ao processual e perde o sentido real da informação. Resende lembra que não há 

modos de se simplificar e restringir a realidade, “como se o  próprio  fato  não  trouxesse  

variáveis  outras  que,  muitas vezes, o desconstroem e  ampliam seu sentido”  (RESENDE, 

2002, p. 67). Como forma de amenizar esse problema, Peres chama a atenção para as 

possibilidades que se abrem ao jornalismo perante o uso dos afetos enquanto ferramenta de 

informação: 

Em termos de estratégias narrativas, não há esforço para provar uma 

verdade, mas apresentar uma versão da realidade entre muitas. Quando 

muito, ao narrar o fato como uma experiência emocional, o que está em jogo 

é a possibilidade de novas leituras de mundo e o que se torna evidente é a 

produção de sentidos (PERES, 2012, p. 25). 

No jogo das acepções e dos afetos, fica claro que a narrativa, antes de tudo, é um 

processo de significação do mundo e não de representação da realidade. Ao pensarmos em um 

jornalismo que compreenda essa perspectiva, o Jornalismo Sensível, nos aproximamos do que 

traz Cremilda Medina (2008) quando trata do diálogo dos afetos. Segundo a autora, é 

necessário utilizar o texto para alcançar sensações que o ultrapassem. 

A plenitude dos cinco sentidos no repórter afeto ao acontecimento lhe dá 

condições para ensaiar uma compreensão da dinâmica do caos em seus 

múltiplos códigos. Jornalistas que narram tanto o cotidiano quanto o evento 
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extraordinário são convidados a fertilizar o texto verbal com notações não-

verbais (MEDINA, 2008, p. 107). 

A autora propõe que pensemos cada vez mais a comunicação através do paradigma 

relacional, ou seja, da troca, em vez de nos prendermos ao paradigma informacional, que 

apenas entrega. Esse seria o princípio de um “jornalismo dos afetos”, quando as barreiras da 

objetividade se diluem em favor de um envolvimento emocional com a narrativa e do 

relacionamento sujeito-sujeito (MEDINA, 2008). Para isso, é necessário que o repórter tenha 

noção de sua potencialidade sensível. Através dessa potência é possível aproximar o fazer 

jornalístico da arte poética, literária, que, como vimos, tem grande potencial reflexivo e pode 

estimular sentidos para além do que escrevem objetivamente palavras. 

A palavra persuasiva (ação comunicativa para Habermas) tem efetivamente 

um papel decisivo na construção democrática. No entanto, o jogo de cena 

corpo a corpo abre as perspectivas de interação social criadora. Nessa 

situação, fluem sinais não esquadrinhados pela lógica verbal. Os códigos 

não-verbais traem os freios do consciente na negociação política ou na 

negociação amorosa. Basta lembrar a arte, em que a pulsão inconsciente se 

rebela contra os cânones. A literatura, puro código verbal na arte, rejeita a 

palavra burocrática e explora a palavra poética, portadora da ambiguidade 

metafórica e metonímica (MEDINA, 2008, p. 105). 

 

Pensando o que já foi estudado sobre os diálogos dos afetos, as narrativas de 

resistência e narrativas do avesso é que propomos nossa própria visão sobre o que seria um 

Jornalismo Sensível, que ao lidar com as sensibilidades nos diferentes níveis da produção 

jornalística, seria capaz de aproximar o olhar sobre o outro, servindo como um estímulo 

empático e porta para um mundo muito mais complexo do que supõem as teorias 

racionalistas. Sabe-se que um jornalismo declaradamente objetivo, subjetivo e plural pode 

sofrer certa resistência de um público conformado pela modernidade, mas também é notório 

que os bons textos são capazes de atrair com atributos de arte. É sobre isso que Roland 

Barthes fala em seu livro “O prazer do texto” (2015). O trabalho se designa a compreender 

melhor a recepção da produção literária, porém traz contribuições para toda a compreensão da 

escrita e sobretudo ao que chamamos aqui de texto sensível. Barthes procura elaborar uma 

teoria que visa, particularmente, refletir sobre o lugar da escrita e da leitura na construção dos 

sentidos. Ele propõe um passeio sensorial pelas possibilidades do texto abusando de figuras 

de linguagem enquanto compara o prazer de ler e escrever com a relação entre dois amantes. 

O autor define que “o prazer do texto é semelhante a esse instante insustentável, impossível, 

puramente romanesco, em que o libertino degusta ao termo de uma maquinação ousada, 

mandando cortar a corda que o suspende, no momento em que goza” (BARTHES, 2015, p. 
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12). Segundo Barthes, “Texto de prazer” é aquele contenta, enche e dá euforia ao leitor e ao 

escritor, que se faz dentro da cultura e não rompe com ela, e que se mantém ligado a uma 

prática confortável da leitura. Em outro ponto estaria o “Texto de fruição”, aquele que 

desconforta, que não mantém bases históricas, culturais e psicológicas com o leitor e o faz 

refletir sobre uma realidade sombria (Ibidem, pp. 20-21). Ambos os níveis ultrapassariam a 

banalidade da “tagarelice”, do texto raso, e seriam capazes de desenvolver a imaginação do 

leitor inclusive rompendo com suas expectativas. “Eu me interesso pela linguagem porque ela 

me fere ou me seduz” (Ibidem, p. 45), resume o pesquisador.  

Neste sentido, acreditamos que a produção jornalística que utiliza estrategicamente a 

estética e a complexidade contida nos sujeitos e em suas realidades se torna mais atraente e 

efetiva com relação ao jornalismo industrial, o que talvez sirva como artifício de 

reconfiguração do jornalismo escrito para essa era digital e pós-moderna. E, na medida em 

que o olhar descritivo poético se torna atraente, a curiosidade ao novo estimula uma 

participação reflexiva do receptor. Marialva Barbora e Ana Lúcia Enne (2005) explicam que a 

narrativa das sensações busca se aproximar do leitor através de uma descrição ativa que 

permite que ele se sinta inserido na realidade retratada. Isso tornaria o texto capaz de atingir 

seu público de forma mais efetiva, o que pode gerar noções de imersão, valorização do 

acontecimento e até mesmo empatia. 

Ao procurar transpor a realidade para a narrativa, o autor dessas notícias 

procura construir personagens e representações arquetípicas. Quando 

consegue, permite que a narrativa represente a existência, atingindo 

diretamente o público. Não é a representação de dados concretos que 

produz o senso de realidade, mas a sugestão de uma certa generalidade. O 

público é, assim, movido tanto pelo inusitado da trama quanto pela 

participação – ainda que indireta – na vida daqueles personagens. Podem 

também remontar a realidade como um conto folhetinesco ou uma cena dos 

cinematógrafos. Produzem, enfim, elos de identificação com o público 

(BARBOSA, ENNE, 2005, p. 70). 

A partir dessa análise podemos pensar, por exemplo, na sedução das narrativas de 

desinformação compartilhadas nas mídias sociais em comparação com um jornalismo de 

dados secos. Por que os boatos muitas vezes conquistam adeptos em detrimento do jornal 

tradicional? Acontece que, na pós-verdade, a desconfiança com as instituições de mídia 

relativizam mesmo dados concretos apresentados por agências renomadas. Por outro lado, é 

interessante se imaginar como partícipe de uma nova verdade recém descoberta, por mais 

improcedente e obscura que seja. Nesse sentido, a ficção surge bem mais sedutora. 
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Verificamos que uma narrativa sensível, capaz de criar cenários no imaginário do 

leitor, se aproxima da experiência estética sob a qual se está melhor adaptado na pós-

modernidade, aquela proporcionada pelas imagens e suas afetações. Toma a dinâmica da 

sedução para si, sem por isso se deixar corromper. Esse tipo de produção não-fictícia deve ser 

fruto de um contato imersivo do jornalista com a realidade que pretende relatar, em um 

aprendizado experiencial que exige doação, envolvimento e uma abordagem complexa de 

empatia, mas  que carrega um enorme potencial de produzir grandes recompensas 

(KRZNARIC, 2015, p. 99). Ao desenvolver um universo na mente do leitor, o texto se torna 

mais interessante e capaz de aproximar sua verdade do acontecimento relatado. Mas seria isso 

suficiente para aconchegar o receptor em um mundo sobre o qual ele pouco sabe, pouco 

entende e pouco se interessa? 

Para ser estratégico em sua atratividade, o texto sensível não deve abrir mão da 

novidade e da curiosidade. Podemos compreender essa ideia através do que os formalistas 

russos desenvolveram no início do século XX como conceito de ostranenie (estranhamento) 

na área do conhecimento literário. Trata-se de uma forma de estímulo à curiosidade e, então, à 

reflexão inerente ao fazer artístico. Viktor Chklovski explica a ideia da seguinte maneira:  

O propósito da arte é promover (impart) a sensação das coisas como elas são 

percebidas e não como elas são conhecidas. O objetivo da técnica na arte é 

tornar os objetos não familiares, fazer as formas difíceis, aumentar a 

dificuldade e capacidade de percepção porque o processo de percepção na 

arte é um fim em si e deve ser prolongado. Arte é sempre um caminho da 

experiência artística de um objeto; o objeto não é importante (CHKLOVSKI, 

2010, p. 12).  

 

O estranhamento é um procedimento de singularização, particularização ou 

individualização capaz de desfamiliarizar a compreensão que se tem de uma coisa comum. Ou 

seja, um processo de suspensão do que está naturalizado. Através do estranhamento seria 

possível renovar os sentidos em uma singularização, desbanalização ou desautomatização que 

traz curiosidade e efeitos de ineditismo. O termo “estranho” na língua portuguesa deriva do 

latim extranĕus, o que é de fora, extra, externo, que não pertence. Um grupo se forma a partir 

de reconhecimentos, do comum, do compartilhado, de hábitos selecionados como 

determinantes por esse mesmo grupo. Quem não compartilha desse comum é o estranho. O 

estranho é a contradição, é o novo, a capacidade de diálogo e, portanto, de mudança. É 

também a insegurança, o inesperado, o desconfiável. Por isso podemos compreender que o 

estranhamento é capaz não só de fascinar como também repelir, e que por detalhes se alteram 
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as reações, dentre eles a pré-disposição do sujeito e a forma com que ele é conduzido ou 

apresentado a esse “estranho”. 

Em 1929 o autor espanhol Jose Ortega Y Gasset se aproximou dessa ideia em sua 

publicação mais conhecida, “A rebelião das massas”, ao unir estranhamento e compreensão. 

“Surpreender-se, estranhar, é começar a entender. É o esporte e o luxo específico do 

intelectual. Por isso sua atitude gremial consiste em olhar o mundo com os olhos dilatados 

pela estranheza. Tudo no mundo é estranho e é maravilhoso para umas pupilas bem abertas” 

(ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 60). Tal perspectiva nos faz retomar a ideia de Heller (2016) 

sobre um cotidiano que possa ser suspenso a partir de uma busca intelectual em novos 

ângulos de percepção, uma atenção renovada sobre o que está normalizado no cotidiano por 

um olhar acostumado. 

Para compreender o tema de forma mais palpável, traçamos o estranhamento em um 

exemplo que nos é culturalmente próximo. Notoriamente uma das maiores escritoras do Brasil 

de todos os tempos, a também jornalista Clarisse Lispector dizia que gostava de olhar para si 

como uma eterna estrangeira75. De acordo com a escritora e pesquisadora Noemi Jaffe, 

convidada do programa Café Filosófico em 17 de abril de 2015, Clarisse era considerada uma 

pessoa “estranha” pelos grupos com os quais convivia. Segundo ela, autora de “A legião 

estrangeira” tinha a capacidade de ver as coisas com os olhos de uma criança. “Era como se as 

visse pela primeira vez e fizesse com que os leitores reconquistassem um olhar inaugural”76. 

Por esse motivo, o estranhamento é um aspecto fundamental na obra de Lispector. Em alguns 

de seus textos, como “Esperança” e “O Ovo e a Galinha”, Clarisse demonstra um 

encantamento e percepção sensível sobre questões do dia a dia. Assim, as coisas cotidianas 

mais banais podem se tornar espantosas: “Como é possível que exista um ovo?”, questiona a 

escritora. Esse olhar próprio é um dos grandes méritos que faz com que as produções de 

Clarisse Lispector permaneçam atuais e interessantes. A capacidade de reflexão que a autora 

propõe a partir do estranhamento merece destaque, seja filosófico, narrativo ou artístico. Se as 

novidades só chegam ao sujeito após superarem duras barreiras de crenças ideológicas e 

preconceitos, estes entraves podem ser contornados pela descrição afetiva curiosa munida de 

estranhamentos. 

 
75 Nascida na Ucrânia em 1920, Clarisse Lispector foi naturalizada no Brasil em 1922. Se precisasse escolher 

uma cidade natal, costumava declarar que era pernambucana. 

76 Informação verbal. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WV7vq5g_DQM. Esse olhar do 

estrangeiro, para a especialista, é também o olhar do espanto. “Platão falava da filosofia como a origem do 

espanto: ‘o que é a vida?’; ‘para que existe a morte?’; ‘qual a origem do mundo?’ Crianças e poetas fazem essas 

perguntas. Com o tempo, a gente para de se espantar com a realidade. Até ler Clarice.” Acesso em set. 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WV7vq5g_DQM
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O mesmo ocorre com a jornalista Eliane Brum77, que em entrevista ao jornal El País, 

explicou que faz uso do estranhamento em suas pautas e durante as apurações para propor 

uma abordagem do que ela chama de “desacontecimentos”, momentos inusitados que 

costumam passar desapercebidos na vida cotidiana, mas que guardam algo de extraordinário 

que se torna visível sob as lentes da sensibilidade humana. 

Descobri que estranhar era ser repórter. E eu sempre estranhei e sempre me 

interessei menos pelo que está no palco iluminado e mais pelo que está na 

coxia, os detalhes ao redor. É o que me interessa. Os detalhes e as 

subjetividades às vezes contam mais (BRUM, 2019, n. p.).78 

 

Pensando essa narrativa convidativa, nos propomos analisar a produção de Brum nos 

textos da coluna “A vida que ninguém vê”, publicada aos sábados pelo Jornal Zero Hora 

durante onze meses entre 1998 e 1999 e, posteriormente, transformada em um livro 

homônimo que se sagrou vencedor do Prêmio Jabuti 2007 na categoria “Melhor Livro 

Reportagem”. Na obra compilada há 21 histórias, dentre elas a de Adail, um carregador de 

malas de aeroporto que nunca tinha voado; a de Jorge Luiz, homem que comia vidro, mas que 

se machucava era com a sua aparente invisibilidade; a de Antônio Antunes, que enterrou suas 

mulher e filha; a de Seu Vico (o Sapo), que por limitação das pernas se locomovia com as 

mãos; a do macaco Alemão, que fugiu do zoológico para tomar cerveja, dentre outros. Nestes 

textos, Brum se destaca como uma repórter que foca no cotidiano, nos acontecimentos que 

não viram notícia, no que foi normalizado (ainda que não devesse ser), e tira disso tudo tanto 

informação quanto emoção. Seu texto, estilizado, é um misto de reportagem e crônica, e 

carrega uma assinatura própria que remete rapidamente à jornalista-autora, como acontecia 

com os jornalistas de Realidade.  

É interessante observar que os textos de “A vida que ninguém vê” não têm chamadas 

ou manchetes informativas, mas títulos criativos que já servem de alerta à imaginação e à 

sensibilidade dos leitores. Técnica parecida pode ser observada nas reportagens da revista 

Piauí, por exemplo. Tal abordagem estratégica serve de estímulo à leitura sem cair no 

sensacionalismo. Quando nos deparamos com o título “Adair quer voar”, é a curiosidade e o 

estranhamento que nos afetam para que possamos nos debruçar sobre o texto e não apenas a 

busca por informação. 

 
77 A gaúcha Eliane Brum é jornalista, cronista e documentarista. Formou-se em 1988 e desde então se dedica a 

reportagens e crônicas com traços sensíveis. Tratando de personagens marginalizados pela sociedade e cultura, 

Brum já venceu mais de quarenta prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. 

78 Disponível em < https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/10/cultura/1570717717_753040.html> . Acesso em 

06 de novembro de 2019; 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/10/cultura/1570717717_753040.html
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(...) Porque chegou num ônibus de molas cansadas, emerso da serra gaúcha, 

onde tinha as mãos manchadas pelo sangue dos pinheirais. Chegou 

apavorado porque o único avião que verá na vida estava espatifado nas 

encostas de Canela, pássaro decaído que durante semanas hipnotizou uma 

legião de colonos que só voavam com os dois pés no chão (...) (BRUM, 

2006, p. 28). 

 

A sequência de metáforas se mantém de forma ritmada, mostrando que se dá uma 

importância bem maior ao estilismo e às sensações do que a uma descrição detalhada e 

objetiva de cenários fotográficos. Neste mesmo texto, uma entrevista pingue-pongue79 com o 

personagem central que inclui perguntas do tipo “o que é chato nessa vida?”, “me conta como 

é o seu sonho” e “o senhor gosta de camarão?” demonstra que a jornalista procura adentrar o 

mundo do entrevistado e sair do caráter banal e mecânico pelo qual o jornalismo facilmente é 

atraído. A partir dos estudos do pesquisador Roman Krznaric, podemos compreender que essa 

aproximação da conversa com um “espírito criativo” é um claro indício de que Brum produz 

um jornalismo extremamente empático. Segundo ele, pessoas extremamente empáticas 

acreditam que “investigando a visão de mundo de outra pessoa e compartilhando com ela a 

sua própria, podem sair dessa experiência um pouco diferentes e ter lampejos que façam 

surgir novos pensamentos e perspectivas” (KRZNARIC, 2015, p. 154).  

Além disso, em Brum podemos reparar claramente do que nos falavam Platão e 

Aristóteles em relação à estética. No mesmo momento em que essa retórica bem trabalhada 

nos seduz e encanta, fazendo imaginação e sentidos aflorarem, também nos faz experimentar 

um mundo de vivências distantes que não precisamos presenciar ou experimentar 

empiricamente para sentir. Nesses casos, novamente o processo de estímulo empático ganha 

força. Observamos isso também em um trecho do texto “O colecionador das almas sobradas”: 

A Bagé, em Porto Alegre, seria uma rua igual a todas as outras do bairro 

Petrópolis. Seria, não fosse o número 81. Ele é o pedaço de caos na ordem 

cósmica da Bagé. O triângulo no meio da fileira de quadrados. O protesto 

bruto à sociedade de consumo, descartável e implacável. O número 81 da rua 

Bagé é a toca de um homem pequeno, não mais de metro e meio de altura, 

mirrado como um suspiro. É a roça de Oscar Kulemkamp. Lá dentro, há 

fragmentos de uma Porto Alegre inteira (BRUM, 2006, p. 48). 

 

Quando lemos que o (a casa de) número 81 da rua Bagé é um triângulo no meio de 

uma fileira de quadrados, não podemos saber ao certo se trata-se, de fato, de uma análise 

visual arquitetônica ou apenas de mais uma metáfora muito bem colocada. Pouco importa. A 

ideia de um ambiente deslocado do contexto da cidade já nos causa algo pelo menos próximo 

 
79 Jargão jornalístico para entrevistas rápidas e diretas transcritas de forma dinâmica, expondo as perguntas do 

jornalista e as respostas do entrevistado em sequência. 
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do que a jornalista-autora gostaria de provocar. As palavras suprimidas, opiniões claramente 

expostas através do olhar pessoal e uma nova chuva de lirismos que contradiz as regras do 

jornalismo industrial atraem e estimulam a imaginação, seja pela poética ou pelo 

estranhamento. No mais, após esse primeiro parágrafo, estamos preparados para acompanhar 

a história de Oscar Kulemkamp, tanto pela curiosidade quanto pela percepção sensível do 

cenário através do qual nos conduz a autora diante de seus próprios afetos. 

Em outro texto80, Eliane diz que “o macaco havia virado um homem” (Ibidem, p. 55). 

É preciso estar aberto à interpretação das figuras de linguagem e jogos de palavras para 

compreender tal discurso como informação, mas uma possível limitação interpretativa do 

leitor não retira os méritos da sensibilidade aplicada no texto. Pode-se questionar se há mais 

ou menos utilidade pública nas escolhas de Brum, ou se há mais ou menos fatos, opinião ou 

ficção. O que nos parece certo aqui é que os textos são cheios de informação jornalística e 

cumprem o papel de esclarecer através das subjetividades de forma rara, artística, afetando e 

conduzindo o leitor através do que há de sublime em sua estrutura humana. Em “O conde 

decaído”, notícia, história, denúncia e informação se misturam em crônica: 

Ele está lá. Quase ninguém vê, mas está. A maior lição sobre a relatividade 

do poder. A fugacidade da fama. A efemeridade da glória. Ele, o conde de 

Porto Alegre. Manuel Marques de Souza, Terceiro varão de uma dinastia de 

centauros de espada em riste (BRUM, 2006, p. 66). 

 

Mais uma vez observamos Brum utilizando o estilismo e subjetividade como 

ferramentas da informação, tanto para criar interesse quanto para atingir os afetos dos leitores 

a partir dos seus. Nesse caso, apesar de tratar primeiro de um objeto, a jornalista-autora revela 

traços da natureza humana. A estátua é um ponto de partida curioso que se transforma sobre o 

olhar da jornalista. Assim também são abordados temas como a fragilidade do ego humano e 

a naturalização das imagens e coisas no cotidiano. O jornalismo de Brum aqui claramente é 

um agente de reflexão sobre a banalização do que está disposto no comum. 

Pois então. Não foram 15 minutos de fama como uns e outros e, mesmo 

assim, onde acabou? Num insignificante triângulo entre a Duque de Caxias e 

a Riachuelo, batizado com seu pomposo nome. Sei lá quem é aquele velho, 

irrita-se o mendigo do lugar. Quem diria. O conde! O conde! Reduzido 

àquele velho... Ele, que partira para a batalha como se fosse para um salão de 

baile. Marchava para o combate de luvas brancas. Agora com a sobrecasaca 

 
80 Texto “O cativeiro”, no qual a jornalista-autora fala sobre a fuga de um macaco da jaula de um zoológico e 

passa a refletir sobre nossa relação com os animais e com a liberdade. 
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de guerra coberta de limo, a mesma que a lenda conta ter as abas 47 vezes 

perfuradas pelas balas inimigas na segunda batalha do Tuiuti. O conde, 

acostumado com o cheiro de sangue derramado pela pátria, condenado agora 

ao fedor do mijo. Porque, sim, urinam na estátua do conde. Cheiro tão forte e 

tão constante que, mesmo que lhe reste ainda algum admirador, não haveria 

como chegar perto. O conde cheirando como um zorrilho. Que lição para uns 

e outros, para tantos (BRUM, 2006, pp. 66-67). 

 

O uso de metáforas e de comparações aproximam o tema do imaginário leitor, traz a 

sujeira, o banal e trabalha com fatos facilmente reconhecíveis. A partir dessa aproximação, 

capaz de unir traços poéticos e popularescos em um mesmo estilo de escrita, Brum pode criar 

uma ponte entre seu público e o conteúdo que vem a seguir. Do quarto parágrafo em diante a 

jornalista desdobra um trabalho de pesquisa histórica que adiciona ao repertório de um leitor 

seduzido por sua poética. A partir das tramas pelas quais passou a estátua hoje esquecida, a 

jornalista-autora trata a própria história do Brasil, dos locais visitados pela obra plástica e 

também noticia um pouco da vida daqueles que cercam esse objeto tão cheio de significados e 

ressignificações. 

Brum se destaca pela escrita de crônicas, gênero ainda mais literário e opinativo do 

que as reportagens observadas por nós na revista Piauí ou no texto de Fabiana Moraes, por 

exemplo. No caso de Brum, verificamos que sua sensibilidade é utilizada para trazer sentidos 

ao leitor através de descrições poéticas, cheias de subjetividade, jogos metafóricos e até 

mesmo fantasia, mas que cumprem a missão de informar, se não sempre pelos fatos, sempre 

pelos afetos. Podemos entender sua produção como uma espécie de informação que entretém 

pela arte. Essa estética relembra alguns textos informativos brasileiros anteriores à influência 

do lead, ou que o negaram, como os de Nelson Rodrigues. Assim como Lispector, Brum olha 

para o mundo com certo inconformismo, desnaturaliza o que foi posto como ordinário e nos 

lembra do jargão que de perto, ninguém (e nada) é normal. Ela traz imersão com descrições 

tão sensíveis quanto precisas e busca inserir o leitor em um mundo que seus olhos foram 

capazes de ver. Conduz por esse caminho de redescoberta, de pausa e olhar atento em um 

cotidiano acelerado. Apresenta algo novo a partir do comum. Podemos compreender ainda 

melhor como funciona esse olhar através de Fabiana Moraes e Marcia Veiga da Silva: 

A prática subjetiva vai em busca de um modo de apreensão da realidade não 

respaldado no espetacular, mas que se interessa também pelo banal; não pelo 

insólito, mas aquilo o que é evidente; não pelo exótico, mas pelo “endótico”, 

neologismo criado pelo ensaísta francês George Perec para dar conta do 

evidente que não se vê. Segue-se, assim, aquilo o que escritor classificou 

como infra-ordinário, um método de observação do mundo baseado naquilo 
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o que não chama atenção, naquilo que jamais, em tese, poderia ser alvo do 

interesse de alguém (MORAES; SILVA, 2019, p. 15). 

 

Tivemos contato com diversas produções de Eliane Brum, desde sua participação 

como colunista na revista Época até os textos mais atuais, publicados periodicamente na 

versão brasileira no site do jornal espanhol El País. Deste material, focamos em trabalhos que 

servem como síntese de seu estilo de fazer jornalismo e encontramos em “A vida que 

ninguém vê” um apanhando que traduz toda essa leitura de forma eficiente. Ainda assim, 

outras inserções da autora surgem ao longo desse trabalho. 

 

3.2 O jornalismo autoral versus a amortização da vida 

Não por acaso, todos os exemplos contemporâneos de textos noticiosos ou 

informativos que buscamos até agora para ilustrar e servir de matéria prima ao nosso debate 

foram assinados por seus autores. Existe uma relação direta entre o tipo do texto com o qual 

estamos tratando (aquele que se enquadra como Jornalismo Sensível) e a exposição de uma 

autoria. Não que o fato de exibir um nome seja definidor da produção enquanto informativa 

sensível, mas acaba sendo natural, nos parece, que um texto que se desdobra de modo mais 

estético e que compreende a subjetividade do repórter como uma ferramenta em vez de negá-

la dê relevância ao sujeito que o produziu. Isso também ajuda a humanizar o discurso, que 

deixa de ser transmitido pela voz sobre-humana de uma instituição para se tornar a voz de um 

especialista, um profissional81, uma pessoa disposta a trocar ideias e afetos de igual para igual 

com o seu leitor. A potência dessa mudança de perspectiva na contemporaneidade pode ser 

endossada pela queda na credibilidade das instituições e maior confiança dedicada ao outro 

que se apresenta enquanto pessoa, tendência que vimos anteriormente. Pela voz autoral, o 

jornalismo se assume relacional em vez de apenas informativo. Passa a comunicar com e não 

simplesmente para o público, a compartilhar em vez de transmitir.  

Entre compartilhar uma visão de mundo e transmiti-la há uma linha tênue 

que modifica completamente os propósitos da prática jornalística. Enquanto 

o compartilhamento prevê a visibilidade dos sujeitos, a transmissão tende a 

um engessamento da realidade (BARRETOS, 2019, p. 13).  

 

 
81 É importante ressaltar que o jornalista não perde seu status de profissional já que, inclusive, mantém a posição 

privilegiada de quem primeiro fala. Dessa forma, não se pode falar em igualdade. Ainda assim, personificado, 

torna-se aproximado do leitor e passível de uma relação de trocas, acerto e erro, e crescimento mútuo. 
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Conforme vimos, a partir da grande reforma iluminista e consolidação da burguesia 

em meados do século XIX, não mais o sujeito jornalista, humano e imperfeito, é detentor do 

discurso empregado nos textos do jornal, mas a instituição que o contrata. Essa foi uma 

mudança clara de estratégia e perspectiva. Tal caminho contribui para encobrir o caráter 

ideológico inerente ao jornalismo e para atribuir a ele o papel de “quarto poder”. Essa posição 

pouco justa fez com que o jornalismo ganhasse credibilidade para descrever os “fatos que 

falam por si”. Tal mudança acompanha os novos objetivos mercadológicos que envolvem a 

imprensa na venda do então recém-criado “produto notícia”. 

Eni Orlandi explica que todo discurso tem uma autoria, e que, necessariamente, o 

sujeito que recebe esse discurso irá tentar determinar seu interlocutor. Dessa forma, (...) “um 

texto pode até não ter um autor específico, mas, pela função-autor, sempre se imputa uma 

autoria sobre ele” (ORLANDI, 2015, p. 73). Roland Barthes nos diz algo parecido quando 

afirma que todo texto tem a necessidade de sua sombra, que é composta por um pouco de 

ideologia, de representação e também por um pouco de “sujeito” (BARTHES, 2015, p. 41). 

Quando um jornalista se subtrai de sua produção, é a instituição que assume, aos olhos do 

leitor, a unidade de origem das significações do discurso. Ainda que pareça uma antonomásia 

ou metonímia, é no máximo uma personificação quando se comenta que “O Globo disse” isso 

ou aquilo, ou que o jornal é a favor ou contra alguma coisa. O sujeito pensa no jornal, ele é o 

dono da fala.  

Sabemos que a linha editorial costuma ter peso maior sobre o que é publicado do que o 

querer dos repórteres empregados pela empresa de comunicação, mas não é este o ponto da 

nossa discussão. Importa aqui pensar que esse tipo de atribuição do discurso distancia o 

jornalismo e a própria informação. Um leitor bem articulado, letrado, precisa ter ciência de 

que toda história relatada em e por um jornal é primeiro a visão de uma testemunha, o 

repórter, que a transmite enquanto relator e autor. Em vez disso, o que costuma prevalecer é 

uma visão direcionada à entidade jornal, o que simplifica o relato e a própria comunicação 

que se estabelece. A riqueza dessa troca de perspectiva fica evidente na análise de Fernando 

Resende: 

Uma história, ao ser relatada, implica diversas particularidades que, de 

algum modo, podem indicar um rumo que ela venha ou não tomar. Uma 

história que parte de uma pressuposta testemunha busca chegar, 

inevitavelmente, a alguém que deseja conhecer essa história enquanto versão 

dessa testemunha, e é nesse percurso, nesse trânsito que se dá entre locutor e 

ouvinte, nesse meio que, nesse caso, se faz em forma de texto, que os 

caminhos se multifurcam (RESENDE, 2002, p. 41). 
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A dinâmica entre percepção da verdade e formatos de narrativa (ativa e 

passiva/primeira e terceira pessoa) foi bem definida por James Wood (2008) na crítica 

literária. Através do autor, podemos pensar a impressão de imparcialidade e objetividade 

como uma espécie de onisciência imposta pelo narrador. Ou seja, colocar-se acima da notícia 

(e da realidade complexa humana) para então transmiti-la, como nenhum sujeito comum 

poderia fazer. Wood chama a atenção para o fato de que a narração em primeira pessoa tende 

a ser mais confiável e franca, enquanto o texto em terceira pessoa costuma usar seu falso 

distanciamento do mundo para ser mais parcial do que onisciente (WOOD, 2008). Dessa 

forma, se comparados, podemos verificar uma espécie de parcialidade “declarada”, ou 

“notória”, inerente à postura autoral do jornalista em relação ao texto órfão, por onde quem 

parece falar é a instituição jornal. Para Resende, essa mudança afeta inclusive o interlocutor. 

O repórter, humanizado, não mais sujeito da imparcialidade, depara-se com 

seu próprio trabalho, encontra-se em seu próprio texto. Da mesma maneira, o 

literato, ao narrar o seu próprio ofício, faz-se não mais ocupante de um lugar 

inatingível, faz-se humano, coloca-se delirante em busca de uma nova 

frase (RESENDE, 2002, p. 118). 

 Ao colocar-se na linha de frente da comunicação, não apenas assinando ou utilizando 

a primeira pessoa, mas principalmente imprimindo seus traços pessoais claramente no texto, o 

jornalista colabora para uma partilha de conhecimento profunda, transmite ao leitor uma 

versão humana, honesta e plural da vida. É o que compreendemos como um dos fatores de 

sucesso editorial em nossa análise sobre a Revista Realidade, por exemplo. A importância da 

participação do jornalista como autor de suas próprias produções é ressaltada por Medina 

(2008) conforme também já vimos. A complexidade da vida atual (com todos os seus 

estímulos e traumas) exigiria mais a narrativa autoral densa que explora os sentidos humanos 

do que um processo ilusório de representação da realidade. Por isso, voltamo-nos à ideia do 

texto autoral como um dos mais fortes pontos de convergência entre a técnica e a arte.  

Medina vai além e afirma que é através da autoria que se constrói um jornalismo 

crítico e não pela objetividade, como se supunha décadas atrás. Pensando nisso, ela propõe 

uma participação cada vez mais forte do jornalista em seu trabalho, o que passa pela relação 

intimista com as fontes. Por ocupar um lugar de privilégio na sociedade, ser visto como um 

profissional que tem liberdade para ir atrás da notícia, o jornalista não poderia se contentar 

com o básico. Deveria abrir caminhos para uma “intuição criadora” que possa se tornar 

também “transformadora”.  
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O diálogo de mútua revelação educador-educando se constrói no corpo a 

corpo; a comunicação entre os diferentes se processa por meio das 

mediações jornalísticas. Em todas essas situações, há o encontro dos afetos: 

só quando se está afeto a ocorre o ato educativo, o ato poético ou o ato 

comunicacional que, por sua vez, se traduz na sala de aula, na obra de arte 

ou nas narrativas da contemporaneidade (MEDINA, 2008, p. 93). 

 

Faz parte dessa “intuição criadora” narrar a partir de sua própria experiência e para a 

experiência do outro, utilizando técnicas de pesquisa e entrevista para reconstruir um 

acontecimento dentro das vias dos imaginários. Logo, o jornalista-autor é, sim, portador de 

uma estética e traço próprios, mas é também representante de uma estrutura social complexa 

que compõe o seu relato, se funde e se recria pela noção objetiva, emocional e técnica dos 

envolvidos por sua atividade. O texto final é uma mediação das experiências do jornalista, sua 

equipe, e das experiências coletadas por ele, ou seja, de seu trabalho congregacional. 

O jornalismo dos afetos apresentado por Medina (2006) conversa diretamente com o 

pensamento complexo de Edgar Morin (1999), que indica a necessidade de superação de um 

entendimento simplista, ou da quebra do “paradigma da simplificação”, consolidado por uma 

ciência fragmentadora e especializada na modernidade. Como vimos, para Morin, essa lógica 

resultaria em uma disjunção, redução e abstração das coisas, uma mutilação do conhecimento 

completo. Ele entende a complexidade como uma mistura entre a ordem e a desordem, que 

valoriza a união de coisas que são ao mesmo tempo contrárias e complementares, como a 

razão e a emoção, por exemplo. Para Medina, apenas um jornalista que também se coloca 

como autor seria capaz de expressar tal complexidade em sua produção.  

Ao discutir autoria, é fundamental lembrar de Michel Foucault, que durante uma 

conferência de abertura no Collège de France, em 1969, discursou sobre o tema. Sua palestra 

se converteu posteriormente em um livro basilar, “A ordem do discurso” (1970). Dentre 

diversas análises, Foucault defende uma releitura do papel da autoria e cunha primeiro a 

expressão “função-autor” para tratar da importância (ou não) da presença de um sujeito 

fundador no texto. Sua conclusão rendeu ao filósofo a fama de ter assassinado a autoria, isso 

porque, para ele, a importância do sujeito no texto é sempre relativa. Dependeria do contexto, 

da cultura e principalmente da forma do discurso. Foucault explica que, historicamente, a 

função-autor nem sempre foi necessária. Ele chama a atenção, porém, para as obras literárias 

como campo em que a autoria se faz relevante na medida em que o escritor precisa de um 

alter ego capaz de conduzir seus leitores (FOUCAULT, 2014). Para Roland Barthes, ainda 

que como instituição o autor esteja morto, certo desejo pela sua presença permanece bastante 

vivo. Diante de todo texto haveria uma necessidade do leitor por essa figura idealizada, assim 
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como todo autor escreve pensando em um leitor ideal (BARTHES, 2005, p. 35). Medina 

remonta esse debate no contexto pós-moderno, quando a ideia da objetividade pura perde 

força. Nesse novo cenário, a função-autor no jornalismo passa a ter importância similar à 

observada por Foucault na literatura, e se manteria na figura idealizada da qual fala Barthes.  

O que define a importância da autoria no jornalismo é exatamente a subjetividade. É a 

capacidade de se colocar no texto e, a partir disso, informar. A objetividade positivista 

atrelada à profissão garantiria uma irrelevância em situar o sujeito por trás do texto. Isso 

porque se os fatos são dados e objetivos em uma realidade una que se pode simplesmente 

transcrever, não importa o transmissor, apenas o próprio fato. Nesse sentido, qualquer um 

poderia ter escrito a notícia, inclusive uma máquina. Outro motivo seria que a construção 

jornalística perpassa não apenas métodos e fórmulas objetivas, como também diferentes 

interferências e rotinas durante sua construção. Para nós, essa relação direta com outros 

editores, revisores e produtores não exima a subjetividade, pelo contrário, a salienta. Ainda 

assim, a questão da autoria permaneceria comprometida neste argumento. Ressaltamos, 

porém, que o mesmo ocorre com obras literárias, que são revisadas e traduzidas em seu 

processo produtivo até que alcancem seu público, sem que a importância da autoria seja 

abalada. Isso porque há, no processo, um claro protagonismo do sujeito considerado autor, ou 

seja, há autoridade no texto. Isso não significa que devemos negar as diferentes influências 

subjetivas da criação. É importante que as etapas do processo sejam iluminadas para uma 

melhor compreensão do todo complexo, conforme veremos mais à frente.  

O autor jornalista, portanto, é concebido como aquele que: produz e é 

produzido pelo objeto, que pode ultrapassar condições a ele impostas. 

Bastaria observarem-se as notícias críticas que transbordam o senso comum 

da relação funcional com a reprodução da sociedade. Para isto precisa haver 

um mínimo de contextualização particular ao significante particular que vai 

fazer da notícia uma forma de conhecimento, experiência (ou o fato) em si. 

Todos saem transformados de uma experiência desse tipo (LAURINDO, 

2010, n. p.). 

 

Entender que a informação midiática é transmitida a partir de outro(s) sujeito(s), e que 

toda comunicação é uma troca, passa por desmontar o imaginário cartesiano da instituição 

jornal. Na perda do ideal racional positivista, do juízo universal, há uma tendência ao 

reconhecimento e aceitação do que é incompleto. Cria-se espaço para compreender a 

imperfeição na comunidade, na retórica e também no fazer jornalístico. A clara noção de que 

a notícia foi relatada por um profissional qualificado, mas ainda por um humano, que erra, 

sofre, se posiciona e se emociona como qualquer outro, muda completamente a forma de ler o 
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noticiário, tornando-a menos inocente. Abre-se uma janela para ver o repórter como sujeito 

humano, capaz de fornecer trocas em diálogo, mas também de imputar seus vieses e 

direcionar ideologicamente os discursos. 

Quando se compreende de forma mais evidente a ação do jornalista-autor, há uma 

humanização do mediador, o que concede mais conforto ao público no ato de “pensar por si”, 

se comparado à visão mecânica lançada sobre matérias que surgem como voz de uma 

entidade que estaria regulamentada para narrar uma realidade objetiva histórica pronta. 

Compreendendo também que os sentimentos excedem a individualidade, exprimindo uma 

partilha simbólica e de caráter social, coletivo, observamos que é possível desenvolver 

relações mais bem acabadas de empatia, inclusive rompendo barreiras comunitárias e gerando 

um olhar mais complexo sobre as formas de vivência no mundo. Fabiana Moraes e Marcia 

Veiga da Silva chamam a atenção para isso em sua definição de jornalismo de subjetividade. 

Há um outro elemento importante na sustentação de um jornalismo de 

subjetividade: o entendimento de que a “contaminação” da emoção é um 

ganho, e não algo a ser negado na construção das reportagens. É necessário 

entender que o uso dessa emoção pelo jornalismo não é novo: desde o início 

de sua história, a imprensa se utilizou da lágrima, do riso e da comoção para 

relacionar-se mais intimamente com o público. A instrumentalização da 

emotividade, para nós, no entanto, é uma estratégia tão objetiva quanto a 

pirâmide invertida ou valor-notícia. Entendemos que o uso da emoção, nesse 

jornalismo que preza também o subjetivo, se dá primeiramente pelo não 

apagamento da jornalista/do jornalista na produção que ela/ele realiza 

(entendendo que o lugar do jornalista não é o do protagonismo, não é o do 

heroísmo). A procura pela tradução desse encontro do Eu-Outro na 

composição dos textos potencializa justamente a desconstrução de um olhar 

de autoridade sobre a vida alheia, principalmente aquelas experienciadas por 

pessoas/comunidades vulnerabilizadas. Entretanto, para que se conceba a 

tradução de um Outro por um Eu é preciso que se reconheça, 

fundamentalmente, a existência de um Eu – não universal, mas situado, 

limitado, nos termos de Donna Haraway (MORAES; SILVA, 2019, p. 17). 

 

Assim como a estética, a palavra “anestesia” também deriva do grego Aisthēsis. 

Enquanto a primeira se aproxima da percepção sensível do outro e do mundo, a segunda (an-

estesia) significa ausência de sensibilidade. É o que nos lembra Laan Mendes de Barros em 

um artigo publicado em 2017 na Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação – Intercom. Ele se dedica a tratar da troca entre o comunicador e o receptor e 

à forma com que os profissionais e pensadores da comunicação lidam com essa relação. Para 

Barros (2017, p. 165) “pensar os fenômenos comunicacionais e as manifestações artísticas 

midiatizadas como experiência estética é pensar a comunicação sem anestesia”. O autor 
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define ainda que “o receptor, muito mais do que receptáculo, é sujeito da produção de 

sentidos” (Ibidem, p. 160). 

Por certo, são muitos os estudos que trazem um olhar crítico em relação aos 

fenômenos comunicacionais e, mesmo, várias abordagens que propõem a 

compreensão da comunicação como interação. Mas com frequência é 

possível observar certa contradição entre a pesquisa e o ensino da 

Comunicação, presente no confronto entre transmissão e interação nas 

concepções da comunicação. Também, observa-se que predomina uma visão 

racionalista e linear da comunicação, tomada na chave da explicação – que 

limita a produção de sentidos às operações de codificação e decodificação – 

e não da compreensão – que para além das instâncias de emissão e recepção, 

estende a produção de sentidos às dinâmicas de interpretação, em 

articulações entre texto e contexto (Ibidem, p. 160). 

 

Gostaríamos de utilizar este mesmo pensamento sobre a anestesia para pensar não 

apenas a comunicação de forma teórica, mas também nos impactos sociais deste novo período 

midiático em que a subjetividade ganha destaque enquanto as tecnologias de interação 

implicam um ritmo acelerado aos indivíduos. Em tal contexto, olhamos para comunicação 

baseada na velocidade como também uma forma de anestesia social, já que, ao intensificar a 

naturalização do cotidiano e reduzir o tempo de reflexão dos sujeitos, essa enxurrada de 

estímulos acaba limitando o envolvimento emocional. Se pensarmos através dos estudos de 

Maffesoli (2014) que a natureza das sensibilidades é pluralista e agregadora, e que nestes 

estudos existem argumentos sólidos, podemos compreender que algo ainda está rompido 

nessa transição emocional pós-moderna. Tentaremos compreender o que. 

Desde a década de 1950, com o desenvolvimento e popularização da mídia 

audiovisual nas casas, o fenômeno da anestesia social pela violência (espiritual) das imagens 

ganhou corpo. Olhemos mais especificamente para as relações sociais através do medo e da 

violência física e psicológica para direcionar melhor nosso argumento. Enquanto os jornais, 

por informação ou sensacionalismo, propagam insistentemente histórias de violência e medo 

em um retrato possível da realidade, os diversos formatos de ficção (inclusive interativa e 

imersiva) reforçam a relação dos sujeitos com esse tipo de estímulo, produzindo uma 

enxurrada de sensações que normalizam os impactos e reduzem a sensibilidade. Trata-se de 

uma midiatização82 exacerbada do cotidiano com efeitos práticos, políticos e sociais. Vemos 

 
82 O termo “midiatização” designa uma lógica em que a mídia atua como importante agente de mudança cultural 

e social, uma força independente a qual todos precisam se adaptar. Ao mesmo tempo, ela se integra às rotinas 

das instituições políticas, familiares, de trabalho e religião O pesquisador sueco da comunicação Kent Asp 

cunhou o termo primeiro para se referir ao impacto dos meios de comunicação na política. Isso ocorre, por 

exemplo, quando os políticos formulam suas declarações públicas de modo que personalizam e polarizam as 

questões para que as mensagens tenham uma melhor chance de obter cobertura da mídia (HJARVARD, 2012, p. 

55). Utilizamos o termo neste trabalho mais alinhado com a concepção de Sodré (2002, p. 21), para quem 
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que o excesso de estímulos sensoriais, sobretudo imagéticos, dilui a capacidade de 

estranhamento dos sujeitos, tornando-os menos afetivos, mais dormentes para o mundo. 

Com que frequência você olhou para a foto de uma criança faminta num país 

distante, ou de vítimas inocentes da guerra, e teve pouca reação emocional 

ou empática? Uma explicação comum para esse fenômeno é que sofremos de 

“fadiga da compaixão” ou “fadiga da empatia”, um estado de exaustão 

psicológica produzido pela avalanche de reportagens e imagens deprimentes 

vindas de todos os cantos do planeta. A crítica cultural Susan Sontag 

descreveu algo semelhante a isso quando disse que “imagens anestesiam”: 

agora já vimos fotos demais de crianças famintas, esqueléticas, pra que isso 

continue fazendo uma diferença. Ficamos, nas palavras do Pink Floyd, 

confortavelmente entorpecidos (KRZNARIC, 2015, p. 75). 

Na ficção, uma gama de filmes e desenhos de ação tornaram quase regra a formação 

de heróis resilientes, imbatíveis, capazes de se superar e derrotar exércitos inteiros mesmo 

estando em menor número ou na figura de um único homem. Podemos exemplificar esse 

herói na imagem de John Rambo83, um soldado boina-verde que elimina exércitos inimigos 

inteiros sozinho, ou mesmo pelos Power Ranges, cinco adolescentes capazes de enfrentar 

monstros intergalácticos. A ideia mítica do herói todo poderoso traz, a contraponto, uma 

figura arquetípica equivalentemente oposta, que existe apenas enquanto forma para 

engrandecer ainda mais o protagonista. E é esta que aqui nos importa. São os soldados rasos 

inimigos, os minions, os bonecos de massa84, os capangas. Essa figura também ganhou força 

com a ascensão dos jogos de videogame, que, prezando por uma estrutura didática de níveis 

que desafia e instrui o jogador sobre suas mecânicas, apresenta primeiro inimigos facilmente 

descartáveis antes do desafio final (o “chefão”). Podemos citar desde as tartarugas cartunescas 

da franquia Super Mário até os zumbis e soldados hiper-realistas das franquias Resident Evil e 

Assassins Creed, respectivamente. São todos inimigos consumíveis que cumprem a função de 

preparar e dar maior destaque ao protagonista, alimentando seu ego de herói. Não nos faltam 

exemplos em filmes e jogos para reforçar a ideia. Juntando essa lógica com a também 

alavancada exploração da violência nos noticiários, podemos compreender que há, na pós-

 
midiatização é uma tendência à “virtualização” ou telerrealização das relações humanas, presente na articulação 

do múltiplo funcionamento institucional e de determinadas pautas individuais de conduta com as tecnologias da 

comunicação. 

83 Personagem vivido por Sylvester Stallone na série de filmes “Rambo”, com primeira aparição em 1982. A 

série é baseada no romance “First Blood”, de 1972, escrito por David Morrell.  

84 Na primeira temporada da série de televisão Power Rangers, em 1993, a classe de inimigo mais comum e fácil 

de combater eram os “bonecos de massa”. Como o próprio nome demonstra, eram bonecos feitos de massa que 

ganham vida por curtos períodos. Não eram humanos e nem eram totalmente vivos, por isso, a ideia de descarte 

e morte se tornavam mais aceitas pelo público, majoritariamente infantil. Sempre em quantidade desigual, eles 

atacavam os heróis em maior número e eram facilmente derrotados, seguindo um roteiro repetitivo antes que a 

grande e real ameaça de cada episódio fosse revelada.  
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modernidade, uma geração de pessoas sob fortes tendências à anestesia do outro dentro de 

uma relação conflituosa entre ficção e realidade. O sociólogo e historiador Roman Krznaric se 

aproxima da nossa análise ao falar sobre um ambiente propício para o individualismo e perda 

da capacidade de empatia na cultura ocidental, disseminado principalmente pelas lógicas 

sociais, políticas e econômicas pregadas na modernidade, mas que se mantêm absorvidas e 

retroalimentadas em nosso tempo. 

Nossa linguagem está juncada de expressões que reforçam uma imagem 

sombria da humanidade, de “cada um por si” a “os bonzinhos se dão mal”. 

Faça um curso de economia e o pressuposto central será que os seres 

humanos são atores racionais e egoístas. Abra um jornal e terá maior 

probabilidade de ler notícias de conflitos do que de cooperações – atos de 

empatia raramente fazem as manchetes. Os filmes de Hollywood 

especializam-se em nos servir uma dieta cotidiana de violência e brutalidade, 

muitas vezes sob o eufemismo de “filmes de ação”. As crianças passam 

rapidamente da leitura de histórias sobre os bichinhos da fazenda para jogos 

de videogame em que o objetivo costuma ser atirar e matar, como se 

estivessem presas em um pesadelo hobbesiano. De alguma maneira 

consideramos isso tudo perfeitamente normal (KRZNARIC, 2015, p. 36). 

Quando se transporta essa dinâmica ficcional para o mundo real, ocorre uma 

desvalorização ou coisificação do diferente. Ao estudar as relações sócias do “Eu” com o 

“Outro” (distinção estabelecida à priori com base na divisão dos sexos), Simone de Beauvoir 

construiu uma epistemologia feminista através da qual apontou que costuma haver exclusão 

ou opressão a partir de relações de segregação. Para a autora, a destituição da humanidade de 

uma pessoa, reduzindo-a a condição de objeto, seria um dos piores crimes já praticados pela 

nossa espécie (BEAUVIOR, 1980). 

Stuart Hall (2016, p. 190) estabeleceu quatro pontos que podem definir a 

estereotipagem do Outro, são eles: construção de alteridade e exclusão; estereótipos de poder; 

a fantasia; e o fetichismo. É na construção da alteridade e no processo de exclusão que ocorre 

o estranhamento negativo, a estereotipagem, que divide o “nós” do “eles”, caracterizando 

aquilo que é normal e correto e separando o que é anormal e “pervertido”. A pesquisadora 

Elfriede Fürsich (2016, p. 57) nos fala sobre o perigo de intensificar esse tipo de relação ao 

silenciar determinadas vozes no jornalismo. Para ela, a “falta de atenção” sobre determinadas 

personagens sociais desenvolve uma “aniquilação simbólica” de identidades e reforça a 

estereotipagem, o que pode estigmatizar o outro como “exótico” ou mesmo como algo 

anormal e problemático. 

Discursos radicais como o de que “bandido bom é bandido morto” ou de que as favelas 

deveriam ser implodidas porque “lá só tem bandido” encontram espaço no senso comum a 
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partir dessas segregações e estigmatizações. O criminoso passa a existir idealizado e deixa de 

ser fruto de um contexto social pra figurar como aquele capanga que pode ser descartado de 

com facilidade, que é raso, sem sentimentos, sem história, figurante, de definição simples e 

assimilação ligeira. Ou seja, há uma amortização da vida do outro enquanto valor. Já o sujeito 

que olha procura se contrastar enquanto “cidadão de bem”, pessoa provida de valores e 

história, extraordinário, heroico, a ponto de poder empunhar uma espada ou sacar uma arma 

para assegurar sua justiça própria. Há uma separação social, um desamor, apatia. Reflexo da 

mesma anestesia que fomenta o binarismo social. Nesse contexto, cabe lembrar a música 

“Construção”, de Chico Buarque, que dentre outros méritos abriga o verso “morreu na 

contramão atrapalhando o trafego”. Nesta frase é possível correr por uma reflexão da 

banalização da vida e da morte diante do outro, daquele que é distanciado e desconhecido 

perante o acelerado tempo cotidiano. Importa mais o compromisso próprio, o horário, do que 

uma vida que se esvai no asfalto85. Perde-se a dimensão da tragédia (NIETZSCHE, 2001)86, 

forma-se uma inversão de valores sociais sustentada por corpos já docilizados, como nos 

explica Foucault (2009). Tal perspectiva carrega sempre uma possibilidade forte de 

exploração hegemônica pelas relações sociais.  

Barthes (1971) chamou de “efeito do real” (“L’effet de réel”) a retórica munida de 

verossimilhança capaz de tornar um texto aceitável e uma ambientação crível, com 

caracterizações bem formuladas de personagens. Algo que se possa comparar com o real e 

que faça sentido dentro de seu contexto. O conceito foi alcançado enquanto o autor buscava 

um desenvolvimento crítico a partir da noção de particularidade e detalhe concreto. Para 

Beatriz Jaguaribe (2007, p. 27), trata-se de algo que poderia ser usado no sentido de 

“mascarar os próprios processos de ficcionalização e assim garantir ao leitor-espectador uma 

imersão no mundo da representação que, entretanto, contivesse uma análise crítica do social e 

da realidade”. Seguindo essa lógica, pode-se entender o “efeito do real” como uma técnica 

capaz de dar ares de verdade à ficção. Jaguaribe segue sua análise dialogando o conceito 

 
85 Em 2020, durante a pandemia de COVID-19, tornaram-se públicos muitos discursos de políticos e empresários 

que pediam pelo fim da quarentena (melhor forma de prevenção alcançada até então) alegando que a economia 

do país não poderia ser prejudicada apenas porque algumas milhares de pessoas iriam morrer no processo. 

Dentre os que reforçavam esse discurso estavam inclusive o ministro da economia e o presidente do país. 

86 Para Nietzsche, a vitalidade da cultura do homem grego se relaciona com o surgimento da tragédia, que por 

sua vez se desenvolve a partir de duas forças antagônicas e complementares, o apolíneo e o dionisíaco. Esses 

dois impulsos estão em constante luta e reconciliação. No entendimento de Nietzsche, essa dinâmica nos ajuda a 

compreender a ciência estética. O conceito de trágico em Nietzsche assume um caráter estético na medida em 

que está relacionado a uma experiência transformadora no sujeito que assistia/ouvia/vivia a apresentação no 

teatro grego. 
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representativo de “senso do real” (ZOLA, 199587) e o próprio “efeito do real” para elevar 

essas ideias à situação contemporânea acelerada, virtualizada e múltipla, e chega à noção de 

“choque do real”, que ela define como:  

(...) a utilização de estéticas realistas visando suscitar um efeito de espanto 

catártico no leitor ou espectador. Busca provocar o incômodo e quer 

sensibilizar o leitor-espectador sem cair, necessariamente, em registros do 

grotesco, espetacular ou sensacionalista. O impacto do ‘choque’ decorre da 

representação de algo que não é necessariamente extraordinário, mas que é 

exacerbado e intensificado (JAGUARIBE, 2007, p. 100).  

O “choque do real” de Jaguaribe trata das fortes afetações causadas pelas mídias no 

momento em que realçam cenários desconfortáveis da realidade cotidiana visando causar 

algum tipo de comoção, movendo seu espectador da inércia através dos gatilhos de sensações, 

capazes de causar uma “ressonância emotiva”. Nesse ponto, aproximamos mais uma vez as 

emoções de uma leitura mais fiel da realidade. Se lembrarmos aqui também do efeito de 

estranhamento trazido pelos formalistas russos, podemos pensar que através da mudança de 

hábitos, do choque de percepções, é possível estimular a reflexão e utilizar os afetos para 

comover em vez de apenas evocar reações emocionadas imediatas, que se provam mais 

instintivas do que sensíveis. Jaguaribe se afasta de Barthes ao entender que, se antes o autor 

era capaz de oferecer um “senso do real” a partir de uma observação distanciada da realidade, 

“o novo autor ganha a tatuagem legitimadora da experiência” (JAGUARIBE, 2007, p. 109). 

Chamamos a atenção para a contradição observada na perda das sensibilidades gerada 

por um impacto agressivo do sensível. O sujeito que, diante da proliferação caleidoscópica 

das imagens e barulhos, não tem mais tempo para refletir sobre o que vê ou administrar o que 

sente e se torna apático. Acostuma, naturaliza. Assim, chegamos a uma anestesia do ser, o 

individualista pós-moderno, que é violentado até que se torne praticamente imune aos afetos. 

Reage mais do que experimenta. 

Imersos na midiatização composta por mundos ficcionais cada vez mais realistas, por 

luzes, sons e movimentos, abarcados por relações a cada dia mais virtualizadas, até que ponto 

podemos aguentar sem sofrer as prováveis confusões mentais e influências estéticas pelo 

sinuoso caminho do que é realidade e o que é ficção?  Sabendo ainda que o nosso contato com 

o mundo vem se tornando progressivamente mais mediado pelas tecnologias e nossa realidade 

é cada vez mais virtual. Mesmo que a distinção pareça óbvia pela lógica, não há tempo para o 

refino das impressões afetivas no cotidiano. Então, como voltar a ver o outro como parte igual 

 
87 O conceito significa, para a autora, “sentir a natureza e representá-la tal qual como ela é” (ZOLA, 1995, p. 26). 



131 

de uma realidade complexa em vez de negá-lo enquanto sujeito? Qual a função do jornalismo 

nisso tudo e como trabalhar um texto noticioso que possa despertar seu leitor em vez de 

adormecê-lo? A resposta pode estar na própria narrativa, no “choque do real”, 

“estranhamento” e prazer do texto. Em suas considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, 

Walter Benjamin (1994) debate o papel do narrador e suas transformações ao longo do tempo 

em uma dinâmica que tenderia ao fim das histórias como até então se conhecia.  

Uma das causas desse fenômeno é óbvia: as ações da experiência estão em 

baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de 

todo. Basta olharmos um jornal para percebermos que seu nível está mais 

baixo que nunca, e que da noite para o dia não somente a imagem do mundo 

exterior, mas também a do mundo ético sofreram transformações que antes 

não julgaríamos possíveis (BENJAMIN, 1986, p. 198). 

Mais uma vez, agora através de Benjamin, os percalços da narrativa são ligados à ideia 

de uma modernidade avassaladora, que trouxe consigo o romance, que para ele é uma forma 

de contar histórias menos atrelada à vivência e mais próxima da informação, do conteúdo 

esvaziado de contexto. Segundo o autor, é na oralidade que se percebe a sensibilidade dos 

indivíduos perante as experiências vividas e é tradicionalmente a narrativa transmitida de 

pessoa a pessoa o que permite a troca efetiva de conhecimentos, experiências, manutenção e 

transmissão da memória histórica. Já “entre as narrativas escritas, as melhores são as que 

menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos” 

(BENJAMIN, 1994. p. 198). O romance não teria nascido da tradição oral, nem seria fruto de 

experiências vividas. Teria origem no indivíduo enquanto criador isolado, o que esvaziaria 

suas potencialidades. Enquanto isso, a informação daria pouco espaço para o espírito da 

narrativa na medida em que pede por uma verificação imediata, simples e precisa terminar em 

si, tendo também por isso maior valor enquanto se mantém nova. O autor complementa 

dizendo que “se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente 

responsável por esse declínio” (BENJAMIN, 1986, p. 203). Segundo ele, o perigo de extinção 

da arte se intensificava também porque as pessoas estavam perdendo o dom de ouvir. Para 

que uma narrativa se torne perene, é necessário que existam receptores atentos, capazes de 

assimilar seu conteúdo, conservar seu discurso e recontá-la. 

Benjamin explica que essa forma simplista de relatar a vida sempre existiu, mas 

encontrou seu melhor terreno através das lógicas da burguesia. Aqui verificamos o ponto que 

ancora a pós-modernidade com raízes fortes do período que antecede, causando o tal 

rompimento da lógica agregadora sensível de Maffesoli. Apesar de entrarmos em uma nova 

era das sensibilidades, as lógicas da velocidade e do capital redimensionam o que 
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historicamente compreendíamos como uma realidade atravessada pelos afetos. Nesse sentido 

é que nosso período de transição sofre distorções e interferências que culminam na 

contradição de uma era das sensibilidades que é também anestesiada. Tais distorções fizeram, 

por exemplo, com que muitos comemorassem as 57 mortes em uma rebelião de um presídio 

na cidade de Altamira-PA88, no dia 29 de julho de 2019. Dentre os que demonstraram 

satisfação com o resultado da rebelião, o próprio presidente do país, Jair Bolsonaro. “Pergunta 

para as vítimas que morreram lá o que eles acham, depois que eles responderem eu respondo a 

vocês” (informação verbal)89, disse enquanto deixava o Palácio do Planalto. Sobre o mesmo 

caso, ao site do El País, Eliane Brum escreveu: “Parece que já não nos impressionamos com 

cabeças e braços e pernas decepados. Algo aconteceu dentro de nós. E, se prestarmos atenção, 

talvez possamos sentir o cheiro de podre que desta vez não emana de fora” (BRUM, 2019, n. 

p.). Neste mesmo caminho, podemos lembrar da imagem (que se tornou emblemática) 

transmitida em rede nacional do governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witsel, 

comemorando aos pulos a morte de William Augusto de Silva, 20 anos, que havia sequestrado 

um ônibus no dia 20 de agosto de 201990, logo após descer de seu helicóptero na ponte Rio-

Niterói. 

É importante lembrar que esses discursos de ódio e objetificação do outro não têm 

nada de novo, mas se mantinham há tempos silenciados por uma moral tomada como 

universal. Nesse período, entretanto, ganham espaço para reverberar. A reincidência tão clara 

desse tipo de discurso contradiz perspectivas que acreditavam que a globalização, a ciência e 

a retomada de uma lógica dos afetos seriam capazes de mitigar tais percepções de mundo 

agregadoras. 

Repensando a ideia do “cidadão de bem” que deseja que os capangas da sociedade 

sejam simplesmente apagados, assim como as titulações maniqueístas esvaziadas de inimigos 

simplificadamente convenientes como o “político corrupto”, o “petralha”, o “bolsominion”, 

 
88 Registrada como o segundo maior massacre de presidiários na história do país, perdendo apenas para a chacina 

do Carandiru. As mortes foram atribuídas à guerra entre facções internas. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

havia classificado as condições do presídio como “péssimas”, principalmente porque as celas projetadas para 163 

presos tinham mais de 300. De acordo com o levantamento da Folha de S. Paulo, quase metade dos mortos não 

tinha ainda uma condenação. A maioria era de negros e o mais velho tinha 35 anos. Poucos teriam completado o 

nível básico da escola. 

89 Fala proferida pelo presidente Jair Bolsonaro aos jornalistas que o indagaram sobre o caso no dia 30 de julho 

de 2019.  

90 O sequestro fechou a ponte que liga os municípios do Rio de Janeiro e Niterói durante 3h30, fazendo 37 

reféns. Segundo o responsável pela operação policial, Wilian apresentava traços de surto psicótico, portava uma 

arma de brinquedo, uma arma de choque, gasolina e um isqueiro com o qual ameaçava incendiar o ônibus. Ainda 

assim, nenhum refém foi ferido. Em vez disso, receberam permissão do sequestrador para usarem seus celulares 

e darem notícias às famílias durante o sequestro. 
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dentre tantos outros comuns ao cotidiano nacional, buscamos analisar uma solução midiática 

que compreenda a sensibilidade e complexidade na construção de um estranhamento capaz de 

conduzir a percepção do receptor pelas vias do pluralismo e da humanidade.  

Se já nos acostumamos com imagens de catástrofes, mortes e sofrimento, se já não nos 

comovemos tanto quando uma mãe surge na tevê chorando a perda de seus filhos, talvez seja 

porque fomos anestesiados pela enxurrada de estímulos sensoriais dessa era frenética da 

velocidade e conteúdo. Como pudemos compreender através de Heller (2016), é instintivo 

tratar com naturalidade e de forma automática tudo aquilo que se torna comum no cotidiano. 

Nesse sentido, talvez a solução esteja não só em ver e se aproximar da dor do outro, mas em, 

antes disso, compreendê-lo, contextualizá-lo, para então senti-lo. É importante resgatar os 

sujeitos desse bonde avassalador das imagens e informações e trazê-los para dentro de nós. 

Aliado a isso, ter tempo para refletir sobre o outro em vez de apenas lidar de forma mecânica 

e imediata com os afetos. Por isso é o importante para o jornalista ter em mente que uma coisa 

são os números e outra coisa bem diferente são as vidas por trás desses números. É nesse 

sentido que há uma renovação empática possível. Assim, dialogamos aqui com a ideia de que 

um caminho viável para suspender as formas reduzidas de representação firmadas pela 

imprensa industrial seja o Jornalismo Sensível.  

O texto “Meu guri”, publicação central da edição número 132 da revista Piauí91, faz 

uma clara referência à composição (homônima) de Chico Buarque para enunciar sua produção 

de caráter jornalístico e social. O trabalho é assinado por Armando Antenore e tem como 

subtítulo “A mãe, a avó e a mulher de um dos 250 mil brasileiros presos antes do 

julgamento”. Meses antes da chacina de Altamira, o texto trouxe à tona um assunto que já não 

tinha nada de ineditismo92: a superlotação dos presídios brasileiros e a demora nos 

julgamentos da população de baixa renda. A revista decide driblar o critério noticioso da 

novidade exatamente porque é a continuidade do problema que assusta. Ela retoma o assunto 

para mostrar que não devemos naturalizar essa condição. Para comover, deslocar o leitor em 

vias sensíveis, o texto utiliza como personagem central não o detento, mas uma mãe que traz 

consigo um olhar próprio da relação do filho com a justiça.  

 
91 Texto tem destaque na capa da revista distribuída em setembro de 2017, referenciado pela chamada “Um preso 

da baixada. Armando Antenore conta a história de um dos 250 mil brasileiros detidos sem julgamento”. É 

interessante reparar que o tema central da matéria aparece destacado nessa chamada, mas demora a surgir no 

texto corrido. Importante também ressaltar o destaque que a revista dá ao profissional responsável pela produção 

da reportagem. 

92 Um dos mais famosos critérios de noticiabilidade do jornalismo tradicional de matrizes iluministas.  
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Quando o celular tocou, Conceição sentiu uma fisgada no estômago. “Coisa 

boa não deve ser”, intuiu enquanto caçava o telefone. Não espiou o relógio, 

mas sabia que passava um pouco das cinco horas. Só notícia ruim chegaria 

tão cedo. Como de hábito, a empregada doméstica já estava de pé. No 

banheiro da casa inacabada, aprontava-se para o demorado trajeto até o 

apartamento dos patrões, em Copacabana (ANTENORE, 2017, p. 16). 

Com uma narrativa fluida e estilizada, o texto cria interesse enquanto apela ao 

imaginário do leitor desenvolvendo a história da empregada doméstica. É através dessa 

mulher, dessa profissional, dessa mãe (ou seja, um indivíduo bem construído) que passamos a 

debater a questão já morna dos presidiários brasileiros. O assunto, que não tem nada de 

novidade e por isso mesmo se reforça como um problema estrutural, encontra seu gancho 

através de uma personagem cativante e de um estilismo preciso do jornalista-autor. Aos 

poucos o texto demonstra a complexidade da história de um detento e abre as portas para um 

universo de percepções. 

Durante o decorrer da narrativa, diferentes personagens assumem papel de 

protagonista, Conceição, a mãe; Jeremias, o filho que se torna presidiário; Madalena, a avó; 

Maria Nalva Bezerra, a advogada; e Izabel, a namorada e mãe de dois filhos de Jeremias. Essa 

movimentação de holofotes dinamiza a narrativa, atua em favor da pluralidade de olhares e 

traz sempre humanidade ao leitor. Também é importante ressaltar que, fora Jeremias (que por 

sua vez é o centro da história, ponto de conexão entre as demais narrativas citadas), todas as 

personagens focadas são mulheres.  

A decisão da magistrada converteu Jeremias numa espécie de preso bastante 

comum. Em 2015, o Ministério da Justiça divulgou uma alentada radiografia 

do sistema penitenciário brasileiro. Trata-se do levantamento mais extensivo 

e atual sobre o tema (uma nova versão deve sair brevemente). Segundo a 

pesquisa, no dia 31 de dezembro de 2014, 40% da população carcerária do 

país se encontrava em situação idêntica à de Jeremias: atrás das grades, sem 

ter ainda nenhuma condenação. Eram quase 250 mil detentos, num universo 

de 622 mil (ANTENORE, 2017, p. 18). 

 

Acontece que a exceção virou norma. Em 2002, 33% dos presos brasileiros 

aguardavam julgamento. Em 2014, como já se mostrou, a proporção saltou 

para 40%. Eis um dos motivos de o país reunir a quarta maior população 

carcerária do mundo. Ficamos atrás somente dos Estados Unidos, da China e 

da Rússia. Os 622 mil detentos do Brasil configuram uma taxa de 

aproximadamente 300 encarcerados para cada 100 mil habitantes 

(ANTENORE, 2017, p. 19). 

Nesta passagem podemos compreender que o assunto central da reportagem é o fato 

de que 40% da população carcerária brasileira ainda era formada por presos à espera do 

julgamento, ou seja, sem condenação. Acompanhando a leitura, ficamos sabendo que muitos 
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deles, quando julgados, recebem penas menores do que o período já perdido em cárcere. Mas 

quando esse assunto finalmente aparece, no décimo quarto parágrafo, já se pretende ter um 

leitor ideal fisgado pela narrativa. Essa produção é um exemplo de texto informativo capaz de 

lidar com estilismo, emoções e dados trazendo ao leitor mais do que um simples conteúdo de 

consumo rápido. Ao tratar um tema tão comum quanto a violência, o crime e a superlotação 

dos presídios brasileiros, o jornalista-autor consegue transmitir algo além do que está 

normatizado na mídia tradicional. Assim, encontra vias para desconstruir essa amortização da 

vida usando os afetos como ferramenta da informação. Trabalha pela empatia, revela um 

mundo feito por pessoas tão vivas e complexas quanto o próprio leitor. Pessoas que precisam 

lidar com a dor, a emoção, a euforia e a frustração diárias. Em suma, compreendemos que o 

Jornalismo Sensível percebido nessa produção é capaz de renovar a sensibilidade empática do 

receptor e aproximá-lo da realidade social plural. Após a tentativa de envolver através dos 

personagens, Antenore expõe em seu texto que o caso retratado é exemplo de algo que se 

repete em centenas de milhares de vidas pelo país, uma forma de atentar não só para o 

tamanho do problema social, mas também para a imensa quantidade de vidas que são 

inferiorizadas no senso comum. Brum (2019) se utiliza da mesma técnica em sua publicação 

sobre o caso de Altamira: 

Ela grita. Junto com ela está sua mãe. A mãe do jovem de 20 anos. Ela gerou 

e carregou no útero por nove meses aquele que agora ela não sabe se terá que 

procurar a cabeça ou adivinhar qual é a carne da sua carne em meio à massa 

de corpos incinerados. Ela é mãe e não sabe se o último suspiro do filho foi 

dado na dor excruciante de ter a cabeça decepada ou na dor excruciante de 

ser asfixiado enquanto o corpo incendiava. Ela não quer, mas não consegue 

evitar de pensar se ele demorou a morrer, e reza para que tenha sido rápido. 

Essas eram as dúvidas da mãe naquele momento. E não só desta mãe, mas de 

todas (BRUM, 2019, n. p.). 

Na Piauí, a opção comum de apresentar uma descrição detalhada em texto 

acompanhada apenas por ilustrações e sem fotografias é mais uma forma de forçar a 

criatividade imagética do leitor pela representação artística. Além de se valer desta técnica, 

Antenore apela ao conhecimento enciclopédico e aposta na cumplicidade de experiências 

entre jornalista e leitor para utilizar referências e metáforas na construção estilizada do texto. 

Todo esse cuidado quase artesanal de descrição e referência, que também atua na 

humanização dos personagens e no envolvimento narrativo, fica evidente nas passagens a 

seguir: 

Como um autêntico representante da geração que cresceu sob a égide da 

internet, Jeremias gosta das redes sociais. No Facebook, reúne um número 

considerável de amigos (4251) e publica diversos posts de caráter pessoal, 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/10/politica/1560155313_626904.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/10/politica/1560155313_626904.html
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ainda que telegráficos. Ora relata o próprio cotidiano, ora escreve sobre seus 

relacionamentos amorosos. No sábado, 1º de outubro de 2016, abriu a rotina 

digital com um anúncio: “Festinha da Árvore. Hoje, às 21 horas, mulherada 

que quiser brotar é só chamar no chat que a tropa busca em casa.” Gíria 

comum entre jovens fluminenses, “brotar” significa “aparecer” 

(ANTENORE, 2017, pp. 16-17). 

Ele, que não concluiu o ensino fundamental e trabalhava desde a 

adolescência, arranjara emprego numa transportadora como ajudante de 

caminhão. Faturava 980 reais por mês, sem carteira assinada. Ainda criança, 

já se proclamava flamenguista doente e expert em futebol. Tentou, inclusive, 

virar jogador. Chegou a treinar em clubes modestos – Nova Iguaçu, Duque 

de Caxias –, mas não vingou. Fã do argentino Lionel Messi, cogitou batizar 

o filho com o nome de outro ídolo, Felipe Anderson, meia da Lazio que 

abocanhou uma medalha de ouro pela Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 

2016. Isabel o dissuadiu da ideia (ANTENORE, 2017, p. 17). 

 O ritmo da narrativa ganha força com frases curtas e palavras cuidadosamente 

definidas durante as cenas mais importantes da trama, as quais o jornalista retrata como se 

tivesse presenciado. Mesmo assim, o caráter informativo não se perde. O leitor ideal, que 

agora já se sente íntimo dos personagens, acompanha os momentos de tensão de assalto, ação 

e derrocada, imerso na trama (não mais afastado), enxergando muito mais do que capangas, 

mocinhos e números. Aquele leitor que poderia simplesmente querer o bandido morto agora é 

capaz de torcer por ele, como em um filme protagonizado por um anti-herói93.  

Antes de deixar o boteco, o “bucha” pegou emprestada a arma de mentira e a 

guardou na cintura. Cerca de 8 quilômetros separam Belford de Meriti. Às 

2h55, já no município vizinho, o piloto da moto viu uma morena 

caminhando por um lugar escuro. “Vamos catar o telefone dela. Depois a 

gente vende e divide a grana”, propôs enquanto transferia a pistola para 

Jeremias – que, num arroubo, pulou da garupa e intimidou a vítima. A 

mulher, sem esboçar reação, entregou o celular e o carregador. O aparelho 

Samsung custara aproximadamente 150 reais. No bolso, Jeremias trazia um 

modelo bem mais caro, de 800 reais, que ele próprio havia comprado 

(ANTENORE, 2017, p. 17). 

Ainda pensando no jornalista que assume a função-autor, é importante ressaltar uma 

outra prática observada durante nossas análises da revista Piauí e que se reconfirma em “Meu 

Guri”: a formação do autor-personagem, ou seja, o momento em que o jornalista se faz 

presente não apenas pelo estilo, pelas emoções ou opiniões expressas, mas ao descrever sua 

 
93 Renomadas ficções do cinema como “Laranja Mecânica” (1971), “O Poderoso Chefão” (1972), “Taxi Driver” 

(1976), “Cães de Aluguel” (1992), “Clube da Luta” (1999), “Psicopata Americano” (2000), “Kill Bill” (2003), 

“O Lobo de Wall Street” (2013) e “Coringa” (2019), dentre tantos outros, são bons exemplos que diluem os 

valores morais do espectador através da narrativa, nos fazendo torcer por infratores (assassinos, ladrões, 

terroristas etc.) que, no entanto, são apresentados como seres complexos em vez de binários. Uma construção 

simples de empatia ao anti-herói está no diálogo de cenas iniciais de “Pulp Fiction” (1994) entre os personagens 

de John Travolta e Samuel L. Jackson. Dentro de um carro, conversam sobre amenidades como nomes de 

sanduíches, o que estimula a identificação da audiência com os personagens, que são assassinos. 
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própria relação com a história, dando margem para que se exponham seus defeitos, acertos, 

sua humanidade e também metodologia e técnica, sobretudo na apuração e contato com os 

demais personagens. Antenore torna seu trabalho mais crível e se aproxima do leitor na 

medida em que explica suas motivações para pautar “Meu Guri”, além das dificuldades e 

interpelações de todo o processo. 

A mensagem aterrissou em meu WhatsApp numa quinta-feira à noite. Era de 

Conceição: “Finalmente tomei coragem pra falar com você. Rsrs. Tô 

procurando emprego, mas tá difícil. Tô saindo direto pra procurar e nada. Aí 

queria te pedir, se você souber de algum trabalho e puder me indicar, vou ser 

grata. Sou arrumadeira, cozinho bem, passo roupa, tenho curso de cuidadora 

de idosos na carteira, tenho experiência como operadora de caixa. Sou 

honesta, não mexo nas coisas de ninguém. Se precisar de carta de referência, 

pego nos meus empregos anteriores. Se você souber de algum serviço, você 

me fale. Pode deixar que, se você me indicar, jamais vou fazer nada que te 

decepcione ou te envergonhe. Preciso muito de ajuda. As contas chegam no 

final do mês. Fico doida…”  

Eu havia travado o primeiro contato com a doméstica em dezembro de 2016. 

Andava estudando o sistema penitenciário brasileiro e desejava contar a 

trajetória de algum preso. Quando Conceição resumiu o caso de Jeremias por 

telefone, resolvi acompanhá-lo. Encontrei-a uma única e rápida vez antes de 

receber a mensagem pelo WhatsApp. Assim que li o texto, em junho de 

2017, escrevi que queria visitá-la. Ela concordou. Até então, parecia um 

tanto reticente às minhas tentativas de vê-la. 

Quase três semanas depois, me aguardava na porta de um sobrado, em São 

João de Meriti. Foi calorosa quando me cumprimentou. “Tu ainda não 

conhece a minha casinha, né? Entre, por favor. Eu gosto demais do meu 

canto. Agora vivo como princesa. Enfrentei tanto aperto na infância… 

Pensava que Leite Moça custava uma fortuna. ‘A comida mais cara que 

existe é Leite Moça’, dizia. Imagine… Leite condensado!” (ANTENORE, 

2017, p. 25). 

Esse tipo de incorporação não só expõe o jornalista ao seu público como um policial 

que se livra de suas armas antes de interrogar alguém, como também demonstra a 

preocupação do veículo em explicar os processos jornalístico por traz da história (se o policial 

pode se livrar de suas armas de fogo para tranquilizar seus interrogados, o jornalista, por sua 

vez, pode se desvincular da instituição jornal e do já citado news judgement, se expondo por 

completo no texto e assim reforçar a confiança dos seus leitores ao se mostrar vulnerável). Tal 

abordagem traz transparência à prática profissional e confiança sobre o conteúdo relatado 

(GOULD; ROCHA, 2019).  

Lembramos que a comunicação que se propõe atuar como uma rede construtora de 

significados precisa passar por um processo de sensibilização e ser capaz de uma dialogia que 

possa “seduzir os mediadores para se deslocarem da passividade das técnicas adquiridas para 
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a ação complexa, solidária e inovadora no ato de relação com o outro e com o mundo. Em 

lugar de produzirem significados óbvios e conservadores, produzem novos sentidos" 

(MEDINA, 2003, p. 51). Um jornalismo transformador precisa ser também sensível para que 

consiga afetar verdadeiramente seu público. Ao remover sua máscara institucional, despir-se 

na frente de seus leitores, o repórter se mostra vulnerável e, por isso mesmo, mais confiável e 

honesto. Cria-se um espaço de segurança no desenvolvimento relacional. Apesar do que é 

estabelecido no senso comum, que cultiva a ideia de que a vulnerabilidade é algo ruim, capaz 

de expor defeitos e por os agentes em risco, há quem diga que é através dela que nos tornamos 

mais reais, completos e humanos. Brené Brown se dedica a pesquisar as emoções e afirma que 

a vulnerabilidade é essencialmente boa.  

Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com frequência da associação que 

fazemos entre ela e as emoções sombrias como o medo, a vergonha, o 

sofrimento, a tristeza e a decepção – sentimentos que não queremos abordar, 

mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, 

trabalhamos e até exercemos a liderança. O que muitos não conseguem 

entender, e que me consumiu uma década de pesquisa para descobrir, é que a 

vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que 

almejamos. Quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a 

alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. 

Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual 

mais significava, a vulnerabilidade com certeza é o caminho (BROWN, 

2016, p. 27).  

Dominique Wolton vai além ao afirmar que “Comunicar é confiar no outro”. Para o 

autor, um dos valores mais importantes das comunidades é o reconhecimento do outro e da 

brevidade do mundo. Ele chama a atenção para a obsessão por poder e dominação presente 

nas diferentes sociedades e afirma que a resistência para essa inversão de valores está na 

vulnerabilidade de confiar e se mostrar para o outro, o que, apesar de parecer ingênuo e 

derrisório, nos torna mais humanos. “(...) confiar, como comunicar, é admitir a utopia de uma 

relação com o outro, o que, definitivamente, fundamenta a humanidade” (WOLTON, 2006, p. 

226). Moraes e Silva reforçam essa ideia pela dinâmica da produção de sentidos. 

O reconhecimento de que as posições de sujeito do jornalista (bem como as 

bagagens culturais e valores dominantes) constituem suas lentes de leitura da 

realidade, contribui para uma melhor compreensão de como as tramas 

simbólicas se tecem, sendo o jornalista central nos processos cognitivos. O 

corpo, os sentidos e as emoções são instrumentos partícipes das práticas, e, 

quando percebidos em suas dimensões culturais e cognitivas, podem tornar-

se potentes para melhores ações. A compreensão de um Eu que constrói o 

Outro em relação é um ganho gigantesco para as problemáticas relações de 

alteridade do jornalismo hegemônico (MORAES; SILVA, 2019, p. 19). 
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A rebelião em Altamira é um exemplo de gancho que faz ressurgirem as coberturas 

sobre superlotação e sobre a quantidade de presidiários sem condenação (que aguardam 

julgamento). Ela demonstra ser necessária uma nova tragédia para que a mídia industrial volte 

a tratar um assunto que permanece grave, mas que perdeu o ineditismo. Essa constatação nos 

faz mais uma vez questionar os parâmetros normatizantes do jornalismo industrial e os 

critérios sistemáticos de valor-notícia. Já o texto sensível de “Meu Guri” demonstra que é 

possível driblar esse critério trazendo interesse e emoção ao leitor. Inclui ação policial, 

romance, drama e informação. Tudo isso em 46.189 toques de uma narrativa não-ficcional 

apurada e trabalhada por um jornalista que teve a oportunidade de emergir na história. É 

importante perceber que textos como esse são experiências compartilhadas e não apenas 

relatos objetivos. Essa mudança de perspectiva é essencial à dimensão de sensibilidade 

debatida por este trabalho. Na troca entre sujeitos, se desenvolvem afetos e empatia.  

 

3.3 Do sensível ao literário: um não estudo de gênero 

Podemos definir, em poucas palavras, que o papel fundamental do jornalismo é 

informar. Parece simples se acreditarmos que há apenas uma forma de ver o mundo, um ponto 

de vista, e que “os fatos falam por si”. Isso também significaria dizer que o processo 

jornalístico é mecânico, um mero registro da história e exposição pura de fenômenos 

concretos, conforme o ideal positivista. Por esse caminho, suporíamos ainda uma profissão 

que está prestes a se tornar obsoleta, a integrar o universo de atividades que já ficam por conta 

das máquinas. Mas a verdade é que existem diversas perspectivas sobre cada um dos 

acontecimentos do nosso mundo, assim como diversas formas de informar e fazer jornalismo. 

Isso fica evidente ao pensarmos em gêneros, estilos, tipos de mídia, linhas editoriais, 

pluralidades culturais, entre outros elementos. Tal perspectiva pode ser observada inclusive 

dentro do noticiário padrão cotidiano, que mesmo respeitando as técnicas de lead e da 

“pirâmide invertida”, vai nos apresentar abordagens completamente diferentes de uma mesma 

notícia.  

Tomemos por exemplo como foi informada a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, em 8 de abril de 2018, nas primeiras linhas de O Globo e O Jornal do Brasil: “O ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso ontem, depois de se entrincheirar por quase 

26 horas após o prazo final dado pelo juiz Sergio Moro para que se entregasse” (O Globo, 8 

mai. 2018, Capa); “O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou à Polícia Federal 

em São Paulo, no início da noite de ontem. Fez exame de corpo e delito e seguiu de 



140 

helicóptero para o aeroporto de Congonhas” (O Jornal do Brasil, 8 mai. 2018, Capa). Ambos 

privilegiam a informação rápida e objetiva, porém a presença de uma subjetividade editorial 

na hierarquização de dados fica clara, sobretudo através dos termos destacados por nós. 

Recebemos informações diferentes em cada uma. 

Falar em um jornalismo sensível é expor aspectos relacionais e sensoriais, mas 

também é também expor o ser em sua totalidade de valores. Compreender a subjetividade 

como parte de um inteiriço processo comunicacional passar por aceitar os afetos, a alteridade 

e também posicionamentos do repórter e da empresa com relação à sua produção, ou seja, sua 

ideologia, seu ativismo. Devemos compreender que a expressão jornalística é uma prática 

política. O posicionamento claro de um jornalista-autor, ou mesmo de um veículo, não 

contamina a produção, já que ela mesma não existe em critérios de pureza. Por outro lado, 

aceitar essa face do discurso torna a informação mais clara e honesta perante o público. Nos 

exemplos visitados existem posicionamentos muito claros, mas ainda encapados pelos termos 

da objetividade abstrata. O Jornalismo Sensível propõe uma quebra dessa dicotomia e uma 

aceitação do todo complexo, por ser, esse sim, menos abstrato. A busca pela objetividade 

desagregada emudeceu as possibilidades e, com elas, verdades. Um jornalismo sensível 

supera a necessidade de se afirmar neutro enquanto acusa os demais de serem "ativistas", 

termo que se tornou quase uma ofensa.  

Como se os fatos fossem pré-existentes às notícias enquanto realidades 

factuais unitárias e já dotados integralmente de significação, antes de sua 

seleção, estruturação e reprodução pela consciência tanto dos jornalistas 

(repórteres, editores, redatores, etc.) como dos receptores da informação. 

Dizer que os jornalistas não devem mentir, inventar, distorcer, caluniar, etc., 

é como afirmar que as pessoas devem ser honestas. O problema, aqui, é 

ultrapassar o óbvio, obter um consenso sobre o conceito de honestidade. 

Quanto ao jornalismo, a dificuldade seria conseguir um acordo sobre o que é 

verdade, quais são os fatos que merecem ser relatados e sob qual ângulo 

político, ideológico e filosófico (GENRO FILHO, 2012, p. 167). 

Outro exemplo claro do viés impregnado no texto objetivo pode ser observado através 

do trabalho de Solange Lima e Maria Aparecida Baccega (2004), que analisa a construção da 

identidade africana pela imprensa brasileira durante um jogo entre Inglaterra e Camarões na 

Copa do Mundo de 1990. As autoras demonstram que o padrão tomado como racional pela 

nossa cultura (e imprensa, dentro dela) é o branco europeu, em uma lógica claramente 

colonizada e segregadora. Em seguida, destacam as diferenças de tratamento das matérias 

veiculadas no período, teoricamente pautadas pela objetividade, quando se dirigem às 

diferentes seleções. Enquanto os camaroneses eram sempre adjetivados de forma bestial ou 
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mística, com termos como “indomáveis” e “leões”, ou ligados à “batida de tambores” e “estilo 

moleque”, os ingleses compunham um futebol “burocrático”, “heroico” e “competitivo”. As 

pesquisadoras chamam a atenção para o fato de que aspectos técnicos (ou intelectuais) foram 

afastados dos jogadores de pele escura, mas que neles se manteve o instinto, a 

irresponsabilidade e a alegria irreverente. 

Ainda que o texto jornalístico tradicional, com sua insistente paixão pela 

referencialidade, busque diferenciar-se do hibridismo do qual se nutre o 

chamado texto de não-ficção, impossível negar que a verdade com a qual 

lida o primeiro não é senão o possível de uma verdade, é que outras, tão 

previsíveis quanto, também podem ser representadas. Ou, ainda, mesmo que 

esses textos de não-ficção possam ser tratados como sendo um veio do 

jornalismo tradicional, são personagens e fatos reais, objetos do discurso 

jornalístico, que ganham forma para além da realidade que os pressupõe. A 

verdade jornalística, textualmente representada, não é mais que uma verdade 

possível, e as personagens e fatos ditos reais são parte de mais uma 

narrativa, de mais um relato; e sob esse ângulo, não só a palavra é ambígua, 

mas a própria realidade, que se perfaz em dobras (RESENDE, 2002, pp. 56-

57). 

É interessante observar que, à parte do formato de jornalismo industrial noticioso, a 

maioria dos gêneros utiliza a subjetividade como ferramenta de informação em vez de negá-

la, ainda que não de forma tão lúcida ou estratégica. Estes outros tipos de texto não-ficcionais 

contemplam a estética e a sensibilidade, aproximando-se de um tipo de criação artística e 

autoral. Cumprindo muitas vezes em igualdade a função de informar, são gêneros que 

poderiam incentivar ampliação da consciência crítica, exatamente por provocar uma intenção 

subjetiva clara ao leitor. É sobre o que fala Medina ao dizer que “é a pluralidade de vozes e a 

pluralidade de significados sobre o real que fazem com que a reportagem se torne um 

instrumento de expansão e instrumentação plena da democracia” (MEDINA apud LIMA, 

2004, p. 23). A autora chama a atenção para o caráter pluralista especificamente da 

reportagem, mas devemos pensar aqui que o Jornalismo Sensível supera o debate de gêneros e 

pode ser verificado em diferentes áreas da produção deste campo. 

José Marques de Melo (2010) é um dos nomes mais referenciados no estudo de 

gêneros do jornalismo no Brasil. A partir de uma pesquisa pelos veículos do país, ele criou 

uma divisão simplificada em cinco grandes grupos: Jornalismo Informativo (nota, notícia, 

reportagem e entrevista), Jornalismo Interpretativo (dossiê, perfil, enquete e cronologia), 

Jornalismo Opinativo (editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e 

carta) e Jornalismo Diversional (história de interesse humano; história colorida). Podemos 

verificar que, dentre suas indicações, talvez os únicos estilos que se enquadrariam ao modelo 
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que preza pela objetividade absoluta seriam os subgrupos “nota” e “notícia”, dentro do 

Jornalismo Informativo. Há, porém, de se compreender que essa classificação não dá conta de 

explicar todas as nuances do fazer jornalístico, sobretudo no que tange à sensibilidade. 

Em uma tentativa de catalogar o Jornalismo Sensível, que tem características que a 

todo o momento flertam com a literatura (como a autoria, o estilismo e embates constantes 

entre o ficcional e o real), seria possível pensar em uma simples distinção entre os campos. 

Mas é importante perceber que ambos, jornalismo e literatura, convivem de maneira 

fronteiriça desde a invenção da impressa. Pela definição do crítico e escritor Antônio Olinto 

(2007), o jornalismo seria a literatura do imediato, que está sempre sujeita às diversas 

pressões do tempo e do espaço e que se debate continuamente para tentar fixar realidades. Ele 

considera o jornalismo como um gênero da literatura, já que tanto um quanto o outro utilizam 

a mesma matéria-prima, a palavra, e têm a mesma base, a realidade.  

Lembremo-nos, antes de tudo, de que a base do que faz o jornalista, a 

matéria-prima de que se utiliza, é a palavra. O que serve de caminho para a 

poesia, transmite também a notícia da morte de uma criança sobre o asfalto. 

Entre os dois elementos, não há diferença técnica, a não ser em espécie e 

intensidade. Espécie e intensidade, no entanto, separam também uma forma 

literária de outra, um ensaio de um romance. O que acontece é que o plano 

do jornalismo é o de uma literatura para imediato consumo (...) (OLINTO, 

2007, p. 19). 

Ambas as áreas trabalham com discursos se sujeitando às leis da narrativa para 

produzirem sentido no imaginário de um receptor. Pensar por essa perspectiva relativiza a 

ideia da verdade e da ficção, já debatida anteriormente neste trabalho. Fernando Resende 

(2002, p. 57) reforça essa linha ao dizer que o texto jornalístico “não é mais que uma verdade 

possível, e as personagens e fatos ditos reais são parte de mais uma narrativa, de mais um 

relato”. Olhando nesse sentido, não nos caberia debater as diferenças do jornalismo e da 

literatura a partir da função poética ou da relação com a verdade factual, nem buscar separar 

um jornalismo sensível da literatura pelo recorte de gêneros. Porém tal abordagem é 

demasiadamente abrangente e desconsidera o caráter produtivo e social de cada um dos 

campos, por exemplo. Deveríamos verificar o uso das sensibilidades dentro dos gêneros 

próprios do jornalismo, então. 

Peguemos como exemplo o Jornalismo Literário (JL), que se destaca como um dos 

modos de se fazer da produção noticiosa com o uso mais evidente da estética e que mais se 

aproxima do texto artístico. Envolto em algumas polêmicas, o JL é compreendido de 

diferentes formas por vários autores e costuma ter, ele mesmo, uma diversa gama de 
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subgrupos. Podemos entendê-lo, por exemplo, através de Felipe Pena, que designou um 

formato para classificar o gênero: a “estrela de sete pontas”. Para ele, o Jornalismo Literário 

deve (1) potencializar os recursos do jornalismo, (2) ultrapassar os limites do acontecimento 

cotidiano (romper com periodicidade e atualidade), (3) proporcionar uma visão mais ampla da 

realidade, (4) exercitar a cidadania, (5) romper com as correntes do lead, (6) evitar definidores 

primários e (7) ter perenidade (PENA, 2006). O autor também faz um apanhado de subgrupos 

que acredita acompanharem o Jornalismo Literário, entre eles o gonzo, o novo jornalismo, o 

novo jornalismo novo, a crítica literária, o romance-reportagem, a biografia e a ficção 

jornalística. A definição parece bastante ampla, ainda assim, ao apostar em uma organização 

estrutural, o autor mais engessa do que liberta o gênero estudado. Caso o texto se enquadre 

apenas em algumas pontas da estrela e negue outras, que tipo de jornalismo seria?  

Outro autor Brasileiro reconhecido nos estudos do Jornalismo Literário é Edvaldo 

Pereira Lima (2008). Suas pesquisas dão destaque ao livro-reportagem, de onde são retirados 

pelo menos vinte subgrupos. Ele também cunhou o gênero “Jornalismo Literário Avançado”, 

no qual se utilizaria uma vasta interdisciplinaridade, principalmente ligando o jornalismo à 

literatura e à psicologia, para propor a compreensão dos efeitos de uma produção humanizada 

no desenvolvimento social. Mônica Martinez (2009), por sua vez, faz um apanhado mais 

abrangente do gênero JL, indicando em última análise que ele está na fronteira entre a 

literatura e o jornalismo. Martinez explica que, de forma geral, o JL surge com a vontade de 

contar histórias. Por essa perspectiva, o Jornalismo Literário começa bem antes de sua fase 

mais famosa, o Novo Jornalismo norte-americano dos anos 1960 (liderado por Gay Talese, 

Truman Capote, Tom Wolf e Norman Mailer), emergindo ainda no século XVII, com os 

primeiros livros-reportagem escritos. As origens dessa “escola” remontam aos escritores 

europeus do período, como Daniel Defoe. No Brasil, os marcos iniciais dessa mesma corrente 

seriam Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Aloisio de Azevedo e João do Rio, pseudônimo 

de Paulo Barreto. Muitos anos depois, a revista Realidade e o Jornal da Tarde também se 

destacaram como referências em resposta ao Novo Jornalismo norte-americano. Mas, apesar 

de todas as referências periódicas, os livros-reportagem seguem sendo o lugar onde a 

literatura e o jornalismo mais se encontram na visão de Martinez (2009, p. 71). 

Em uma coletânea lançada em 1995 o norte-americano Mark Kramer (1995), hoje 

conhecido como “guru do jornalismo narrativo”, sistematiza o gênero Jornalismo Literário 

com a ideia de torná-lo não apenas reconhecível, mas catalogável cientificamente.  

Ele explica que a aproximação do jornalismo com a arte poderia revelar novas maneiras de 
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compreender o mundo. Kramer aponta para regras éticas e morais que garantiriam o teor 

jornalístico dentro da narrativa literária e indica os seguintes traços como definidores do JL: 

apuração precisa; pacto entre leitor e jornalista; atenção ao rotineiro e comum; voz autoral; 

estilo estético; posição móvel (liberdade de ponto de vista, experimentações); dar à história 

uma estrutura de acordo com seu tema e a criação de sentidos (usando símbolos e metáforas 

para atingir o leitor). Sua classificação é anterior às dos demais pesquisadores, mas não 

pareceu suficiente para firmar o gênero. 

Aos analisarmos estes quatro autores, podemos observar alguns desacordos entre as 

propostas para definir o Jornalismo Literário, ainda que, apesar dos nuances, todos entendam 

o JL a partir de uma aproximação entre jornalismo e literatura. Mas esse consenso não o 

afasta de outros gêneros do campo. A reportagem, por exemplo, também utiliza traços 

estilísticos compatíveis com a literatura para imprimir uma narrativa humanizada em que a 

objetividade ainda é uma meta (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 15). Esse enquadramento se 

torna, pois, insuficiente para a perspectiva que nos propomos a trabalhar aqui. 

O Jornalismo Sensível se define em um híbrido de razão e emoção, de método e 

experiência. Através dessa percepção, podemos situar que o gênero mais próximo de tal 

proposta seria o Ensaio, que não é nem teórico, nem literário. Diferentemente dos textos 

apenas narrativos ou descritivos, inclui em sua estrutura análise e interpretação, gerando 

reflexões subjetivas sobre dados objetivos. Conforme explica Max Bense em "O ensaio e sua 

prosa" (2014), a criação é uma categoria da estética, já a convicção se enquadra na ética, o 

que confere a ambas uma autonomia ontológica. Quando se fala em criação, aproxima-se da 

poesia. Quando se fala em convicção, a proximidade se dá com a prosa. Ainda assim, é 

possível admitir que exista um meio termo entre ambos, que é onde se encontra o Ensaio. 

(...) entre o estado estético da criação e o estado ético da convicção, há um 

terreno intermediário que é digno de nota. De aspecto iridescente, oscilando 

numa ambivalência entre a criação e a convicção, ele se fixa na forma 

literária do ensaio. E com isso chegamos a nosso objeto. O ensaio é uma 

peça de realidade em prosa que não perde de vista a poesia. Ensaio significa 

tentativa. Podemos bem nos perguntar se a expressão deve ser entendida no 

sentido de que aqui está se tentando escrever sobre alguma coisa – isto é, no 

mesmo sentido em que falamos das ações do espírito e da mão – ou se o ato 

de escrever sobre um objeto total ou parcialmente determinado se reveste 

aqui do caráter de um experimento. Pode ser que ambos os sentidos sejam 

verdadeiros. O ensaio é expressão do modo experimental de pensar e agir, 

mas é igualmente expressão daquela atividade do espírito que tenta conferir 

contorno preciso a um objeto, dar-lhe realidade e ser [Sein]. Nem os objetos 

nem os pensamentos a seu respeito se dão em âmbito eterno ou absoluto, uns 

e outros se mostram como objetos relativos e pensamentos relativos. (...) 

Escreve ensaisticamente quem tenta capturar seu objeto por via 
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experimental, quem descobre ou inventa seu objeto no ato mesmo de 

escrever, dar forma, comunicar, quem interroga, apalpa, prova, ilumina e 

aponta tudo o que pode se dar a ver sob as condições manuais e intelectuais 

do autor (BENSE, 2014, pp. 174-175). 

Bense trata o ensaio como um "experimento", uma "peça de realidade", algo que busca 

determinar sentidos verdadeiros sem ousar alcançar a completude. No ensaio, "o autor fareja 

uma verdade, sem contudo tê-la em mãos" (Ibidem, p. 175). Para tanto, faz uso da lógica e do 

espírito para determinar contornos mais bem definidos da fração de vida que lhe cabe 

comentar. Em toda essa relação complexa e agregadora do encontro com a realidade é que o 

ensaio e o Jornalismo Sensível se tocam. Falta ao ensaio exatamente o caráter produtivo e 

informativo pelo qual olhamos o jornalismo. 

Classificar e caracterizar gêneros em nosso campo é uma tarefa complicada. Em todos 

os casos, as arestas são difíceis de traçar, sobretudo quando se fala em produtos de uma 

mesma matriz, como são o jornalismo e a literatura perante o texto como meio para contar 

histórias. Essa tarefa se torna ainda mais difícil quando compreendemos que a criação e o uso 

dos gêneros são mutáveis, adequadas a períodos históricos, culturas e processos 

mercadológicos. Ainda assim, grande parte dos gêneros catalogados identificados nessa 

pesquisa (jornalismo literário, literatura de não-ficção, gonzo, jornalismo de profundidade, 

novo jornalismo, livro reportagem, narrativa de viagem, jornalismo narrativo, crônica, coluna, 

perfil, biografia, grande reportagem, reportagem-conto, reportagem social etc.) tende a usar a 

sensibilidade do jornalista como ferramenta para a criação de um texto capaz de representar a 

realidade de forma menos definitiva, respeitando sua amplitude. Por esse motivo, enquadrar a 

ideia de Jornalismo Sensível a um gênero único é um risco que preferimos evitar.  

Assumimos que o Jornalismo Sensível não pode ser tomado como um gênero, mas 

como uma forma estratégica de se fazer jornalismo, uma matriz. Vemos o assunto de forma 

mais ampla ao tratar o uso da estética no jornalismo em contraponto aos métodos que buscam 

negá-la, como se isso fosse necessário para a garantia de certa objetividade no texto. Assim, 

focamos no que realmente importa analisar aqui: os efeitos dessa sensibilidade no imaginário 

popular, que seria capaz de estimular o leitor e o próprio jornalista à consciência plural e 

reflexiva da realidade. Esse movimento poderia ajudar o público a exercitar sua cidadania 

diante das múltiplas verdades e pontos de vista possíveis. Já o uso da estética teria parte 

fundamental nessa percepção do mundo, trazendo luz às tensões formadas entre diferentes 

grupos, como compreendido por Rancière (2005), que nos fala sobre uma “Partilha do 

Sensível”, sistema de evidências que elucida a existência do comum e as divisões dentro dele, 
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indicando o lugar de cada coisa no mundo compartilhado. Essa percepção da potencialidade 

da arte enquanto objeto central das relações sociais é tratada também por Schiller (1994), para 

quem a criação subjetiva teria um potencial transformador educativo a partir dos sentimentos. 

A ideia de um texto que abraça questões estilísticas, estéticas e com uma abordagem 

mais humanizada encontra-se um nível antes das travas de gênero pura e simplesmente. O 

texto sensível pode se dar de várias formas, em vários contextos, em várias épocas. É um 

ingrediente, um tempero que na dose certa é capaz de intensificar um sabor ou tornar um 

alimento intragável. Dá gosto para alguns gêneros, mas também existe fora deles e pode ser 

manuseado dentro de outros tantos estilos e métodos. É uma ferramenta. Algo que já está aí, 

multifacetado e que serve de ponto de partida para inúmeras pesquisas. Até hoje os textos do 

jornalismo esportivo, de crítica cultural, de diferentes colunas e blogs nos mostram que é 

possível fazer um jornalismo adequado aos seus ideais primários de responsabilidade social e 

com a verdade (alguma verdade) sem que se prenda à estrutura dura dos manuais de notícias. 

É possível desenvolver uma imagem multifacetada da vida, uma realidade mais 

completa, capaz de aproximar o leitor do que foi vivenciado pelos personagens e pelo próprio 

repórter dentro de um contexto em vez de apenas resumir as mais complexas experiências a 

números e declarações formais. Nesse ínterim, o uso da subjetividade do autor na construção 

de um texto com apelo ao imaginário, à narrativa desenvolvedora de cenários e estímulo aos 

sentidos ganha destaque. Além disso, tal imersão seria uma forma de aproximar o leitor das 

diversas realidades inseridas em nosso cotidiano, contrariando as amarras propostas pelos 

princípios produtivistas dos últimos séculos.  

 

3.4 As finas arestas entre o Sensível e o Sensacionalista 

Verificamos até aqui a importância de não negar a subjetividade do jornalismo, 

sobretudo em um período histórico no qual as sensibilidades ganham novo destaque. Além 

disso, apontamos para as possibilidades de um emprego estratégico e consciente das 

subjetividades em favor da notícia. Seria possível, no entanto, que o uso menos comedido dos 

afetos acabe por extrapolar alguns limites e converta o que poderia ser um jornalismo sensível 

em um jornalismo emocionado, que se desprendesse do método e da objetividade. Este 

acabaria por tomar exatamente o caminho oposto, já que o uso exagerado das sensações pode 

distorcer a noção das realidades em seus mais diferentes níveis, afastando a racionalidade e 

tendendo a ser mais indutivo e comercial (a princípio para vender ideias ou emoções fortes 

como estratégia comercial) do que informacional ou relacional. Acreditamos que é nesse 
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ponto que a emoção se transforma em sensacionalismo94, através do exagero, conforme 

explicamos a seguir. 

Sob um enfoque marxista, Aldemo Genro Filho trata o jornalismo como uma forma de 

conhecimento e apreensão da realidade que lida, a todo momento, com as sensações. Para ele, 

a arte de narrar o presente tem um papel importante na criação desse contato com o mundo. 

“Aliás, o que o jornalismo busca é uma forma de conhecimento que não dissolva a ‘sensação 

da experiência imediata’, mas que se expresse através dela” (GENRO FILHO, 2012, p. 207). 

Ainda assim, o pesquisador critica o sensacionalismo, que seria uma “singularização extrema” 

que reduz um determinado fenômeno à sua manifestação imediata, sem que haja 

contextualização. Nesse sentido, “a sensação assume um papel destacado na reprodução da 

realidade e o fundamento histórico e dialético do fenômeno ao invés de ser sugerido, é diluído 

na superfície do sensível” (Ibidem, p. 207). Sob esse viés, podemos pensar que o efeito 

contraditório de anestesia deste período histórico está intrinsecamente ligado ao 

sensacionalismo inerente aos poderosos estímulos sensoriais da pós-modernidade (conforme 

vimos anteriormente), que causam afetação sem experimentação, seguida de ação sem 

reflexão. Mesmo abrindo mão das extravagâncias discursivas, tratar a violência de forma 

puramente comercial não destacando contextos seria uma evidência de sensacionalismo. 

Marialva Barbosa e Ana Lucia Silva Enne (2005) buscaram também analisar que tipo 

de jornalismo poderia ser classificado como sensacionalista. De acordo com as autoras, a 

definição é usada, a princípio, de forma abrangente para tratar das notícias que apelam para as 

sensações e emoções diante de uma determinada memória afetiva. Elas chamam a atenção, 

porém, para as diversas ressignificações do termo, passando por uma espécie de acusação de 

imprecisão ou distorção das informações até uma forma de caracterização para os títulos mais 

populares da imprensa (diz-se que determinado jornal é sensacionalista por ter uma linguagem 

mais coloquial, por exemplo, ou por não reafirmar as opiniões do leitor). Outros autores 

indicariam que “sensacionalismo” está ligado à alienação, a uma cultura de notícias de menor 

importância social, porém de estímulo emocional, como as “revistas de fofoca”.  

Letícia Matheus explica que o sensacionalismo possui diversas apropriações. Dentre 

elas, seria tido como uma forma de acusação direcionada a veículos de mídia por distorcerem 

 
94  Compreendemos esse sensacionalismo de forma simples, ou seja, como um jornalismo apelativo, que visa 

vender mais a partir do abuso de afetos na apuração e na divulgação de imagens ou informações, além da 

insistência pelo impacto afetivo como forma de comoção ou de satisfação das “necessidades instintivas do 

público, por meio de formas sádicas, caluniadoras, ridicularizadoras das pessoas” (MARCONDES FILHO, 1988, 

p. 89). Alertamos que existe a compreensão de um “jornalismo das sensações”, mas que para definirmos as 

pequenas arestas que diferem nosso objeto de pesquisa do sensacionalismo aqui relatado, fez-se necessário 

destacar ambas as formas de utilizar os afetos na produção noticiosa. 
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informações. Para a autora, essa colocação não está totalmente equivocada, já que o 

“sensacionalismo pode ser entendido como a prática de exagerar os sentidos e precisamente 

esse hiperbolismo levaria às distorções” (MATHEUS, 2011, p. 32). 

Ciro Marcondes Filho (1988) lembra que o jornal é um produto vendável que utiliza 

diversas estratégias para se tornar atraente ao seu público, desde recursos gráficos e 

estilísticos até chamadas impactantes ou furos de reportagem. Assim, o que poderia separar 

um jornalismo considerado como “sério” e “liberal” da “imprensa sensacionalista” seria o 

nível de utilização das estratégias comunicacionais sensíveis. Para o autor, “sensacionalismo é 

só o grau mais radical de mercantilização da informação” (MARCONDES FILHO, 1998, p. 

66). Serra (1986) vai além ao dizer que a mercantilização das informações que miram o 

exagero para causar maior impacto e, assim, aumentar as vendas, traria ao imaginário social 

uma ideia mais pálida da realidade em comparação com a abundância de cores espalhadas 

pela mídia. Tal lógica enfatiza o caráter alienante e amortizador do jornalismo industrial no 

momento em que este satisfaz as necessidades imediatas e instintivas de estímulos do público 

enquanto empobrece sua ligação com a sociedade (MARCONDES FILHO, 1998). 

Deleuze e Guattari (1997) reforçam que o sensacionalismo é uma estratégia 

comunicacional que tem por objetivo atrair o interesse do público para uma notícia e, ao 

mesmo tempo, atender aos interesses da empresa jornalística por trás dessa notícia, 

expandindo o seu consumo. Ao se pensar sensacionalismo se pensa em estratégia comercial, 

geração de interesse e fidelização de um cliente, o que torna o seu uso mais comum do que 

pode se aparentar em um primeiro momento. Seguindo esse mesmo rumo ao tratar da lógica 

das sensações, Leandro Marshall explica que é possível perceber o sensacionalismo enquanto 

um “estilo que, de certo modo, está radicado na própria essência ontológica da notícia” 

(MARSHALL, 2003, p. 76). O sensacionalismo seria, então, inerente ao jornalismo e parte 

fundamental do que define o valor-notícia, ainda que não se situe necessariamente pelo 

conteúdo, um acontecimento ou tema, mas nas possíveis abordagens sobre tal, o que, 

necessariamente, passa pela atratividade a determinado público alvo.  

De uma maneira geral, podemos afirmar que os estudos de newsmaking 

concluem que os acontecimentos avaliados como importantes são 

obrigatoriamente selecionados para serem transformados em notícia. Por 

outro lado, o valor-notícia “interesse da história” está ligado à representação 

que os jornalistas fazem de seu público e complementa-se com o valor-

notícia definido como capacidade de entretenimento do acontecimento 

(AGUIAR; SCHAUN, 2016, p. 228). 
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Através de nossa pesquisa histórica se tornou evidente que não apenas os afetos como 

também o sensacionalismo sempre esteve com o jornalismo, sobretudo buscando cativar o 

interesse do público a partir das emoções. Segundo Michael Schudson (1978, p. 5), na virada 

do século XIX, apesar dos avanços técnicos e tecnológicos, os principais jornais do mundo 

ainda davam destaque para as boas histórias em detrimento de fatos. Nesse período, as várias 

formas de sensacionalismo teriam sido responsáveis pelo desenvolvimento e fortalecimento 

dos jornais diante da sociedade. Isso porque, para se tornar comercialmente viável e efetivo, o 

jornalismo precisa contar histórias que sejam ao mesmo tempo importantes e interessantes.  

Elizabeth Bird e Robert Dardenne (1993) fazem parte de uma corrente de autores que 

pensa as notícias a partir dessa totalidade, negando a dicotomia entre o que é interessante ao 

público e o que é importante para o público. Segundo elas, a notícia funcionaria como um 

sistema simbólico duradouro, complexo, que instrui e não se limita às suas partes (informar e 

entreter). Apesar da aparente contradição entre o que é interessante, atraente e cativante 

daquilo que é importante e sério (debate que revive os pensamentos de Platão e os conflitos 

entre Apolo e Dionísio), propomos também que existe lugar para um equilíbrio sobretudo 

movido pelo uso estratégico da estética, unindo subjetividade e objetividade, sem se deixar 

cair nos extremos do positivismo incoerente ou do sensacionalismo comercial, que se destaca 

pela arte do dizer, apreender e convencer.  

É nesse sentido que podemos compreender o uso da poética em textos como os que 

foram aqui analisados (em especial o repertório de Eliane Brum). Tratam-se de exemplos de 

formas de jornalismo ligadas ao prazer e ao entretenimento e que raramente são vinculados à 

ideia de sensacionalismo. Há, entretanto, diferenças importantes entre essas produções e o que 

verificamos em autores como Nelson Rodrigues ou nas publicações da Folha de S. Paulo na 

década de 1940, que transpunham as sensibilidades do universo real para utilizar ficções 

puramente inventivas. Para além desses exemplos, é possível observar outros diversos na 

atualidade que são tanto panfletários quando melodramáticos, e que parecem remontar o 

tempo dos pasquins. Sobre estes, antes de julgar, é interessante retomar o pensamento da 

conexão popular sobre a qual nos fala Martin-Barbero: 

Somente correndo riscos se pode descobrir a conexão cultural entre a 

estética melodramática e os dispositivos de sobrevivência e de revanche da 

matriz que irriga as culturas populares. Uma estética melodramática que se 

atreve a violar a separação racionalista entre assuntos ‘sérios’ e os temas 

destituídos de valor, a tratar os fatos políticos como fatos dramáticos e a 

romper com a ‘objetividade’ observando as situações a partir daquele outro 

ponto de vista que interpela a subjetividade dos leitores (MARTIN-

BARBERO, 2006, p. 250). 
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O autor nos traz uma dualidade em embate: a produção racionalista e a melodramática. 

Mas é importante ressaltar que existem formas menos drásticas de se separar o que seria um 

“jornal referência” e uma imprensa meramente popularesca sensacionalista, fugindo ao 

binarismo apontado por Martin-Barbero. Compreendemos a existência, por exemplo, de um 

“jornal popular de qualidade” (AGUIAR; SCHAUN, 2016) e lembramos que produções 

jornalísticas mais caras (e por isso menos populares, como a Piauí) e análises especializadas 

mais complexas (de acesso limitado, como as feitas por Brum) se destacam no uso das 

subjetividades sem que se perca a qualidade. Em todos estes casos, podemos verificar o uso 

das emoções de forma equilibrada. 

É também importante ressaltar que olhar para o diferente de forma impactante, causar 

choques, não é exclusividade do jornalismo sensacionalista. Relembramos aqui as noções de 

“choque do real” e de “estranhamento” na construção de um jornalismo das sensações que 

não ultrapassa os limites éticos que envolvem sua função social e seu público. 

É preciso pensar também que o uso de sensações fortes não apenas é necessário como 

usual, mesmo no jornalismo que se propõe isento e industrial. Muitas vezes, o próprio 

“jornalismo de referência” abre mão de seus critérios de parcialidade e objetividade para tratar 

de assuntos em relação aos quais se pressupõe uma unanimidade moral, sobretudo na TV. 

Assim, temos narrativas chocantes com a morte de celebridades e desastres naturais, ou 

eufóricas em vitórias esportivas e descobertas tecnológicas, por exemplo. Existe um 

direcionamento para o bom ou para o ruim. Mudanças da economia também pressupõem 

tonalidades, por mais que possam significar algo complexo, favorável a uma classe social e 

desfavorável a outra. Não é comum que tenhamos espectadores revoltados com esse tipo de 

uso evidente das sensações em comoção, que acusem os jornais de faltarem com a isenção ou 

de serem sensacionalistas. Parece-nos que uma unanimidade bem constituída blinda 

determinados assuntos desse tipo de reação. 

Podemos compreender que a questão se torna polêmica de acordo não só com o nível 

de emoção empregado como também do tema tratado, sobretudo com relação aos preceitos já 

firmados pelo senso comum. Para Letícia Matheus, o sensacionalismo é uma forma de 

linguagem, e “mesmo os veículos que zelam por uma imagem de seriedade podem se fazer 

valer rotineiramente dele em momentos estratégicos” (MATHEUS, 2011, p. 35). Márcia 

Franz Amaral (2011) cita Charaudeau em uma análise à cobertura feita sobre o resgate do 

grupo de 33 mineiros que ficou soterrado no Chile à 688 metros de profundidade 2010 para 

sustentar que é comum ocorrer um desvio ao sensacionalismo em casos de comoção 
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generalizada, como tragédias ou catástrofes, e que dificilmente surgem atores sociais que 

confrontem esse desvio. Para ela, a emoção é constitutiva do enquadramento desses 

acontecimentos e por isso a frequência do uso de uma matriz dramática.  

Seja pela presença de fontes testemunhais ou de outros recursos narrativos, o 

apelo à emoção pode ser justificado pela dramaticidade do acontecimento, 

pode ser utilizado para humanizar o relato, ou ainda para produzir apenas 

espetáculo e sensação. Assim, o relato da emoção pode tanto sobrepor-se à 

gravidade social do acontecimento, quanto minimizá-la (AMARAL, 2011, p. 

77). 

 

 Em tempos de pós-verdade e divisão binária das ideologias no Brasil, é possível viver 

uma comoção geral com a morte de um artista, por exemplo, mas também presenciar 

cobranças por mais objetividade dos programas jornalísticos quando o assunto é o assassinato 

de uma criança moradora de favela pela polícia ou a prisão de um ativista político. Essa 

observação deixa claro o caráter ideológico e pessoal do que é considerado aceitável ou não 

como limite das sensações em um noticiário, o que imprime um conflito entre discursos 

hegemônicos e contra hegemônicos. De modo geral, segundo Amaral, o maior problema 

nessas situações é a percepção de um determinado exagero, esse sim constituidor do 

sensacionalismo, por um determinado público. A questão não estaria locada no uso das 

emoções dentro do texto noticioso, mas em um silenciamento de pontos de vista e contexto 

muitas vezes provocado por essa euforia direcionadora de uma experiência imediata. 

Toda manifestação que revela inconformidade ou tensão é habilmente 

controlada para não tirar o foco do espetáculo principal. (...) Certos discursos 

não emergem, são interditados para que somente a singularidade tenha vez. 

As posições de sujeito disponibilizadas para os testemunhos restringem-se a 

interpelar a experiência no calor da emoção (AMARAL, 2011, p. 76).  

Sabendo que o próprio sensacionalismo, ou seja, o uso exacerbado das emoções com 

metas mercadológicas, é utilizado de modo estratégico pelas mais diversas mídias, deve-se 

pensar que a forma de combater esse tipo previsível de distorção é apostar em um estímulo 

crítico da mídia a partir de seu público, um letramento. 

O fazer jornalismo é uma atividade necessariamente humana. É preciso ter, para além 

de uma visão sensível da realidade, consciência social e moral para ponderar os níveis desse 

uso da emoção. Compreendemos que o limite, ainda que tênue, se dá a partir da ética e do 

bom senso de cada grupo de profissionais responsável pela mídia em questão. A fronteira está 

vinculada à necessidade ou não de causar choques e comoções, no nível dessas afetações e no 

motivo dessa necessidade, além da avaliação dos seus efeitos. É preciso que os jornalistas 
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estejam psicologicamente e moralmente preparados para saber pesar o interesse público, o 

comercial e o impacto de suas matérias. A sensibilidade no jornalismo, aliais, ultrapassa a 

ideia das "emoções" e deve ser vista de modo mais abrangente e complexo, abarcando 

inclusive a noção do uso ideológico nos discursos, a percepção e o contato com o mundo. 

Tudo isso pode ser honestamente exposto e dosado por um profissional competente. 

Mais uma vez, alertamos para a importância da humanidade e empatia na produção do 

Jornalismo Sensível. Nesse momento, tal critério se faz fundamental e borra as arestas das 

distintas formas de utilizar os afetos na produção noticiosa. Para nosso estudo, estabelecer 

claramente essa comparação é fundamental na medida em que pretendemos definir e tratar de 

uma coisa, e não de outra, principalmente em um período histórico marcado por fenômenos 

que distorcem a percepção social, dentre os quais podemos citar a pós-verdade, o 

revisionismo histórico, negacionismo, os imperativos de opinião, a amortização da vida, 

dentre outros. A empatia, que se revela crucial tanto como qualidade do jornalista quanto 

como objetivo a ser estimulado no leitor, receberá maior atenção no próximo capítulo deste 

trabalho. 

 

3.5 O Jornalismo Sensível: uma definição 

O jornalismo enquanto forma emancipada de apresentação da realidade imediata traz 

consigo algumas peculiaridades quando observado através dos estudos linguísticos. Mesmo 

com toda a rigidez gramatical sob a qual se pretende trabalhar nesse campo (através da forma 

culta da língua), a preocupação fundamental é sempre firmar uma comunicação efetiva com o 

público, o que, muitas vezes, pode subverter a formalidade, abrindo espaço para uso de gírias, 

abreviações, modismos e figuras de linguagem. É necessário que as escolhas para o texto 

jornalístico sejam motivadas por fatores pragmáticos, o que torna viável e até mesmo 

aconselhável explorar os vastos recursos da língua (SOUZA, 2015, p. 34). Devemos pensar as 

variações de linguagem como importantes aliadas capazes de auxiliar o desenvolvimento da 

comunicação, já que, conforme vimos, são capazes de estimular certas noções que 

ultrapassam os limites de representação das palavras puras ou ordenadas de forma prática. Se 

o papel do jornalismo é comunicar, cada um destes recursos deve estar à mão como em uma 

caixa de ferramentas, da mesma forma que as técnicas objetivas e experiências subjetivas. 

Cabe ao profissional da comunicação e à equipe responsável pela produção usar seu repertório 

da maneira mais razoável tendo em mente formas estratégicas de afetação à sua determinada 

sociedade e seu público referente. 
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Para pensar melhor essa ideia, retomamos a Análise do Discurso, agora através de 

Mikhail Bakhtin (2011), e olhamos para o pensamento linguístico contemporâneo. O autor 

definiu como “objetivismo abstrato” a ideia equivocada de que a função da linguagem se 

restringe a comunicar, ignorando nesse caminho a constante disputa por sentidos intrínseca 

aos signos. O linguista russo também se coloca contra o que denominou de “subjetivismo 

idealista”, o pensamento de que a semântica da língua estaria fixada nos sujeitos e não 

existiria para além deles. Segundo Bakhtin, quando se pensa o processo discursivo, é 

necessário estar ciente de que há uma troca, um contato entre experiências, e que toda 

transação discursiva é uma criação contínua que se transforma e caminha com a língua. Ao 

decodificar o significado e a intenção de um discurso, o sujeito se põe em uma posição 

responsiva, ou seja, “concorda ou discorda, completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo” 

(BAKHTIN, 2011, p. 271). A palavra funciona como uma espécie de fio que conecta os 

sujeitos e suas experiências em um jogo de sentidos e sensibilidades que se estende para além 

deles. Cremilda Medina (2008) retoma essa ideia ao falar de jornalismo dos afetos, pelo qual 

as barreiras pretensas da objetividade, firmadas pela lógica industrial, se dissolvem em favor 

do envolvimento emocional da narrativa e da relação aproximada de troca entre sujeitos. 

Sabemos que a experiência estética não se resume à ontologia dos objetos artísticos, 

ainda que se torne mais evidente através deles. Essa forma de contato com o mundo se dá 

primeiro através de uma dimensão relacional que convida as sensibilidades a tomarem 

protagonismo na tarefa da compreensão pela experimentação. É nesse sentido que propomos 

verificar propriedades técnicas e estéticas em comunhão pelo campo da comunicação 

informativa. Vale lembrar que o jornalista faz parte de um processo de produção coletiva, o 

que reforça o aspecto prolífico do discurso nesse campo. O reconhecimento desta condição 

implica pensar no anonimato ou na exibição do repórter através de sua assinatura (byline), 

evidência empírica de uma singularidade profissional, ou da aplicação de um estilismo, 

evidência abstrata. Aqui cabe pensar que o jornalista, enquanto autor, é peça central do 

dispositivo de produção regularmente posta em funcionamento (MAROCCO, 2019, p. 49). Já 

as notícias e textos informativos, produto fundamental do processo jornalístico, são gerados 

por construções discursivas que buscam uma forma de recortar e sintetizar as realidades 

plurais a partir de diversas subjetividades envolvidas em seu desenvolvimento (que provém 

desde os pauteiros, repórteres, personagens, fontes, revisores até a linha editorial da empresa), 

equilibradas por metodologias que devem assegurar algum nível de objetividade e técnica a 

essa construção. Tal síntese pode ser mais ou menos transparente ao receptor final, indicando 
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em si que há um recorte ou simplesmente apresentando uma versão de realidade dizível e 

visível como absoluta.  

Em “A ordem do discurso”, Foucault (2014) nos apresenta indícios para compreender o 

que seria uma organização do real. Segundo ele, a realidade está sempre ligada ao discurso 

que, por sua vez, estabelece relações com as estratégias de poder. Quem domina as práticas 

discursivas é ativo, capaz de influenciar e decidir. O discurso é, então, lugar por excelência de 

exercício do poder, porque é através dele que se produzem “campos de objetos e rituais de 

verdade” (Ibidem, p. 172). Quem detém a palavra e domina a comunicação ativamente tem o 

poder de apresentar o mundo95. Por isso, para Foucault, não existe uma verdade pura, mas 

“efeitos de verdade” produzidos em discursos, que não chegam a ser falsos nem verdadeiros. 

A verdade é sempre uma versão transmitida por quem domina, em determinado momento, o 

processo discursivo. Aguiar e Neder (2010, p. 110) explicam que os métodos foucautianos 

concentram suas análises nas práticas culturais em que o poder e o saber se cruzam. Dentre 

tais práticas, o próprio Foucault destaca o jornalismo enquanto ressalta a importância da 

materialidade dos meios de comunicação, comandados por interesses econômico-políticos e 

que seguem as normas ditadas por mecanismos do poder.  

Mais especificamente, o discurso jornalístico – além de produzir e ser 

produzido por relações de poder-saber e pela vontade de verdade – é 

constituído por um conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo 

sistema de formação discursiva (Ibidem, p. 110). 

Para pensar o jornalismo enquanto curso produtivo que envolve uma formação 

discursiva e visa apresentar uma realidade, é importante compreender os caminhos pelos quais 

uma ideia se transforma até que se torne um produto noticioso. Podemos definir de forma 

simples que, tradicionalmente, o processo de construção de uma informação jornalística passa 

pela (1) definição da pauta, (2) apuração do conteúdo, (3) produção do material primário (o 

texto, por exemplo), (4) supervisão e edição desse material, (5) publicação e consequente 

recepção do produto.  

 

 

 

 

 

 
95 Vale lembrar que  João (1:1-3) uma vez escreveu que “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, 

e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do 

que foi feito se fez” (BÍBLIA, 1996, p. 105). 
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Figura 1 – Modelo de estrutura simplificada do processo jornalístico na criação de conteúdo. 

 

Fonte: elaboração do autor 

 

Este modelo, porém, é bastante simplificado quando pensamos nas subjetividades 

inerentes ao discurso e à relação comunicacional. Ressaltamos que não há leitura da realidade 

sem contexto e sem interpretação, não há discurso sem ideologia, materialidade e 

historicidade. É importante reparar que esta cadeia produtiva envolve uma sequência de 

profissionais, além das inserções diretas daqueles que dominam o meio de produção, aqui 

representado pela instituição midiática. Nesse ínterim, cria-se uma rede do que Maffesoli 

(2010) chamou de “Comunhões Emocionais”. A sensibilidade dos pauteiros96 afeta 

diretamente a criação da informação. A partir dela, o responsável pela apuração desenvolve 

seu trabalho também pelo filtro de suas próprias sensibilidades, fazendo valer seu olhar e sua 

perspectiva profissional para colher dados e elaborar entrevistas de forma única.   

Ao compreender que essa sensibilidade pode ser usada como ferramenta pela 

comunicação, as possibilidades se ampliam. Munido da apuração, o jornalista, por exemplo, 

pode desenvolver seu produto informativo utilizando um olhar próprio humanizado na 

definição de um texto que se admite estético, buscando pela poética, pelo lirismo e pela 

descrição, formas de alcançar seu público com graça e efetividade. É através da sensibilidade 

que o leitor entra em contato com o produto final e significa esse conteúdo em si.  

 

 

 

 

 

 

 
96 Com o enxugamento das redações, a figura do pauteiro dedicado é cada vez mais rara nos jornais. Nesse caso, 

a função de pensar e preparar as pautas (assuntos que se tornarão produto jornalístico) é agregada ao próprio 

repórter ou ao editor. 
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Figura 2 – Representação gráfica da abstração “sensibilidade”. 

 

 

Sensibilidade 

Fonte: elaboração do autor 

 

Desse modo, podemos repensar nosso modelo de criação de informação como algo 

mais complexo: (1) um grupo de jornalistas representando determinada mídia define as 

melhores pautas a serem transformadas em informação. Suas sensibilidades dialogam e têm 

papel fundamental nessa escolha, assim como sua linha editorial, por exemplo. (2) Munido da 

pauta já desenvolvida, o repórter designado parte para a apuração. Nesse momento, além de 

todo o seu aparato técnico e teórico, o jornalista coloca muito de si no processo, sobretudo 

através do repertório pessoal, vivências, escolhas e sensibilidades. Ele também recebe 

diversas adições que convergem às suas subjetividades e ao desenrolar da história que será 

transmitida. Essas influências vêm desde as fontes e personagens, passando por outros 

jornalistas envolvidos no processo, até possíveis dicas de amigos, colegas de trabalho, família 

ou qualquer outro agente de estímulo criativo e técnico que atravesse essa produção direta e 

indiretamente. Também nas entrevistas o processo é relacional. O jornalista é sujeito e 

representante de uma sociedade e de seus interesses. Nesse sentido, não deve ser passivo e 

procurar apenas relatar fatos como um mensageiro. Em vez disso, é interessante que se 

comova em suas interações, perceba o que lhe acontece e atue, crie novas perguntas, revolte-

se e indague-se de acordo com os afetações em sua experiência com o outro. E nada disso é 

totalmente possível se suas sensibilidades forem tolhidas ou ignoradas. (3) Já com o material 

apurado, o repórter passa a produzir seu texto. Essa talvez seja a hora mais solitária do 

profissional, onde ele carimba sua assinatura mais fortemente, deixa uma marca 

essencialmente pessoal, mas seu produto já é, como tudo, um enredado de influências e 
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sensibilidades. (4) O material produzido sofre alterações de novos sujeitos, os editores (pode 

variar em número ou ser ainda o próprio repórter em revisão). Mesmo que este seja o 

momento de um olhar mais técnico, não se anulam as sensibilidades na edição. Esse estágio 

de troca pode ser feito repetidas vezes até que haja um acordo sobre o material final. (5) O 

produto chega ao seu destinatário, que o traduz através de suas sensibilidades próprias e presta 

um significado original pessoal. É importante verificar que o veículo utilizado (qual tipo de 

mídia) também interfere nas estratégias de comunicação, e deve ser tomado como um dos 

influenciadores fundamentais dessa dinâmica. Da mesma forma, o público alvo é considerado 

em cada uma das etapas. O jogo de influências permanece em todo o processo, por isso há 

sempre transformação e união de perspectivas. Nesta cadeia, podemos enxergar uma troca de 

afetividades, que não substitui nem necessariamente acresce às sensações seguintes, mas que 

as complementa, influencia e desenvolve. É dessa forma que o processo se firma como 

relacional, se torna mais completo e possivelmente estratégico, conforme o modelo abaixo: 

Figura 3 – Modelo complexo do processo jornalístico de criação de conteúdo, incluindo a 

cadeia de sujeitos, afetos e afetações imposta na dinâmica. 

 

 

Fonte: elaboração do autor 
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Há um processo de significação retroalimentado, constante e conjugal. O Jornalismo 

Sensível se conforma enquanto práxis (no sentido marxista do termo), por unir dialeticamente 

teoria e prática em uma cadeia de desenvolvimento material e intelectual continuado, atento à 

pluralidade das criações e recepções. Ou seja, uma estrutura produtiva que reconhece suas 

afetações e seu progresso estratégico aliado à prática do campo, entendo a recepção enquanto 

terreno incontrolável e mutável. Se compreendermos através de Paulo Freire (2006) que não 

existe transferência de conhecimento, nem mesmo na educação formal, mas sim ambientes 

onde é possível uma construção conjunta de novos saberes, com troca, crítica e análise, e se 

acreditamos que o jornalismo é uma forma de conhecimento e reconhecimento do mundo, 

devemos assentir que a perspectiva relacional é fundamental para ele.  

Conforme vimos, essa lógica de produção é um complexo emaranhado de 

sensibilidades compartilhadas que se fazem presentes desde a escolha da pauta, passando pela 

apuração, entrevistas, imersão, tratamento estilístico do texto, composição de fotos e 

ilustrações, até chegar à afetação do leitor. Explora-se, assim, uma forma de abordagem do 

real dentre muitas, porém que se pretende mais humana e sincera, uma vez que expõe 

parcialidades e métodos em seu processo. É claro que a influência das subjetividades, como 

foi exposto aqui, é inerente ao trabalho humano e todas essas etapas não poderiam existir se 

não fossem movidas por um misto de afeto e razão. A diferença deste tipo de produção está 

no uso consciente e estratégico dessa subjetividade como ferramenta informativa, que atua na 

criação de uma comunicação que visa determinado objetivo clarificado. Ao aceitar a 

subjetividade como ferramenta, alia-se uma estética artística ao produto, o que pode provocar 

o leitor em possibilidades de reflexão crítica e suspensão da cotidianidade.  

O repórter responsável pela apuração e pelo texto se torna sujeito principal da obra 

uma vez que atua como maestro e filtro de toda sensibilidade perpassada no processo. 

Escolhas e estilo podem ser mantidos sem que se neguem as trocas. Sua sensibilidade pessoal 

e habilidade profissional permanecem como principais condutoras do produto, aliando suas 

transações, percepções, sensibilidades e ativismos. Nesse aspecto, é preciso compreender de 

que todo ser é posicionado e que cada produção é fruto de um conjunto de vieses que não 

podem ser negados, apenas omitidos ou expostos. O Jornalismo Sensível procura expor a 

posição de seus autores. 

Dewey (2010) defende que o processo pelo qual a coisa é feita muitas vezes tem maior 

valor estético do que o objeto acabado em si. A partir disso chamamos a atenção para o fato 

de que pensar todo o processo produtivo enquanto construção sensível é fundamental para 
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nosso debate em específico. Buscamos essa análise nos discursos verificados para essa 

pesquisa e confirmamos tratar-se de um ponto comum dentre os textos tidos por nós como 

sensíveis. O livro de Eliane Brum, por exemplo, é aberto por um prefácio de Marcelo Rech 

que compartilha um pouco de sua visão sobre as singularidades da produção da jornalista, 

determinando que o uso da sensibilidade em cada etapa de seus trabalhos foi fundamental. 

Rech explica que o processo jornalístico de Brum passava por 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” (RECH in BRUM, 2017, p.14), em seguida, 

vinha a entrevista, a qual tratava com uma “empatia enigmática” que era confiável e 

profissional ao mesmo tempo. “(...) Olhos, ouvidos e, principalmente, coração aberto diante 

da informação em estado bruto. (...) A última etapa da página guardava a tarefa mais simples 

para Eliane – escrever magistralmente (...)” (Ibidem, p.15). 

O mesmo foi explicitado por José Hamilton Ribeiro acerca da produção da revista 

Realidade, para quem a parte principal dentre todas seria o aprofundamento na hora da 

apuração (RIBEIRO, 2018, n. p.). Também foi possível observar em nossa leitura do texto de 

Fabiana Moraes (2015), que ressaltou a importância de um “jornalismo das subjetividades” no 

posfácio de seu livro dedicado à matéria “O Nascimento de Joicy”. Já nas produções da 

revista Piauí, esse cuidado fica evidente quando são expostas as metodologias e dificuldades 

dos jornalistas durante o processo de apuração, conforme explanado nesse trabalho. 

A partir destas observações podemos colocar que um Jornalismo Sensível se constrói 

nas diferentes fases da produção jornalística. Definimos também que um dos fundamentos 

dessa forma de jornalismo é o estímulo à empatia e o cuidado na escolha de personagens 

capazes de trazer contexto e dinâmica às notícias. Ao unir tudo isso, o uso das subjetividades 

como ferramenta de informação se prova uma via importante da renovação do jornalismo 

como conhecemos, caminhando de acordo com as motivações do contemporâneo, 

estimulando o imaginário do leitor, gerando interesse, valor social, trazendo luz à imagem do 

jornalista e estimulando uma visão mais complexa do cotidiano e do sujeito outro inserido 

nele. O profissional assume sua posição de influenciável e influente, colocando em evidência 

o papel de mediador dos fatos na produção de apresentações das realidades e se torna capaz 

de uma troca evidente com o público a partir de uma experiência relacional e não apenas 

informativa.  

Eni Orlandi (2007, p. 50) nos chama a atenção para uma descentralização do verbal na 

comunicação diante da capacidade de compreensão do silêncio. O silêncio que “não é 
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distanciamento, mas presença” (Ibidem, p. 64). Essa reflexão nos é cara na medida em que 

observamos a sensibilidade do texto como algo que extrapola suas linhas e caminha de 

percepção à percepção pelas vias estéticas. O mais importante se imbrica aqui nos espaços 

entre as falas, nas pausas para o respiro e reflexão. O sublime está no movimento, nas 

condições de produção, em como cada fala e cada silêncio trabalham para que toda essa 

comunicação seja elevada do material ao espiritual, adquirindo relevância social e pessoal, 

impacto e perenidade. Tratamos de uma relação de trocas entre sujeitos humanos, em que 

diferentes percepções, vivências e sensibilidades se tocam. Assim é possível alcançar uma 

verdadeira humanização do texto, entendida por nós da mesma forma que descreve Antonio 

Candido (1995, p. 249) em seus escritos sobre a importância da narrativa literária: 

Entendo aqui por humanização (...) o processo que confirma no homem 

aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a 

aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 

emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, 

a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A 

literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos 

torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante. 

Ao buscar apresentar a realidade em vez de representá-la, compreender juntos um assunto 

em vez de explicá-lo, essa forma de se pensar o jornalismo passa a também humanizá-lo. O texto 

jornalístico atrelado à instituição jornal, ao onipotente, indica um saber vertical, capaz de traduzir 

o mundo acabado em uma perspectiva correta e única. Explica, representa. Já o texto sensível, 

humano, se deixa imbricar por diferentes ângulos, evita receitas, verdades acabadas, lugares 

comuns, estereótipos, preconceitos, torna-se mais completo e menos limitado. O discurso 

relacional assume uma postura horizontal e por isso também é capaz de aproximar o receptor. 

Dessa forma, ultrapassando as ideias de gênero, falar em Jornalismo Sensível é tratar de um 

posicionamento diante do fazer jornalístico. 

Ao propor esse olhar sensível sobre e do processo formal informativo, não se negam 

as técnicas ou métodos, pelo contrário. Procuramos uma problematização do que está dado e 

buscamos algo que possa ser mais completo e profundo, rompendo com a simplicidade 

confortável do que está dado. É nesse sentido que apontamos para uma forma de dar ainda 

mais destaque à informação jornalística, promovendo a ela novas vias de sentido e 

representação do real, que incluem os rastros do próprio jornalismo, assim como as 

imperfeições da vida cotidiana e suas dinâmicas inconclusivas.  

Na orelha do livro “A arte da reportagem” (1996), coletânea organizada por Igor 

Fuser, Eugênio Bucci afirma que “os fatos são o que menos importa nas grandes reportagens”. 
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A frase chama a atenção e causa o estranhamento necessário para que o leitor busque 

esclarecimento na sequência, e é o que encontra. Bucci não rejeita a verdade dos fatos, mas 

afirma que apenas ela não é suficiente para se fazer jornalismo.  “A questão, portanto, não são 

os fatos, mas os sentidos que eles possam ter”. Por isso, “o repórter deve entender o que ele 

tem a narrar” (BUCCI, 1996, n. p.). Para Sylvia Moretzsohn (2019, p. 584), a afirmação de 

Bucci não só está correta como deve ser aplicada a todas as formas de se fazer jornalismo, já 

que todo relato, por mais objetivo que seja, precisa de uma carga de contexto e interpretação. 

É por essa brecha, por exemplo, que notícias verdadeiras e objetivas, porém antigas, quando 

compartilhadas nas mídias digitais anos depois de sua publicação original como se fossem 

atuais, circundadas por novos contextos, ganham aspectos de falsas, causando novas leituras e 

significações no público97. Por esse motivo, dentre outros, a objetividade não basta. 

Se existem múltiplas realidades, que acompanham as incontáveis experiências e 

percepções estéticas já produzidas, devemos aceitar que nosso tema esbarra em questões 

muito mais profundas e amplas do que conseguimos mensurar. Se todo sujeito é um composto 

das mais diversas percepções e influências que tem do mundo e do que os demais sujeitos 

inferem sobre ele, o Jornalismo Sensível não deve ser percebido somente como algo que se 

limita a falar diretamente sobre pessoas, mas também das verdades que as envolve e que são 

capazes de afetar sua realidade.  

Estamos tratando, pois, de algo complexo, que se estende tanto quanto as percepções e 

noções de realidade dos indivíduos. Nesse ponto, tudo aquilo que compõe sua estrutura 

subjetiva, ou seja, o que o define enquanto sujeito, o que move suas emoções e sua noção de 

mundo, pode ser contemplado. Para exemplificar essa ideia, podemos lembrar do texto de 

Brum sobre uma estátua (“O conde decaído”). É também possível usar como exemplo a série 

especial “A penúria do futebol do Interior em São Paulo: Clubes tentam resgatar a tradição e 

se recusam a fechar totalmente as portas”, publicada pelo site do jornal O Estado de São 

Paulo e produzida pelo jornalista Diego Moura. A partir da imersão e de um olhar 

aproximado, o repórter trata de uma paixão nacional dentro de uma perspectiva sensível 

trazendo à tona elementos pouco contemplados pela mídia tradicional: as crises que 

acometem os pequenos times de futebol do interior de São Paulo. As matérias utilizam casos 

 
97 Esta se tornou uma estratégia comum nos jogos políticos da pós-verdade. Nesses casos, a credibilidade dos 

grandes veículos de mídia é utilizada em favor da desinformação, uma vez que o leitor acessa eletronicamente o 

conteúdo sem se atentar para a data original da produção. Assim, determinadas afirmações são colocadas fora de 

contexto bem como a publicação de dados estatísticos, investimentos públicos e descobertas científicas. Até 

mesmo pessoas que já morreram há anos voltam a ter suas mortes anunciadas e causam comoção no público 

desatento. 
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específicos e conflitos humanos para ilustrar as dificuldades de Sãocarlense, XV de Jaú, 

Marília, Mirassol, Comercial, Franca, Inter de Limeira, União São João de Araras, Paulista de 

Jundiaí, Guarani e Rio Branco, times que “Só não fecham as portas por bravura, por se 

recusar a enrolar a bandeira e desaparecer de vez do mapa, e dos campos” (MOURA, 2005, n. 

p.). 

Quando o toldo numa das laterais do estádio Zezinho Magalhães desabou 

neste ano, o presidente do XV de Jaú, Laércio Carneiro, teve de ouvir uma 

resposta desaforada do prestador de serviços que queria contratar para fazer 

o reparo. — Trocar pra quê? Não tem ninguém jogando lá. Não que o lojista 

fosse antipático ao time quase centenário ou ao homem que aceitou conduzi-

lo em dezembro do ano passado. Longe disso. “Ele e muitos outros 

empresários daqui têm medo de que a gente não pague. O time caiu em 

descrédito na cidade”, disse Carneiro. Sua expressão de tristeza ao comentar 

do time xodó de Jaú se amplia com fortes vincos que parecem puxar ainda 

mais os lábios para baixo. “Parece que quando você cai em descrédito 

nenhum vento ajuda. Só tem vento contrário.”  

 

Neste caso, o veículo utiliza fotos, vídeos e texto em um trabalho de convergência 

midiática (transmídia) em favor dos estímulos sensoriais e afetivos – talvez uma tendência 

para explorar as afetações em nosso tempo98. Humanizando cada caso, aproximando as 

realidades desses times à dos leitores, Diego Moura desenvolve também aqui um tipo de 

inclusão social de comunidades, torcedores e realidades. Nos fala de crise financeira, relações 

humanas e de paixão. Compreendemos assim que o Jornalismo Sensível não se fecha em uma 

definição curta, limitada, mas que abre um mar de possibilidades. Sua principal característica 

é a expansão.  

 
98 Se por um lado a tecnologia trouxe alternativas que podem parecer mais atraentes que o texto, agregou 

também possibilidade de aplicações conjuntas, unindo imagens, movimento, texto, som, entre outros, o que 

classificamos aqui como “transmídia”. Um ótimo exemplo de Jornalismo Sensível feito em transmídia pode ser 

observado na série de reportagens “100 histórias”, da Agência Pública, disponível em https://apublica.org/100/ 

(acesso em 08 mar. 2020). Já existem também sites de criação de conteúdo especializados nesse tipo de 

construção, dentre eles podemos citar a revista digital magazine.atavist.com .  

https://apublica.org/100/
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CAPÍTULO IV – Discursos sensíveis 

“Ler é sonhar pela mão de outrem. A superficialidade na erudição é o 

melhor modo de ler bem e ser profundo.” 

Fernando Pessoa 

 

 

No primeiro capítulo deste trabalho nos propomos a compreender de que forma as 

sensibilidades se apresentam no atual momento histórico, perpassando as mudanças 

tecnológicas e a própria alteração na velocidade das vidas. Já no segundo capítulo, nos 

dedicamos a entender a estética, o jornalismo industrial e formas de aliar estas duas lógicas 

em prol de uma comunicação mais completa e eficiente, adequada às necessidades do nosso 

tempo. No terceiro, verificamos as peculiaridades desse formato de jornalismo e buscamos 

uma conceituação através da análise de textos. Este quarto capítulo nos serve para amarrar 

algumas pontas soltas e tratar do Jornalismo Sensível em seu terreno de guerra, ou seja, sua 

produção e a importância de se olhar para a recepção no cotidiano, produzindo algo que seja 

efetivamente para o público. Já que estamos tratando de uma definição que envolve todo o 

processo produtivo, nos parece importante complementar esse estudo verificando, mesmo que 

rapidamente, essas outras duas etapas. É nesse sentido que trazemos algumas adições para 

ilustrar e reforçar o que foi trabalhado até aqui, além de definir a empatia enquanto um dos 

aspectos centrais desse modelo. 

Para começar nossa análise ao que chamamos de “terreno de guerra”, verificamos uma 

vez mais a Revista Realidade enquanto uma precursora embrionária de um movimento que 

abre espaço no mercado para os demais exemplos apresentados, atentando ao seu modelo 

produtivo sob a lente do que já definimos como Jornalismo Sensível. Em seguida, olhamos de 

forma mais ampla para a revista Piauí em efeito comparativo. Assim, pretendemos 

compreender se houve algum tipo de desenvolvimento no uso das sensibilidades aliadas à 

objetividade técnica no cenário brasileiro nos últimos cinquenta anos e se é possível apontar 

para um período não apenas de maior equilíbrio (o que pressupõe um meio termo entre polos 

opostos), mas de uma mescla destes dois. Ao focar em títulos e não em autores, buscamos 

debater formatos e espaços para que as instituições permitam fluir a sensibilidade de seus 

profissionais. 
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4.1 Uma história sobre a Realidade 

Para muitos autores (LEITE; VIEIRA, 2014), é possível compreender a existência da 

Revista Realidade em três fases. A primeira se dá desde sua fundação, em abril 1966, até 

dezembro de 1968, ano da promulgação do Ato Institucional Número 5 (AI599) e quando toda 

a equipe de jornalistas da revista foi renovada. A segunda fase, entre janeiro de 1969 e 

setembro de 1973, é marcada por uma quebra na ousadia das pautas que consagraram a 

publicação durante o período anterior. Já a terceira fase, de outubro de 1973 até o término da 

revista três anos depois, é definida por uma mudança completa no estilo editorial, com 

matérias menos abrangentes e mais leves, principalmente tratando de curiosidades e qualidade 

de vida. Para nossa análise, é primeira fase que interessa, já que ficou marcada pela inovação 

e liberdade editorial em um complicado período político no país. Faro (1999, p. 57) descreve 

esse momento apontando para uma lógica que se pretendia conservadora nos costumes e 

liberal na economia: 

O regime instalado em 1964 pretendia ser moderno e conservador a um só 

tempo. Moderno na eficácia administrativa, na racionalidade econômica, no 

apoio à produtividade e à otimização do capital. Ao mesmo tempo, no 

entanto, sua prática discursiva contrariava a modernidade com a qual 

buscava se legitimar: fazia apelos à ‘moral e aos bons costumes’, policiava 

os ‘atentados à família’, colocava-se como guardião de toda rede de ícones 

que formavam a base ideológica de um país atrasado. 

É neste cenário que desponta a Revista Realidade, com um padrão editorial 

vanguardista, criativo, ousado e que se propunha quase sempre polêmico. “A criatividade na 

pauta e na finalização mostrava uma revista contestadora e irreverente, mas que nunca foi 

para o confronto” (MORAES, 2010). Se não havia uma intenção militante explícita, por outro 

lado existia o interesse de fazer um jornalismo mais plural e profundo, diferente do se tinha 

visto no país até então, como explicam José Hamilton Ribeiro e José Carlos Marão, 

profissionais que fizeram parte do corpo de jornalistas na primeira fase da publicação.  

A experiência geral era exposta a partir de um caso particular. Os jornalistas 

apostavam na vivência das matérias, na participação ativa para relatar 

experiências mais profundas da realidade. Poucas vezes trabalhou com 

celebridades e, quando aconteceu, buscava um tom único. A maior parte dos 

textos abre espaço para personagens ordinários, tratados de forma simples, 

íntima e humanizada. Além disso, a redação se preocupava em ter todo o 

 
99 Foi o quinto de dezessete grandes decretos emitidos pelo governo militar, com destaque por ser 

reconhecidamente o mais extremista. A partir dele foram quebrados diversos direitos constitucionais, o 

parlamento foi suspenso e a censura se tornou praticamente obrigatória dentre os veículos de mídia. A suspensão 

das garantias constitucionais acarretou, eventualmente e dentre outros, em uma institucionalização da tortura, 

que passou a ser utilizada comumente como instrumento pelo Estado. 



165 

Brasil como palco e espalhar suas pautas por diversos estados (MARÃO; 

RIBEIRO, 2010, p. 31). 

A descrição indica uma proximidade clara com os textos mais recentes analisados 

nesta pesquisa, mas é importante ressaltar elementos que destoam. Desde o lançamento da 

Revista Realidade até a estreia da Piauí, meio século se passou, um recorte histórico de 

transformações intensas tanto tecnológicas quanto culturais. Certas propostas tidas como 

inovadoras na década de 1960 parecem não mais caber no cenário atual. 

Realidade primou pelo texto solto que rompia com as fórmulas tradicionais 

do jornalismo no Brasil. Não chegou a atingir o grau de experimentalismo 

ousado que alcançou o new journalism, mas sem dúvida veiculou um texto 

de ruptura para com o próprio new texto do jornal e da revista. (...) Por isso o 

texto literário valia. O texto em que cada profissional testava a sua força de 

expressão. Em que cada um manipulava como lhe aprouvesse os elementos 

da artesania literária (LIMA, p. 230, 2004). 

O jornalismo principalmente dos primeiros sete anos de Realidade divide 

pesquisadores até hoje. Alguns dizem que se tratava apenas de uma revista de ficção 

utilizando fatos como base (CARVALHO, 2013; SANDES, 2014), outros a comparam com o 

New Journalism norte-americano, enquanto um terceiro grupo sustenta que a revista era 

sobretudo produtora de “grandes reportagens”, gênero que também inclui traços de estilismo e 

literatura na intenção de produzir um conteúdo mais profundo. O jornalista José Hamilton 

Ribeiro se filia a esta última definição. Em entrevista semiaberta para essa pesquisa, ele 

afirma que o diferencial da revista não estava apenas no texto, mas também no cuidado de 

apuração que precedia sua escrita. 

(...) a Realidade era baseada na “grande reportagem”, entre aspas. Na 

Realidade isso significava que o repórter tinha tempo suficiente para fazer 

uma boa pesquisa, de livros ou de entrevistas, prévia, sobre o assunto, 

cobrindo os aspectos mais importantes daquele fato que ele iria relatar. (...) 

Em segundo lugar, que esse texto que o repórter produzia, passava então por 

um processo de edição de texto muito cuidadoso, muito, assim, sensível, de 

tal maneira que o texto, de uma reportagem dentre treze, aparecesse na 

revista e desse ao leitor a sensação de que ele estava lendo alguma coisa 

importante, interessante e escrita de modo que dava gosto de ler e prazer na 

leitura (RIBEIRO, 2018, n. p.). 

José Hamilton Ribeiro conta que, desde a chegada da Editora Abril no país, no início 

da década de 1960, existia a vontade de implementar um jornalismo com nível e 

reconhecimento internacional, que fosse inspirado nos grandes títulos mundiais da época. 

“(...) a editora trabalhava com uma espécie de laboratório de jornalismo, sabe? E o objetivo 

era ter uma grande revista nacional de interesse geral. (...) num primeiro momento acabou 
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sendo a Revista Realidade” (Ibidem, n. p.). Ribeiro reitera que a revista foi um “fenômeno 

inesperado”, já que as projeções mais otimistas indicavam uma vendagem de 80 mil 

exemplares por mês, o que seria suficiente para bancar os gastos da redação. “Mas acontece 

que no segundo número, terceiro, sei lá quanto... a bicha quase já beirou os 500 mil 

exemplares, né. Foi o sucesso editorial do ano e talvez da década” (Ibidem, n. p.). O repórter 

chama a atenção para o mérito da editora, uma empresa da área de comunicação que 

trabalhava o conceito de que “jornalismo bom custa muito caro”, mas que pode gerar receita 

suficiente para cobrir o gasto. 

Ribeiro explica que a revista seguia dois pilares fundamentais: a imersão do jornalista 

na pauta, uma busca por compreensão e vivência no assunto, e o transporte dessa experiência 

para o texto, articulando todas as ferramentas possíveis para mediar ao leitor o fato vivenciado 

da forma mais verdadeira possível. Para ele, nessa busca, foi fundamental contar com o olhar 

refinado e claro do editor, Roberto Civita. “O produto que ele queria era o melhor jornalismo 

possível, como uma homenagem ao leitor, que, segundo ele, agradeceria lendo a revista, 

comprando a revista, dando condições à revista” (RIBEIRO, 2018, n. p.). Tal abordagem é 

compatível com nossa análise sobre o uso das sensibilidades no texto informativo. O 

contraditório surge quando a produção jornalística extrapola os limites da verdade e utiliza 

ficção para gerar interesse, polémica e comoção no público. Nesse ponto, o jornalismo perde 

sua característica e se converte em literatura com inspirações factuais. Assim como acontece 

com relação a Nelson Rodrigues, é comum que alguns pesquisadores encontrem indícios de 

ficção mesmo entre as matérias mais objetivas da Realidade. 

A dificuldade em transformar o real em texto é parte da práxis jornalística e 

a tensão fica ainda maior quando se trata de uma experiência vivida com 

intensidade. No caso de Realidade, a linguagem encontrada para relatar os 

fatos, podendo partir para o literário e até a ficção, para melhor descrever a 

tal experiência, facilitaria essa transição do real para o textual, ainda que 

algo da realidade se perdesse. Trata-se da perda da objetividade em prol do 

relato com mais verossimilhança (CARVALHO, 2013, p. 84). 

Em seu livro, Marão e Ribeiro destacam que a intenção de cada “repórter-autor” era a 

de “conquistar o leitor e levá-lo até o fim da matéria. Dados que poderiam ser enfadonhos se 

colocados de maneira tradicional eram diluídos no meio de uma história cujo fim todos 

queriam conhecer” (MARÃO; RIBEIRO, 2010, p. 33). Esse tipo de atratividade narrativa, 

típica da literatura, que conta uma história apostando na sensualidade do texto e no interesse 

do leitor, faz parte da construção sensível e contraria a lógica positivista do jornal diário 

tradicional. Mas, conforme vimos, existem diversos espaços para que isso seja feito sem se 
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perder entre o que é real e o que é ficção. Apesar do que nos conta Carvalho, para Muniz 

Sodré e Maria Helena Ferrari (1986, p. 77) Realidade muitas vezes penetrava “no perigoso 

terreno da inverossimilhança, por tentar suavizar a dureza dos temas através de uma excessiva 

carga lírica”. Principalmente em tempos de pós-verdade, essa é uma questão que deve ser 

tratada com especial cuidado entre agentes da mídia.  

Outro problema observado com recorrência em Realidade é a exaltação do próprio 

jornalista diante da pauta, em uma “aventura da reportagem”, perspectivas que sobrepõem o 

que é fundamental para as produções sensíveis: a visão informativa, plural e humana acerca 

do outro. Um exemplo disso está em “Resgate de uma tribo”, reportagem publicada pela 

revista em dezembro de 1966 e assinada por Carlos Azevedo. A edição já começa com um 

editorial que chama a atenção para o esforço dos repórteres na “cobertura de uma história de 

solidariedade humana, a salvação de um povo ameaçado de desaparecimento – os índios 

caiabis” (AZEVEDO, 1966, p. 37). Na sequência, acompanhamos a história da transferência 

dos Kaiabi desde o rio Tatuy até o Parque Nacional do Xingu, suportada pelos paraquedistas 

da Força Área Brasileira. Nesse contexto, os indígenas sofrem uma simplificação, são tratados 

apenas como um grupo indefeso a espera da salvação. Já os repórteres ganham destaque como 

àqueles que desbravaram as dificuldades da mata por 40 dias e 300 quilômetros para que 

fossem recompensados com uma boa matéria.  

Para Moraes (2015, p. 201), a reportagem de Realidade sublinhou um tipo de 

“estranhamento” diferente daquele que mais comentamos até aqui: o da repulsa. Segundo ela, 

nesse tipo de abordagem noticiosa que distancia o outro, “é a experiência de campo do 

repórter (a “aventura”) que determina o eixo da escrita, e não a análise sobre o tema em si. As 

pessoas, (...) servem para ser notícia e, logo depois, entram no arquivo do passado”. Nesse 

sentido, há uma espetacularização da vida do outro e a transformação do jornalista em herói. 

Falta alteridade, propósito, e a reportagem passa a ser apenas sobre si. 

A experiência sensível pode explorar vias que transcendem o puramente factual, já o 

estilismo autoral abre possibilidades para a expressão de determinadas realidades, mas nada 

disso se conforma como uma simples invenção criativa ou estímulo de entretenimento 

espetacularizado. É importante, portanto, deixar claro que, ao falar de um Jornalismo 

Sensível, não estamos tratando de ficção ou simplesmente de gerar emoção, mas de 

complexidade, o que afasta a produção da revista de nosso escopo. A Realidade alcançou 

êxito pegando um caminho conflituoso, que ainda guarda algumas polémicas e contradições, 
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mas não se pode deixar de ressaltar seus méritos, sobretudo por abrir novas portas em um 

período determinante para o jornalismo brasileiro.  

É possível afirmar, por exemplo, que as afetações sensíveis eram uma preocupação 

genuína da primeira fase da Revista Realidade. Por isso, havia o que José Hamilton 

classificou como um “pinçamento de palavras”, administrado sobretudo pelo editor. 

(...) Quando ele lia o texto, ia pinçando palavras com uma preocupação 

assim: para cada situação, ele achava que existia uma palavra própria. Uma, 

duas, três, mas ele achava que tinha uma que encaixava mais. Então a 

preocupação era achar a palavra própria, a mais própria possível para aquela 

preocupação. Mas esse esforço todo era para fazer a reportagem de mais 

fácil entendimento para o leitor, sem perder a complexidade que 

eventualmente tivesse, sem perder o estilo (RIBEIRO, 2018, n. p.). 

 

A interpretação de José Hamilton sobre esse pinçamento das palavras não deve ser 

vista de forma simplista. Jorge Larrosa Bondía (2002) propõe uma visão cheia de sentido e 

subjetivação às palavras, o que nos faz repensar o destaque que é dado à singularidade delas. 

Segundo o autor, é necessária a convicção de que cada palavra possui sentido próprio, cria 

realidades e, às vezes, funciona como potente mecanismo de subjetivação. Ele chama a 

atenção para que os sujeitos não simplesmente pensam as coisas, mas que as pensam através 

de palavras. “E pensar não é somente ‘raciocinar’ ou ‘calcular’ ou ‘argumentar’, como nos 

tem sido ensinado algumas vezes, mas sobretudo é dar sentido ao que somos e ao que nos 

acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo que tem a ver com as palavras” (Ibidem, 

p. 21). Como vimos, esse pensamento é caro também à Análise do Discurso, que trata dos 

sentidos imbricados nas palavras de forma complexa e contextualizada, em uma corrente 

histórica, mostrando que estes sentidos se complementam nos sujeitos, mas que existem para 

além deles. 

É tratando da complexidade dos sentidos das palavras que Ribeiro chama a atenção 

para o jornalismo brasileiro da década de 1960, que se tornava monótono sob influência das 

mecânicas norte-americanas de pordução jornalística e dava a impressão de “sempre ser 

escrito por uma pessoa só”. O entrevistado conta que a Revista Realidade apresentava 

primeiro uma mudança no tratamento do texto. No lugar do copidesque, a publicação tinha 

um editor que procurava melhorar as produções sem reescrevê-las. “Era sempre alguém que 

caçava palavras impróprias, caçava clichês, caçava o que a gente chamava na época de “nariz 

de cera”, (...) nunca o texto do repórter era reescrito por alguém” (RIBEIRO, 2018, n. p.). 

Esse trabalho cuidadoso buscava traduzir as complexidades do cotidiano para algo simples, 

capaz de alcançar o leitor. 
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(...) eu acho que a única forma de você encarar assuntos complexos na 

imprensa é, de um lado, pesquisar o assunto bem. De outro lado, ter vivência 

dele, para você ter segurança das coisas que você escreve, e a terceira parte é 

escrever de maneira simples. Agora, o simples não é o grosseiro. O simples é 

uma coisa que acaba sendo sofisticada. Porque os grandes autores são 

simples. Então... Voltaire, por exemplo, escreve e parece que tá falando com 

uma criança, né. Machado de Assis é de fácil compreensão, também. Enfim, 

Pra você conseguir transmitir uma mensagem que você pretende transmitir, e 

que essa mensagem seja captada do outro lado com bom entendimento, mais 

ainda, com prazer de leitura, é só você sendo simples, claro, nítido 

(RIBEIRO, 2018, n. p.). 

Pelo que nos descreve Ribeiro, na Revista Realidade todo o processo produtivo era 

claro. Conforme destacado, o primeiro cuidado da redação era de ninguém escrever sobre algo 

que não tinha vivenciado pessoalmente. Isso era custoso, demorado e complicado, mas, no 

fim, valeria a pena. Os repórteres se sentiriam preparados para tratar cada uma de suas pautas 

com propriedade. A segunda preocupação fundamental era o cuidado com o texto, onde ele 

define que há uma aproximação com o “chamado jornalismo literário”. A intensão era dar 

perenidade ao material produzido. Em seguida, a edição cuidadosa que, no entanto, prezava 

pela identidade estilística do jornalista.  

Ele [o repórter] tinha uma ou duas pessoas para ajudar nessa tarefa. Mas era 

cuidar do texto de tal maneira que o texto final ficasse o mais claro, o mais 

límpido possível, mas sem perder, vamos dizer assim... o “cacoete” de cada 

repórter.  Sem perder, vamos pôr também entre aspas, “o estilo de cada um” 

(RIBEIRO, 2018, n. p.). 

 

Podemos observar a proximidade com a estrutura de influências definida nesse 

trabalho ao observar o Jornalismo Sensível. Por isso é impossível negar a relevância da 

Realidade no cenário jornalístico brasileiro, ainda que algumas questões, sobretudo no que 

tange a equilíbrios éticos e estéticos, pudessem ser desenvolvidas com o tempo. Devemos 

contextualizar erros e acertos determinando o período histórico da revista, sem deixar de 

aproveitar suas contribuições e atualizá-las. Por exemplo, a tentativa do próprio José 

Hamilton de tornar-se negro para escrever uma matéria sob um novo ponto de vista soa 

intragável em nosso tempo (por que não contratar um jornalista negro?), assim como a falta 

de mulheres na redação de Realidade.  

Diante desse, que é um dos casos mais polêmicos da revista, podemos relembrar o 

experimento de São Francisco de Assis em Roma, quando trocou de roupas com um mendigo 

e passou um dia pedindo comida para sentir na pele o que o outro sentia. Tal exemplo foi 

imitado por diversos escritores e jornalistas que hoje são reconhecidos por terem dado passos 

importantes no estímulo à empatia para diferentes culturas, no que deu origem ao “role 
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reporting”, gênero de imersão que ganhou espaço século XIX, e do qual a maior parte dos 

expoentes foi motivada por um desejo de desmascarar injustiças sociais (KRZNARIC, 2015, 

pp. 100-101). O escritor George Orwell foi um dos que utilizou a técnica, sem, no entanto, 

deixar de reconhecer que sua condição de mendigo era temporária e uma questão de escolha 

em vez de necessidade. Portanto, jamais seria capaz de alcançar por completo a “verdadeira 

amargura, o desapontamento e a diversidade inescapável da vida que procurava compreender. 

Ainda assim, foi um formidável aprendizado” (Ibidem, p. 103)100. 

Por se apresentar como um produto jornalístico novo e experimental, é compreensível 

que a Revista Realidade tenha cometido os mais diversos deslizes e gafes. Sobretudo em um 

período de governo fechado, militar, em que o jornalismo produzido pela revista 

(categorizado também por Ribeiro como investigativo) incomodava. “Mas a filosofia da 

redação de Realidade era essa: esticar a corda o tanto quando desse. Enquanto desse para 

esticar, era para esticar, mesmo, sabe?” (RIBEIRO, 2018, n. p.). 

Ao ser perguntado sobre se há espaço para um jornalismo ao estilo da Revista 

Realidade no cenário brasileiro atual, Ribeiro foi categórico ao afirmar que sim, inclusive na 

produção diária.  

Essa falta de tempo, né, essa ditadura do relógio impede um maior labor na 

frase e na estrutura, e tudo. Mas de qualquer maneira é um objetivo que tem 

que ser seguido na escrita para jornal, também. E evidentemente que a 

técnica vai ser diferente, a posição do autor vai ser diferente, mas o resultado 

tem que ser um texto de fácil leitura, de fácil absorção. E, se possível, com 

humor e com a formosura de ler, um texto que dê gosto de ser lido 

(RIBEIRO, 2018, n. p.). 

O jornalista complementa afirmando que sempre haverá espaço para um tipo de texto 

mais complexo e elaborado, que foge às formulas e preza pelo tempo, imersão e qualidade 

estética. Ele argumenta que se existem revistas em modelos parecidos nos Estados Unidos e 

na Europa hoje, é porque elas têm uma função. “Existem porque seu papel é diferenciado, ele 

é necessário para a sociedade” (Ibidem, n. p.). Ribeiro conclui apontando a revista Piauí como 

 
100 Em um exemplo ainda mais próximo da proposta de José Hamilton, John Howard Griffin também decidiu se 

tornar negro ao escutar que a única maneira pela qual um branco poderia compreender a realidade da população 

afrodescendente seria acordando de manhã na pele de um. Em novembro de 1959, Griffing tingiu sua pele de 

preto com um medicamento que escurecia os pigmentos e passou seis semanas viajando a trabalho pelo estado da 

Lousiana, Mississippi, Geórgia e Carolina do Sul. Ele escreveu sobre suas experiências numa série de artigos 

para a revista mensal Sepia, focada na cultura afro-americana, e também no livro Black like me. “Hoje 

poderíamos considerar que um homem branco falando em nome de afro-americanos é algo desnecessário, 

condescendente ou possivelmente antiético – os negros são, sem dúvidas, capazes de falar por si mesmos. Mas, 

na época, americanos brancos dificilmente dariam ouvidos a vozes negras fazendo campanha contra a 

segregação (...). Foi uma jogada astuta: suas revelações tiveram enorme impacto. Ele ganhou a atenção da grande 

mídia para a causa da desigualdade racial e tornou-se um eminente porta-voz dos direitos civis, trabalhando com 

Martin Luther King e fazendo palestras em campus de todo o país.” (KRZNARIC, 2015, p. 105).  
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um exemplo brasileiro que ocupa esse espaço na contemporaneidade e que, “de certa forma, 

repete a experiência da Realidade”.  

(...) Em outra circunstância histórica, em um momento em que existe mais 

abertura... Então a presença da Piauí não acaba tendo a mesma repercussão 

que a Realidade teve, porque a Realidade era uma novidade, era uma quebra 

de tabu e de rotina, né? Então a Piauí não repercute tanto por isso. Porque 

hoje, vamos dizer, a liberdade está mais ampla para a sociedade. É na 

televisão, é na televisão a cabo, é na internet, é em blog pra cá é em blog pra 

lá, sabe? Rede social e o diabo... O espaço de discussão está mais 

pulverizado, então a Piauí não repercute tanto quanto merecia (RIBEIRO, 

2018, n. p.). 

  

4.2 Ângulos inéditos: a revista Piauí 

Entre 2018 e 2019, a revista Piauí enviou por correio aos seus assinantes três formatos 

de publicidade diferentes, todos pertinentes à nossa análise. O primeiro trazia uma charge 

ilustrando Deus e o diabo com um cartaz em que estava escrito que “Toda história pode ser 

contada de diversos ângulos. Nós preferimos os inéditos”. A propaganda traduz bem o motivo 

pelo qual escolhemos a revista como um dos principais objetos empíricos do nosso estudo. 

Primeiro, informa ao leitor algo pouco usual no jornalismo tradicional: que um fato pode ser 

visto de vários ângulos, sob várias interpretações. Em segundo lugar, define que a 

preocupação dessa revista é explorar olhares inéditos. Outra publicidade, também distribuída 

neste período, apresenta um pinguim de geladeira (símbolo da revista) com a descrição “Em 

cima da geladeira, vá lá. Em cima do muro, nunca”. A terceira peça verificada carrega 

diversos pinguins vestidos de toque blanche (o famoso chapéu de cozinheiro) e traz um texto 

mais longo no qual compara a revista com um prato de comida a ser saboreado, ressaltando 

ainda que as notícias precisam de “tempero”. A chamada diz que “preparadas em banho-

maria, nossas notícias preservam o substancial e a sua leitura é muito mais saborosa”. Parece-

nos interessante verificar essas peças porque deixam claro ao que a revista veio: ela não 

pretende se apresentar como dona da verdade, nem como objeto de um jornalismo isento, 

imparcial ou mesmo objetivo. Ela se posiciona. Além disso, diferente do que se está 

acostumado na era da velocidade, seus jornalistas têm tempo para apurar e preparar o texto, 

além de abertura para explorar suas sensibilidades individuais. Por fim, essa revista pode e 

deve ser apreciada e saboreada também com tempo. Esse é o estilo da Piauí, e é assim que ela 

se vende. Em um cenário mercadológico no qual o rompimento das barreiras dicotômicas 

parece improvável, é interessante avaliar os bastidores dessa publicação. 
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Para prepararmos nossa análise dos discursos e técnicas presentes na Piauí, após 

alguns anos de leitura flutuante, debruçamo-nos com maior cuidado sobre um recorte 

temporal de publicações da revista (os doze meses de 2018), que tem periodicidade mensal, 

para trazer, em seguida, uma análise aprofundada de algumas das matérias mais impactantes 

no uso da sensibilidade e estética, levando em consideração critérios objetivos e subjetivos, 

como o emprego de estilismo e as afetações causadas por elas durante nossa leitura. O período 

definido foi considerado como um recorte possível e atual dentro das condições de produção 

desse trabalho e seu tempo de execução, já que foi o ano de ingresso no programa de 

mestrado e marca o momento em que passamos a acompanhar a revista sistematicamente. 

Também porque 2018 foi um ano eleitoral, o que nos rendeu um material rico dentro da 

proposta de análise. Nesta perspectiva, demos prioridade para matérias que tenham temática 

social ou política, partindo do pressuposto de que tratam de assuntos com maior 

potencialidade de impacto direto ou até mesmo de transformação no cotidiano do leitor. Em 

seguida, a exemplo do que foi feito com a Realidade, produzimos uma entrevista semiaberta 

com um dos jornalistas que compõem a redação, Bernardo Esteves. 

Compreendendo nossa preocupação em verificar um jornalismo que explore a 

sensibilidade em toda sua lógica produtiva, acreditamos ter na Piauí uma escolha acertada, 

não para definir como o jornalismo deveria ser, mas para analisar diferentes caminhos que 

possam se compatibilizar com as mudanças do nosso período histórico. Além disso, conforme 

nos aprontou o próprio José Hamilton Ribeiro, é possível pensar na Piauí como uma forma 

atualizada da Realidade. Nesse sentido, podemos buscar indícios de como as décadas que 

separam a primeira fase de Realidade e Piauí modificaram a produção dessas histórias 

informativas que primam pela sensibilidade em detrimento da aceleração. É importante 

perceber também que esses cinquenta anos de história entre as revistas são uma caminhada 

em direção ao que entendemos aqui como pós-modernidade, com todas as mudanças 

estruturais que isso implica. 

Em seu livro “Tempos Instáveis”, o atual editor de redação da revista Piauí, Fernando 

Barros e Silva, explica que o título nasceu em 2006 como uma planta improvável, exótica 

dentre as demais publicações brasileiras, e em um período no qual muitos prediziam uma 

morte inevitável do jornalismo impresso. 

Já existia o consenso de que o jornalismo impresso era uma atividade 

condenada — se não à morte imediata, a um estrangulamento progressivo 

que o levaria a um triste fim. Os veículos de comunicação se viam diante do 

dilema de adiar o inevitável, mantendo vivo, em condições cada vez mais 
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custosas, o doente de papel, ou voltar seus recursos e atenções para a 

fronteira digital, apressando o declínio da versão física para que jornais e 

revistas pudessem conhecer uma nova encarnação na esfera virtual (SILVA, 

2016, p. 7). 

 

Como a Realidade, Piauí surge em um momento histórico difícil e apresentando algo 

que contrastava com a maior parte das publicações de sucesso. Enquanto a primeira ia contra 

um modelo de produção industrial recém-implementado e sofria alguma resistência do 

governo, a segunda surge principalmente em disputa com as novas tecnologias. Se os desafios 

eram diferentes, a proposta de solução acabou sendo bem parecida.  

Foram, de fato, os perfis políticos os responsáveis por retirar a piauí de sua 

condição inicial de semiclandestinidade, projetando-a para fora do ambiente 

restrito das redações. Ao mesmo tempo, mais do que os perfis, a forma de 

trabalhar da revista foi se tornando uma referência para os jornalistas. Havia, 

na experiência piauiense, duas características cobiçadas e cada vez mais 

raras: tempo para apurar e espaço para escrever. Além, claro, de 

independência editorial, sem o que não se faz nada que valha a pena em 

jornalismo (SILVA, 2016, pp. 9-10). 

 

Em entrevista concedida a esta pesquisa, o jornalista Bernardo Esteves (um dos mais 

antigos profissionais que integram sua redação, contratado em 2010) complementa essa ideia. 

Ele destaca a experiência de conhecer a Piauí como leitor e, depois, como repórter interno. 

Para Esteves, a revista surgia como “um sopro muito novo no que estava rolando”. Ele não 

tinha, até então, contato com publicações parecidas (a não ser uma lida ou outra na revista 

americana New York) e ficou empolgado com essa que era uma perspectiva nova de se fazer 

jornalismo. “Prefiro as definições mais soltas. Se você perguntar para o João, ele costumava 

definir nas palestras dele que a Piauí é uma revista para quem gosta de ler. Enfim. A gente 

conta boas histórias” (ESTEVES, 2019, n. p.). O jornalista, entretanto, deixa claro que essa 

não é uma tarefa fácil e que boa parte do “bom jornalismo” começa com o apoio da instituição 

jornal.  

Eu acho que a qualidade do jornalismo é meio que uma função mais ou 

menos direta da quantidade de recursos que você tem para fazê-lo, e aí 

recursos num plano bem amplo. Pode ser dinheiro? Claro. Mas também 

tempo. Tempo é um recurso cada vez mais precioso. Tempo de preparação 

de uma matéria é tudo. Assim... Uma história que você faz em uma semana é 

diferente da que você faz em um mês, e aí não precisa nem ter um tamanho 

diferente, sabe? (Ibidem, n. p.). 

 

 Esteves cita o tamanho e o fôlego das matérias da revista como um privilégio para os 

jornalistas. Nesse ponto, seu discurso caminha lado a lado com o de Ribeiro acerca do que era 

primordial na redação da Revista Realidade. Um jornalismo complexo, sensível e que 
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comumente demanda tempo e dedicação. Silva (2016) lembra que ao longo dos anos essa 

“reportagem de fôlego” foi se tornando um artigo de luxo nas redações, e que a Piauí, de certa 

forma, “reinventou a roda”.  

A aposta na apuração paciente e minuciosa, que requer coleta exaustiva de 

informações, contato demorado com as personagens e capacidade de 

observação — o que o entrevistado fala pode não ser tão importante como 

aquilo que o repórter vê —, representou um oásis no semiárido da imprensa 

brasileira. Em boa medida, o resultado se deve também ao processo de 

edição, mais intenso e mais invasivo do que costuma ser em outros veículos. 

Mas editar, nesse caso, significa tornar o texto mais claro e mais preciso, a 

prosa mais fluente e a leitura mais agradável. Editar não se confunde com 

editorializar, intervir na narrativa para que ela sirva a propósitos políticos, 

obscuros ou explícitos, e não jornalísticos, como se tornou comum em 

publicações do país, de forma frequentemente caricata (SILVA, 2016, p. 10). 

Para Esteves (2019), o que mais diferencia a Piauí no cenário nacional é o espaço, seja 

de tempo ou de texto. Esse fôlego permitiria dar às histórias ambientações que dificilmente 

aparecem nos veículos mais convencionais. O repórter explica que os textos da editoria de 

ciências, sua especialidade, normalmente fornecem apenas um “um tijolinho que está sendo 

posto num muro gigante que está sendo construído há séculos”. Já a Piauí daria espaço para 

se falar de todo o muro. “Muitas vezes você tem visões antagônicas, você tem pesquisadores 

que duvidam e que contestam determinados aspectos de uma conclusão. Então você pode 

falar de controvérsias, você pode falar do processo” (Ibidem, n. p.). Esse espaço, entretanto, é 

uma barreira para a velocidade. Segundo Silva (2016), esse seria o motivo de nem todas as 

reportagens da revista terem furos jornalísticos. Mas ele afirma que, mesmo assim, as 

produções da Piauí estão sempre cheias de novidades. 

As novidades derivam, em primeiro lugar, do acúmulo de detalhes que 

haviam sido ignorados ou eram desconhecidos até então; derivam, ainda, da 

capacidade de tornar inteligível, por meio de uma narrativa coesa, com 

começo, meio e fim, uma história que os demais veículos, premidos por 

urgências de toda sorte, apresentam aos pedaços, em flashes ou capítulos 

desconexos. O êxito de uma reportagem à moda piauiense, seja um perfil ou 

não, depende, quase sempre, do vaivém entre a descrição das peças e o 

funcionamento da engrenagem, da alternância entre a observação da árvore e 

a capacidade de enxergar a floresta, de certa tensão que se sustenta no tempo 

entre o particular e o geral, o miúdo e o abrangente (SILVA, 2016, p. 11). 

Sob essa perspectiva, fica evidente a função desse tipo de conteúdo informativo no 

cenário jornalístico contemporâneo. Também se torna claro como esta estrutura sensível e 

complexa tem capacidade de compor com textos focados na velocidade. A convivência entre 

os modelos, com pequenas adaptações e constante evolução, produziria o cenário ideal. Para 



175 

se manter útil nesse aspecto, Bernardo Esteves reforça que a Piauí busca sempre os “ângulos 

inéditos” citados em sua publicidade.  

Eu quero fazer a matéria definitiva sobre isso, sabe? Claro que é super 

pretensioso, sabe, mas eu digo assim... É o que eu espero da Piauí. Se a 

Piauí vai entrar numa história que está o tempo todo na mídia, eu espero 

assim, sei lá, alguém que esteja no exterior e que te liguem amigos do 

exterior e falem “putz, eu não tô entendendo nada disso, de política na 

palestina”, e você fala “pô, lê a matéria do Bernardo na Piauí, tá tudo ali”. O 

João costuma dizer que a gente geralmente ou chega antes ou chega um tanto 

depois nas histórias, porque é o que permite também a gente traçar esse olhar 

(...). Na minha cabeça funciona um pouco assim: “todo mundo já falou o que 

tinha que dizer sobre o Bóson de Higgs? Ok, agora eu vou olhar pro cerne e 

ver como a gente pode contar essa história.” (ESTEVES, 2019, n. p.).  

 Para essa proposta, Esteves indica que a forma da narrativa é essencial, passando pela 

construção de personagens, ambientação e desenvolvimento de tensões, o que acarreta 

também uma maior liberdade autoral na estrutura estética do texto. O repórter compara essa 

construção com a de um documentário, que pode ser montado em uma forma narrativa de 

não-ficção, porém capaz de causar surpresa, ter um clímax e conduzir o receptor por uma 

narrativa atraente. Essa liberdade, entretanto, surge aliada à responsabilidade e ao desafio de 

conquistar e afetar o leitor. Para o repórter (2019), tal dinâmica passa por saber equilibrar até 

mesmo o nível de informação transmitida, ou seja, a quantidade de tijolos ou muros que serão 

representados. Esteves explica que é possível ser extremamente preciso na descrição técnica 

de um acontecimento, porém esse texto irá alcançar um grupo bastante pequeno de pessoas, 

capaz de compreender os conceitos e termos específicos da área. É possível também falar de 

forma simplificada e expandir o público, porém perder em precisão na informação. A escolha 

de para que lado forçar esse cabo de guerra depende do público que o jornalista pretende 

alcançar. 

Na medida em que a revista Piauí se pretende plural e generalista, deve ter um cuidado 

redobrado com esse equilíbrio entre precisão e alcance. Levando em consideração que as 

pessoas serão mais atraídas pelas matérias de capa ou perfis de grandes políticos, e 

surpreendidas por uma matéria de título curioso sobre ciência no meio da revista, o repórter 

conta que procura ser mais genérico nas definições e deslocar sua régua para o lado da menor 

precisão e maior alcance (ESTEVES, 2019, n. p.). Assim como explicou Ribeiro (2018), 

existe um trabalho árduo em escrever simples, sobretudo tratando de assuntos complexos com 

intenção de alcançar um grande público. “(...) porque é fácil falar difícil, né? Tem uma 

ourivesaria, um trabalho de polimento para a pessoa ler e nem notar que está lendo sobre 

coisas difíceis” (ESTEVES, 2019, n. p.).  Esse desafio é comum para Piauí e Realidade. 
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Ambas as revistas também se destacam/destacaram no cenário nacional como publicações de 

conteúdo geral que divulgam ciência, área que normalmente fica restrita a títulos de nicho. 

Nosso papel é pegar discussões super chatas, sei lá, de ética na ciência, que 

estão rolando... A gente precisa discutir regulamentação... Coisas que vão ter 

impacto na vida da sociedade, coisas que são às vezes muito técnicas, chatas, 

mas, enfim, que a gente tem que falar. Isso é dar visibilidade para discursões 

que às vezes são chatas, mas que são relevantes para a vida pública (...). Mas 

eu acho também que a Piauí é, no conjunto, ela é uma revista que vai tratar 

de coisas muito vastas. Eu acho que uma das forças dela é essa. Têm 

matérias ali muito no olho do furacão e tal, e vai ter sempre uma coisa que 

vai te surpreender e te dar uma rasteira. Pra você falar assim “uau”. Um 

texto que você não esperava e que de repente você lê e fecha e fala “putz, 

louco!” (Ibidem, n. p.). 

 

A seção Esquinas da Piauí difere dos demais segmentos da revista por apresentar 

textos bem mais curtos101 e por ser uma aparição constante (as demais seções não estão 

necessariamente em todas as edições). Apesar de se destacar na revista, o conteúdo de 

Esquinas se mantém essencialmente sensível, conforme toda a proposta editorial. Esteves 

(Ibidem, n. p.) define a seção como “uma coisa que te dá vontade de contar, que mexe com 

você e que dá vontade de compartilhar com os outros”, e exemplifica: “É aquela história que 

você chega em casa e aí fala para a sua mulher, ou você vai chegar no bar e vai falar pro seu 

amigo, vai falar assim ‘cara, cê não vai acreditar em quem eu encontrei hoje’.” 

A exemplo dos demais textos da revista, em Esquinas, temos títulos em vez de 

manchetes, trazendo uma ideia poética do tema a ser tratado (talvez mais sedutora e curiosa). 

Em seguida, o subtítulo cumpre a função de informar diretamente qual o assunto que se segue. 

Os textos apostam nas histórias de personagens centrais como fio condutor, explicitando as 

informações que seriam mais relevantes enquanto notícia quase como uma consequência da 

narrativa. Os temas são os mais variados possíveis.  

Por critério de sorteio, citamos aqui a publicação número 136, referente ao mês de 

janeiro de 2018 (pp. 8-12) para uma análise breve que ilustra a concepção da revista. Em 

“Enfermeira Mãezona”, matéria de Bruna Tiussu sobre uma enfermeira aposentada que 

trabalha como voluntária em Uganda, encontramos um estilo de texto que se aproxima 

bastante da literatura, preocupando-se pouco com dados (sem datas, por exemplo) mas não 

deixando escapar o que fosse fundamental para a compreensão da matéria de contexto 

cotidiano contemporâneo. A narrativa reserva alguns mistérios ao leitor, o que pode servir 

 
101 Os textos da Piauí são reconhecidos pelo tamanho, podendo preencher uma série de páginas de suas largas 

folhas em papel pólen de 26,5 cm x por 34,8 com letra reduzida. Já na seção Esquinas, alguns textos não passam 

dos cinco parágrafos, não alcançando mais de uma coluna (um quarto da página).  
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como estímulo para que se dedique uma atenção maior até o fim da produção. As informações 

principais (que seriam referentes ao lead) começam a surgir no terceiro parágrafo. 

No lugar da busca pela objetividade pura, observamos uma carga de emoção expressa 

pela repórter. O uso de termos imprecisos como “não faz muito tempo” e o claro estilismo 

opinativo do “na camaradagem” aproximam o leitor da realidade vivenciada pela autora, 

fazem com que o texto se torne mais próximo do que seria uma conversa informal. A retórica 

é humanizada, podendo gerar conforto sem deixar que as informações mais relevantes para a 

compreensão da mensagem faltem. Há, talvez, uma preocupação maior com uma realidade 

recorrente, um assunto, contexto, do que com um fato. Ainda assim, nos parece que em 

momento algum a barreira entre realidade e ficção é transposta. Não é necessário. 

Há também momentos em que o texto parece se ocupar apenas de transportar o 

imaginário do leitor à realidade experienciada pelo jornalista. Isso fica claro em descrições 

como “a pele negra bem hidratada, o rosto lisinho e o corpo pequeno lhe dão uma aparência 

bem mais jovem.” Apesar de não haver informação noticiosa, a descrição cumpre um papel. 

 Em outros momentos, é a própria empatia pela experiência e repertório do repórter que 

conduz o leitor a uma noção mais determinante da realidade mediada pela matéria. Em 

“Metformina ou Morte102” (assinada por Dafne Sampaio), ao dizer que o mico Bauru “fazia 

um volume assombroso de xixi”, o texto pode ser mais determinante ao leitor, informar de 

modo mais rápido, do que se especificasse a quantidade em litros, por exemplo. Essa 

preocupação com a descrição cria cenários no imaginário do público, aproximando o texto da 

lógica visual, hoje amplamente estimulada, sem com isso comprometer a relação complexa 

entre signo e significado própria da leitura, pelo contrário, intensificando-a.  

Ler a seção Esquina é como assistir a diversos esquetes rápidos, nos quais recebemos 

informação em doses controladas dentro de uma narrativa cheia de emoções, com traços 

estilísticos, porém relativamente curta (sobretudo em comparação aos outros textos da 

revista). Ao terminar cada produção, que seguem padrões literários na construção cuidadosa 

de personagens, mistérios e ápices, nos pegamos refletindo sobre o que acabamos de ler. Há 

um claro estímulo aos referenciais pessoais do leitor a partir das vivências do autor, o que 

gera uma aproximação, uma troca. Os textos são assinados e há liberdade criativa na 

formatação das palavras. Tudo isso faz com que, no imaginário do receptor, as matérias 

possam ser tão ligadas ao veículo quanto aos jornalistas-autores que as construíram. 

 
102 Texto que conta as dificuldades de tratar um mico com uma espécie de diabetes. O caso explicita questões de 

pesquisas em ciência, biologia, veterinária e algumas das vivências do trabalho dentro de um zoológico.  



178 

Apesar das diversas influências subjetivas e técnicas dos demais profissionais e 

editores da revista, Bernardo Esteves ressalta que o repórter mantém sua liberdade tanto sobre 

as pautas quanto no estilo narrativo, o que asseguraria a autoria sobre sua produção. Ele 

explica que a escolha das pautas é um trabalho conjunto entre todos os jornalistas da redação 

e editores, que sofre clara influência do contexto social e dos afetos de cada sujeito repórter 

inserido no grupo, já a produção do texto pede por uma participação mais efetiva do 

jornalista-autor.  

Acerca dos processos de subjetivação dessa cadeia produtiva, Esteves conta que o teor 

de suas pautas foi modificado com naturalidade em 2019 e que as editorias de meio-ambiente 

e ciências ganharam mais destaque na revista diante da percepção pessoal dos repórteres e 

editores sobre as necessidades do país. “A ciência está sob ataque, o meio ambiente está sob 

ataque. Sendo assim, acho que eu sou mais útil para a revista direcionando meus esforços para 

contar um pouco desses ataques e do que está rolando” (ESTEVES, 2019, s. p.). Ele também 

destaca o papel da sua subjetividade na construção de reportagens enquanto jornalista-autor: 

Eu diria que eu tenho muita liberdade para contar minhas histórias, fazer o 

meu trabalho, ouvir quem eu tenho que ouvir. Mas, claro, você tem uns 

choques com os editores. Tem horas que você vai contando como a história 

está indo e eles entendem que ela deve ir mais para essa direção ou para a 

aquela, sabe? (...) Acontece assim: as mudanças mais profundas, eu acho, 

elas são mais solicitadas do que feitas. Assim, um texto grande, ele pode 

passar pela sua mão três, quatro, cinco vezes, num processo de vai e volta. E 

aí vai ser mais do tipo, o editor te devolve o texto e vai dizer assim “aqui 

falta isso, a gente precisa explorar esse aspecto. Desenvolve melhor isso”. 

Ele volta pra você e você faz, mais do que o cara mexe no seu texto e te 

devolve, sabe? (..) Nunca eu tive impressão de ter perdido a minha voz, de 

não me reconhecer num texto. Eu sinto, geralmente, as intervenções, por 

mais ou menos extensas e abrangentes que elas sejam, elas não me fazem 

perceber o texto como não sendo meu. 

Talvez pela preocupação social e sensibilidade, os textos da Piauí, em especial da 

seção Esquina, mais do que transmitir uma informação, parecem propor uma mensagem, uma 

moral escondida. Seria esse um importantíssimo indício de que se trata de um conteúdo 

jornalístico instigante, capaz de gerar um pensamento crítico que se desdobra para depois da 

leitura. Sem que seja necessário catalogar, os mais diversos tipos de personagens (classe 

social, estilo, instrução, pensamento político, entre outros) aparecem com destaque nas 

reportagens e matérias. O conteúdo declaratório existe, mas perde espaço. Esse tipo de 

abordagem não seria comum se o jornalista estivesse preso às amarras da ideia de uma 

objetividade que precisa negar o que é sensível para se fazer plena. Essa liberdade em exercer 
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o subjetivo se torna uma ferramenta para alcançar o imaginário social e uma abertura para a 

representação de realidades plurais. 

A seção Esquina narra histórias do cotidiano. Mais do que expor fatos, mostra rotinas. 

Os textos são representações sensíveis de diversas realidades, por vezes distantes e curiosas, 

outras vezes comuns, que se revelam interessantes a partir do olhar atento do jornalista. Ao 

abordarem histórias de vida a partir de personagens aparentemente aleatórios, dão espaço ao 

cidadão comum. Nesse ponto, podemos lembrar do conceito trazido por Heller (2016), para 

quem o cotidiano é a vida de todo homem e que seria esse o centro do acontecer histórico, 

onde uma sociedade e um tempo de fato se definem. 

Os textos de Esquinas, assim como as outras produções da revista, não seguem um 

modelo rigoroso. O leitor de Piauí abre a publicação sem saber em qual página vai estar o seu 

assunto ou editoria preferida. Esse é mais um trunfo da revista na proposta de multiplicar 

saberes e pluralizar as visões de realidades de seu leitor. Bernardo explica esse conceito de 

uma forma que nos faz lembrar as definições de pensamento complexo proposta por Morin 

(1999). “Eu acho que na vida as coisas não são facilmente separáveis, né. Do tipo ‘aqui é 

ciências, aqui é internacional, aqui é esportes, aqui é cultura’. Essas coisas se superpõem. 

Tudo é muito sujo, poluído.” (ESTEVES, 2019, n. p.).  

Como falar de um tema como aquecimento global sem levar em consideração seus 

aspectos econômicos, culturais, científicos, ambientais, sociais, políticos e até diplomáticos? 

Como enquadrar esse tema em apenas uma editoria? Parece impossível porque o mundo real é 

complexo e caótico. Perceber esse aspecto da realidade é fundamental para abarcar novos 

aspectos da vida cotidiana ao jornalismo, o que desenvolve no texto também uma capacidade 

própria de didática. A Piauí trabalha com isso.  

Podemos verificar essa dinâmica na prática ao analisar o texto “Corujas sem 

Fronteiras”, escrito por Esteves e ilustrado por Andrés Sandoval na edição 157 da revista. Na 

produção, o repórter nos conta sobre uma pesquisa promovida pelo suíço Alexandre Roulin 

que apontava a espécie Corujas-das-Torres como uma das mais articuladas para a diplomacia 

do reino animal. Depois que se juntou a um projeto que usava a ave como estratégia para a 

conservação da biodiversidade em Israel, Roulin passou a promover a coruja como 

embaixadora da paz. O texto começa tratando da biologia das corujas, passa a falar sobre crise 

diplomática no Oriente Médio e termina com uma reflexão sobre a polarização política no 

Brasil. Um leitor desatento que tenha se interessado pelo texto a partir da bonita ilustração de 
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uma coruja pode terminar a leitura compreendendo um pouco mais sobre geopolítica sem se 

dar conta. 

Essa foi uma pauta que (...) surge com essa pegada ambiental, e não política. 

(...) Mas se o cara leu por causa da ilustração e falou “opa, um texto de 

coruja” e se surpreendeu, que ótimo. (...) teve professor de geografia 

compartilhando o texto nas redes sociais dizendo “poxa, que bacana, vou 

usar nas minhas aulas sobre fronteiras”. Quer dizer, ali a história interessou 

exatamente por esse lado geopolítico (ESTEVES, 2019, n. p.).  

De certa forma, essa ideia pôde ser observada também em nossa análise sobre “O meu 

guri”, quando observamos que leitor é conduzido pela história de cinco mulheres para então 

receber informações sobre o sistema carcerário brasileiro. O mesmo foi observado nas 

análises dos textos de Esquinas e em várias outras publicações da Piauí. Trata-se, portanto, de 

uma ferramenta recorrente da revista. “Eu acho que o fato de a gente não ter que 

necessariamente preencher páginas de política, de economia e tal... nos dá mais liberdade de 

tratar desses temas que na realidade não se deixam muito facilmente enquadrar” (Ibidem, n. 

p.).  

O uso de ilustrações fortes em vez de fotos para acompanhar grande parte das matérias 

também é uma ferramenta recorrente que aposta em diferentes formas de afetação para propor 

uma leitura mais ampla, estimulando o imaginário reflexivo do sujeito leitor muito mais do 

que dando fatos prontos e enquadrados. Esteves explica que a proposta é muito bem pensada. 

“Isso tudo são escolhas significativas que todo mundo que está envolvido de alguma forma 

com o texto tem voz nessa discussão” (Ibidem, p. n.). O repórter conta que dificilmente 

haverá uma caricatura em um perfil político, por exemplo, já que essa criação subjetiva pode 

ser vista como forma de induzir interpretações ou forçar determinado viés. Já em textos que 

competem menos com cargas ideológicas, como sobre espécies de corujas, a ferramenta é 

bem-vinda. 

Através do olhar de Esteves, é assim que a revista lida com o fato de que, em tudo, há 

subjetividade, e que ela pode ser usada em arranjos para diferentes propostas no caminho da 

comunicação. Conforme o esquema apresentado na definição do Jornalismo Sensível, o 

repórter não nega as mais diferentes influências sobre o seu texto, compreendendo essa 

produção que é coletiva e que, no entanto, se mantém reconhecível como sua. 

Em textos como esses que eu passo às vezes duas semanas escrevendo, 

depois mais outra semana reelaborando com os editores... Minha música é o 

que eu escrevi até aqui, né... Como descrever um personagem, em que ordem 

contar essas história, quem eu vou ouvir para poder contar essa história, que 

título eu vou dar, o que eu quero chamar a atenção primeiro... Enfim, isso 
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tudo tem escolhas, né? Eu acho que são manifestações da subjetividade. E 

que aí depois entra a dos editores também. Na minha primeira entrega dessa 

história é que já começa no recorte, né? Que história que eu quero contar? 

Que pauta que eu quero propor? Eu acho que a subjetividade entra em cada 

etapa dessas, em cada escolha que você faz, em última instância (ESTEVES, 

2019, n. p.). 

Sobre a capacidade consonante do Jornalismo Sensível, é importante retomar a 

reflexão do conhecimento universal (positivista) em oposição ao conhecimento situado 

(complexo). Esteves explica que, para falar de ciência no jornalismo, por exemplo, é preciso 

dar contexto e não apenas conclusões. É preciso mostrar o “como”. Além disso, é importante 

reafirmar que a própria ciência é um tipo de conhecimento e não o conhecimento. Ambos 

como formas de geração de entendimento e apreensão do real, ciência e jornalismo caminham 

juntos também em suas limitações. É importante e honesto que isso seja deixado claro ao 

leitor, conforme vimos ao analisar a importância do jornalista-autor. Recorrentemente os 

repórteres da Piauí dedicam parte de seus textos para narrar o processo de apuração e 

investigação que culminou no epicentro da reportagem. A revista dá espaço físico e liberdade 

para isso. Nesse sentido, Bernardo Esteves ressalta que a Piauí é uma revista que exibe seus 

rastros. 

E nesse aspecto eu acho que a Piauí é um tipo de documentário em que você 

vai ver o microfone, você vai ver a equipe vazando, vai ver uma coisa bem 

Eduardo Coutinho, sabe? A gente faz questão de mostrar os rastros da 

produção daquele discurso. Que não é aquilo que você vai ver em um Globo 

Repórter. Eu não tô criticando. Mas você vai ver uma coisa mais asséptica e 

tudo mais ali fica parecendo tudo bonitinho, luz e detalhe e tal. E "vamos 

fazer de novo, que apareceu um fio?". Não. Eu adoro mostrar os fios porque 

as coisas são assim (ESTEVES, 2018, n. p.). 

A partir dessa abordagem, lembramos mais uma vez do “Jornalismo da Subjetividade” 

de Fabiana Moraes (2015), que defende a importância de inserir no texto aquilo que escapa ao 

controle, defendendo que a produção noticiosa precisa ser compreendida de maneira dialética. 

Sob essa perspectiva, a mediação jornalística deveria levar em consideração a complexidade e 

constante instabilidade do que se entende como real e que atravessa seu processo produtivo. 

“(...) no fim, o que é mais importante? Respirar fundo e colocar esses ‘ruídos’ de lado em 

nome do preconizado e quase mítico distanciamento? Ou torná-los parte de uma escrita que, 

de saída, se reconhece múltipla de sentidos e, é claro, imperfeita?” (Ibidem, p. 22). Sobre o 

“Jornalismo da Subjetividade”, a autora define que: 

Nele, são considerados, e não negados, os elementos que escapam da “rede 

técnica” dessa área de conhecimento. Assume-se que não é possível domar o 

mundo exterior – e o Outro – em sua totalidade (independente de estarmos 

lidando com um “fato”, “fenômeno” ou “acontecimento”), mas que 
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devemos, antes, incorporá-lo, dentro de nossas limitações, às práticas 

jornalísticas. Assim, englobamos as fissuras e as subjetividades inerentes à 

vida – o resultado é uma produção na qual o ser humano é percebido em sua 

integralidade e complexidade, com menos reduções. É, certamente, um 

caminho para minar clichês e lugares-comuns que tantas vezes só engessam 

nosso olhar sobre o mundo. (MORAES, 2015, p. 159). 

 

Perguntado sobre de que formas a presença autoral e exploração de novos pontos de 

vista podem afetar de forma positiva seus leitores, Esteves disse acreditar que a construção 

detalhada de personagens e perfis tendem a gerar empatia. Ele relembra um texto feito por sua 

colega Daniela Pinheiro sobre uma médica acusada de desligar os aparelhos em um CTI e 

tirar o suporte à vida de diversos pacientes. “(...)Toda a cobertura da imprensa te formava a 

cabeça para você poder condenar ela... Enfim, você entra no texto com essa convicção e você sai com 

convicções muito diferentes.” (Ibidem, n. p.). Segundo Bernardo, apesar do leitor reconhecer a 

personagem da matéria como uma pessoa difícil e até mesmo “mal caráter”, é possível 

terminar a leitura duvidando de que ela seria capaz de cometer o crime. Essa visão 

humanizada recorda também a análise sobre “Meu Guri” e a desamortização da vida. Mais 

uma vez, o olhar sobre o outro surge como ponto fundamental para nossa pesquisa. 

  

4.3 O olhar sobre o outro 

Neste trabalho verificamos por várias vezes a empatia como elemento decisivo ao 

jornalismo narrativo e sensível, tanto por ser determinante ao próprio jornalista em seu ofício, 

na construção de produções informativas que reflitam a pluralidade das realidades do 

cotidiano (vide o caso de “O nascimento de Joicy”, por exemplo), quanto por se tornar um 

estímulo possível e provável ao receptor diante da construção detalhada de cenários e imersão 

em novas histórias (que pode ter ficado mais evidente em nossa análise de “Meu Guri”). 

Nesse sentido, verificamos a noção de empatia como elemento chave da construção de um 

Jornalismo Sensível. Sendo assim, acreditamos ser importante destrinchar aqui elementos do 

que podemos compreender por empatia, sua importância social e suas capacidades no 

imaginário e na construção de sentidos. 

A palavra “empatia” só foi introduzida na língua portuguesa em 1958, muito 

provavelmente como uma derivação da palavra “empathy”, do inglês, conforme aponta o 

dicionário Houaiss (2005). O termo da língua inglesa, por sua vez, foi cunhado em uma 

tentativa de replicar o significado de Einfühlung, traduzido primeiro do alemão para “feeling 

into”, ou seja, “sentir a essência”, “sentir com” ou “sentir dentro”. 
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Foi só no início do século XX, quando a psicologia estava se tornando uma 

ciência estabelecida, que o conceito de empatia começou a receber a atenção 

que merecia. As origens da palavra inglesa “empathy” podem ser 

encontradas no termo alemão Einfühlung, que significa literalmente “sentir 

em”. O termo foi popularizado no século XIX por um filósofo alemão, hoje 

esquecido, chamado Theodor Lipps (que era muito admirado por Freud), 

como um conceito em estética filosófica que se referia a nossa capacidade de 

“sentir em” obras de arte e na natureza e ter uma reação emocional, em vez 

de racional, a elas. Em 1909, o psicólogo americano Edward Titchener 

decidiu que era hora de Einfühlung ter um equivalente inglês, por isso 

inventou a palavra “empathy” (baseada no grego antigo “empatheia”, que 

significa “in” + “sofrimento”). Desse momento em diante, o significado de 

“empathy” sofreu uma série de metamorfoses, criando uma herança 

linguística complexa que requer algum esclarecimento (KRZNARIC, 2015, 

p. 38).103 

No início do século XX, alguns psicólogos de língua inglesa incorporaram ao léxico 

dos discursos artísticos e o definiram como um tipo de expressividade mímica. Krznaric 

(2015, p. 39) chama a atenção para o livro Personality: A Psychological Interpretation, de 

Gordon Allport, distribuído na década de 1930 e que continha a fotografia de um atleta de 

salto com vara planando no ar enquanto os expectadores abaixo dele levantavam suas pernas 

acompanhando o salto. A legenda da foto era “Empatia”. No texto que descrevia a imagem, o 

autor explica que é comum que uma plateia imite as expressões de um orador que esteja à sua 

frente (ALLPORT, 1937, p. 530).  

Em um olhar mais atual, o sociólogo Richard Sennett (2012, p. 23) descreve o termo 

como “o sentimento de curiosidade sobre quem são as outras pessoas em si mesmas104”. 

Buscando uma definição própria na língua portuguesa através do site do dicionário Aurélio, 

podemos compreender a empatia como “Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, 

buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias” e 

“Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, 

aprendendo da maneira como ele aprende etc.”105 

No livro The science of evil: on empathy and the origins of cruelty (A ciência da 

maldade: sobre a empatia e a origem da crueldade, 2011, tradução nossa), Simon Baron-

Cohen, professor de psicologia do desenvolvimento na Universidade de Cambridge e 

especialista em autismo, define que “empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio 

 
103 Apesar da opção pela tradução de “pathos” para “sofrimento”, vale ressalta que essa palavra grega também 

pode ser compreendida como “paixão” ou “afeto”. Qualquer das alternativas faz sentido para o nosso trabalho, o 

que torna o termo original ainda mais caro à nossa pesquisa.   

104 Tradução livre. No original: “the sentiment of curiosity about who other people are in themselves.” 

105 Disponível em: https://www.dicio.com.br/empatia/. Acesso em: 24 dez. 2019. 

https://www.dicio.com.br/empatia/
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da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e utilizando essa 

compreensão para guiar as suas próprias ações106” (BARON-COHEN, 2011, p. 11). Dessa 

definição, é importante ressaltar o uso da imaginação no processo, já que é preciso fazer um 

esforço criativo para que não apenas se possa mentalmente ocupar o lugar do outro, mas 

também sentir suas vivências, perspectivas, motivações, lógicas e repertório pessoal. Em 

diversos casos, o primeiro deve apenas assumir a incapacidade de uma compreensão completa 

do segundo, o que já demonstra uma forte capacidade de se deslocar de si. Por exemplo, um 

homem branco jamais será capaz de entender totalmente como é ser negro e vítima de 

racismo, nem como é ser uma mulher em uma cultura machista. E se jamais haverá um modo 

de se desligar inteiramente de si para saber cem por cento como é ocupar o lugar do outro, é 

interessante assumir que determinados julgamentos perdem completamente a relevância. 

Nesses casos, valeria mais a pena praticar uma escuta ativa e aceitar a existência e o lugar de 

perspectivas diversas mesmo sem senti-las intimamente. Roman Krznaric (2015) nos ajuda a 

compreender ainda melhor o tema.  

Não podemos supor que outros compartilharão nossos códigos morais, 

nossos gostos ou interpretações do mundo. É por isso que pessoas 

extremamente empáticas não tentam simplesmente descobrir o que 

compartilham com outras, mas fazem um esforço para compreender o que 

não compartilham. Esse passo duplo para assegurar a acuidade empática está 

no âmago do salto imaginativo que nos permite penetrar em outras mentes. 

Por isso, quando se trata de agir com base em intuições, “empatistas” 

extremamente sensíveis não pregam apenas a Regra de Outro, mas a 

complementam com a Regra de Platina (KRZNARIC, 2015, p. 89).107 

Baron-Cohen começa a estudar o tema no momento em que compreende a essência do 

mal, seu objeto original de análise, como uma falta de empatia. A partir disso, passa a 

investigar as razões pelas quais uma pessoa seria capaz de ter mais ou menos empatia que as 

outras, assim como as consequências mais extremas do ser e não ser empático. De origem 

judia, o cientista teria, dentre outros motivos, se interessado em pesquisar a perversidade 

humana a partir das diversas histórias que escutava sobre os campos de concentração nazistas. 

 
106 Tradução livre. No original: “Empathy is the art of stepping imaginatively into the shoes of another person, 

understanding their feelings and perspectives, and using that understanding to guide your actions.” 

107 Para o autor, a “Regra de Outro” seria a conhecida frase “faça com os outros o que gostaria que fizessem com 

você”. Já a “Regra de Platina” é referente à frase “trate os outros como eles gostariam que você os tratasse”. Ele 

explica que a Regra de Platina nos põe diante de um maior desafio imaginativo, pois requer que resistamos à 

tentação de projetar nossas experiências e ideias sobre os outros. No entanto, vale a pena praticar as duas e 

aprender a reconhecer em que contexto cada uma delas é apropriada (KRZNARIC, 2015, p. 89). 
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Talvez por esse motivo os primeiros exemplos usados pelo autor em sua análise foram 

experimentos feitos pelos médicos do regime, como o caso de uma mulher que teve suas mãos 

viradas do avesso e testes de resistência do corpo humano colocado em temperaturas intensas 

(BARON-COHEN, 2011). Ainda jovem assistiu a um professor que afirmava que a melhor 

pesquisa já feita sobre o assunto – mais especificamente sobre resistência ao frio extremo – 

havia sido conduzida pelos cientistas nazistas em “experimentos de imersão” com judeus. 

Para Baron-Cohen (p. 2, 2011), “esses exemplos são particularmente chocantes porque 

envolvem doutores e cientistas qualificados (profissionais nos quais somos ensinados a 

confiar) conduzindo experimentos ou operações antiéticas”.108  

Em seu livro, o pesquisador chega à conclusão de que essas experiências podem não 

ter sido motivadas por sadismo, e sim por critérios puramente formais e científicos. A questão 

fundamental para compreender essa perspectiva seria o olhar sobre o outro. Para os nazistas, a 

percepção sobre um judeu era muito próxima da que se tem para com objetos. Por isso, não 

havia motivo para ter qualquer sensibilidade sobre a dor dessas cobaias. Coisas podem ser 

usadas, pessoas não. Essa mesma relação pode ser observada em diversos contextos, que são 

cada vez mais questionados por diferentes sociedades. Por exemplo, a ideia de que imigrantes, 

ou refugiados, ou mendigos, ou presidiários, ou mulheres, ou negros, ou moradores de favelas 

são menos evoluídos ou merecedores (ou seja, menos gente). O mesmo acontece em situações 

de guerra ou dentre torcidas rivais. 

A psicóloga Susan Fiske (Ph.D da Universidade de Princeton) apresentou uma 

palestra109 em maio de 2017 na qual expôs parte dos resultados de seus experimentos 

envolvendo scanners para mapear reações cerebrais humanas diante de diferentes situações 

programadas. Uma das conclusões de sua pesquisa é que os seres humanos têm grande 

facilidade para inibir impulsos violentos com aqueles que consideram como iguais. Já quando 

há um processo de coisificação do outro, as chances de violência se intensificam na medida 

em que há perda das sensibilidades, um anestesiamento. Nesses casos, não há espelhamento. 

O cérebro do agressor não se identifica com a dor alheia, nem com sua história ou 

complexidade. É pela falta de empatia que se constrói a amortização da vida. Pela perspectiva 

comunicacional, podemos compreender que esse “outro” objetificado é muitas vezes resultado 

 
108 Tradução livre. No original: “These examples are particularly shocking because they involve educated 

doctors and scientists (professions we are brought up to trust) performing unethical experiments or operations.” 

109 Susan T. Fiske: Ambivalent Stereotypes Support Inequality and Conflict - or Peace. Fellow Award Address 

presented May 2017 at the 29th APS Annual Convention, Boston. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eD2jX9sx9eY. Acesso em: 28 mai. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=eD2jX9sx9eY
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de uma construção psicossocial de distanciamento em uma conformação imaginária na qual a 

mídia tem grande parte. Fisk comprova que, no momento em que intelectualmente se aceita 

que “eles não são gente como a gente”, mudam-se aspectos da rede neural dos humanos para a 

rede neural que reconhece objetos. 

Pensando nisso, Baron-Cohen adapta seu conceito de “mal” para “erosão empática”. 

Conforme explica o autor, “a erosão empática pode surgir de emoções corrosivas, como um 

ressentimento amargo, um desejo de vingança, um ódio cego ou um desejo de proteger 

[alguém]” 110 (BARON-COHEN, 2011, p. 6.). Se a causa dessa perda de empatia é passageira, 

a erosão empática pode ser reversível. Ainda assim, existem causas psicológicas e sociais 

mais profundas, o que eleva a condição do problema. Para Baron-Cohen, é importante 

perceber também que empatia não se mede em uma lógica binária, mas sim de forma 

transitória e flutuante, variando de pessoa a pessoa e de situação a situação. Diante disso, ele 

afirma que a empatia normalmente é algo que pode ser exercitado.  

O sociólogo e historiador Roman Krznaric cita um importante estudo de mais de três 

décadas liderado por Charles Daniel Batson para demonstrar como a adoção de diferentes 

níveis de empatia pode ser estimulada, mesmo com relação a completos estranhos ou diante 

de grupos tradicionalmente estigmatizados, sendo capaz de produzir um comportamento “pró-

social” em detrimento à indiferença: 

Em outro famoso estudo do poder transformador da empatia mediante a 

adoção da perspectiva de outra pessoa, C. Daniel Batson pediu a dois grupos 

de estudantes que ouvissem uma gravação de uma moça que sofria pela 

morte recente dos pais num trágico acidente de carro. O primeiro grupo 

recebeu a instrução de ouvir objetivamente os fatos na gravação, ao passo 

que o segundo foi solicitado a imaginar as experiências e os sentimentos da 

mulher envolvida. Mostrou-se que o segundo grupo teve níveis mais 

elevados de empatia relatada que o primeiro. Além disso, quando solicitados 

em seguida a ajudá-la a levantar fundos para cuidar da irmã e do irmão mais 

novos que haviam sobrevivido, membros do segundo grupo fizeram doações 

muito mais generosas (KRZNARIC, 2015, pp. 57-58). 

A partir do relato, é possível perceber que a predisposição das sensibilidades, 

sobretudo quando estimuladas pelos afetos de um outro, dão aos sujeitos maior capacidade 

empática e relacional. Já o reforço à objetividade pode limitar essa percepção humanizada. 

Em suas pesquisas, Krznaric (2015) desenvolveu o que chama de “os seis hábitos de pessoas 

extremamente empáticas”. Eles consistem em (1) acionar o cérebro empático; (2) dar um salto 

imaginativo; (3) buscar por atividades de imersão experienciais; (4) praticar a arte da 

 
110 Tradução livre. No original: “Empathy erosion can arise because of corrosive emotions, such as bitter 

resentment, or desire for revenge, or blind hatred, or a desire to protect.” 
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conversação; (5) viajar sem sair da poltrona; e (6) inspirar uma revolução. Apesar da 

relevância e importantes análises sobre o tema em cada uma dessas áreas, nos cabe aqui 

ressaltar com maior cuidado a quinta delas, já que diz respeito exatamente às possibilidades 

de estímulo empático que se abrem a partir do texto jornalístico sensível. Ao falar sobre uma 

viagem em sua poltrona, Krznaric aponta para a importância de viver novas histórias e 

experiências através de uma mediação, seja ela literária ou jornalística.  

A empatia está no âmago da própria narração da história. Seja através da 

leitura intelectualizada ou ficção popular, um excelente romancista é um 

mago empático que pode nos permitir, ainda que apenas temporariamente, 

sair de nossa própria pele e entrar numa outra maneira de ver o mundo. Vale 

a pena pensar seriamente em que autores e que tipos de escrita têm maior 

probabilidade de expandir sua sensibilidade para as vidas de outras pessoas 

(KRZNARIC, 2015, p. 179). 

Ainda segundo o autor, é possível observar uma evolução empática em diferentes 

culturas quando ocorre a chamada “revolução da leitura”. Ele explica que a difusão da 

alfabetização e, com ela, a possibilidade de leitura de romances e jornais ofereceram às 

crescentes classes médias uma forma de compreender melhor como deveriam se sentir 

crianças órfãs, agricultores pobres ou escravos, por exemplo. Isso “ajudou a forjar 

solidariedade humana através das diferenças sociais” (KRZNARIC, 2015, p. 201).  

Se pensarmos na aproximação do jornalismo com a arte, no processo desnaturalizante 

do Jornalismo Sensível, a influência empática se tornaria ainda mais promissora. Krznaric 

explica que há quase trezentos anos críticos literários e escritores debatem a capacidade da 

leitura de narrativas em expandir a empatia e aprofundar a moralidade. Conforme vimos, esse 

debate existia desde Platão e Aristóteles. Já durante o século XVIII, ocorre uma grande 

desconfiança acerca da literatura, sobretudo envolvendo romances franceses. Acreditava-se 

que os jovens perverteriam suas mentes a partir desses estímulos, provocando paixões que 

culminariam em atividade sexual ilícita. No período vitoriano, século XIX, passou-se a 

acreditar cada vez mais na capacidade das narrativas literárias, em particular romances sobre 

problemas sociais, como fontes de influência positiva sobre a moralidade individual e vida 

cívica (Ibidem, p. 175). 

Passar uma noite absorvido na leitura de Oliver Twist ou Tempos Difíceis 

alertava o tranquilo leitor de classe média para as ásperas realidades da 

pobreza urbana e o crescente abismo entre ricos e pobres na Inglaterra 

Industrial. Entre os mais veementes defensores do poder da literatura estava 

o romancista George Eliot (pseudônimo de Mary Anne Evans). Ela estava 

convencida de que a leitura poderia desenvolver a “compaixão”, ou o que 

hoje chamamos de empatia (Ibidem, p. 175). 
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Um exemplo mais próximo disso pode ser duplamente observado na jornalista Eliane 

Brum. Em entrevista ao jornal El País, ela conta que mesmo antes de aprender a ler ou 

escrever, adorava ouvir histórias. A partir delas, a autora acreditava poder vivenciar outras 

realidades distintas das suas. Assim, quando aprendeu a ler, potencializou essa capacidade: 

“Ler me deu essa possibilidade de ser muitas coisas, de não ficar presa no meu corpo. Eu 

podia ser homem, monstro, fada, planta, alienígena, podia ser um monte de coisa. O meu 

mundo ficou muito maior” (BRUM, 2019)111. 

Poderíamos ainda aqui retomar nossas análises dos textos de Brum e Antenore para 

ilustrar de que forma isso se materializa a partir do Jornalismo Sensível. Tais estímulos 

afastam a objetificação do outro trazendo contexto e importando algo de sua realidade 

experiencial ao imaginário do leitor. Segundo Krznaric, os humanos são dotados de um 

cérebro surpreendentemente maleável, o que permitiria esse tipo de exercício através da 

imaginação mediada. Ele compara a capacidade empática com a musical: alguns nascem com 

o dom, outras são estimuladas. É sempre mais fácil começar quando se é criança, ainda assim, 

nunca é tarde para aprender (KRZNARIC, 2015, pp. 56-57). Aqui, as perguntas que nos ficam 

são: como gerar identificação narrativa, fazendo com que um possa aderir ao percurso 

emocional de outro? É necessário que primeiro se crie algum tipo de reconhecimento entre 

receptor e personagem para que haja comoção e empatia? Como gerar um estranhamento 

curioso que atrai e não afugenta?  

Krznaric caminha de acordo com o que apresenta Maffesoli ao falar das comunhões 

emocionais e tribos urbanas quando destaca que, nesse momento histórico, a neurociência 

passa a enxergar o ambiente social como fundamental na formação dos sujeitos, numa lógica 

em que o “nós” ganha um destaque antes negado.  

Minha personalidade é o resultado de meu ambiente social. O destino de 

outros colore meus próprios sentimentos e, por conseguinte, minhas 

decisões. Eu é na realidade nós. A neurociência introduziu o “nós” no 

cérebro. Isso não é uma garantia (e minha mulher vai concordar) de que 

algumas de minhas ações não serão egoístas e interesseiras, mas mostra que 

o egoísmo e a busca do interesse pessoal não são as únicas forças que regem 

nossos cérebros. Somos animais sociais num grau que a maioria não 

suspeitava apenas uma década atrás (KRZNARIC, 2015, p. 52). 

Observamos que o Jornalismo Sensível é, também, o jornalismo da empatia, do sentir-

se outro e pelo outro, e de exercício de imaginação e projeção em novas realidades menos 

acessíveis. Tal potência se intensifica pela narrativa complexa e transmissão de sensibilidades. 

 
111 Disponível em < https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/10/cultura/1570717717_753040.html> . Acesso em 

06 de novembro de 2019; 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/10/cultura/1570717717_753040.html
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Essa empatia está presente na perspectiva relacional apontada por Medina (2008). Está, 

também, em Dominique Wolton, para quem o jornalismo deve propor uma “coabitação no 

outro”.  

Cada um procura a comunicação, a relação, a troca, a compreensão, em 

escala individual, do casal, da família, da sociedade, e hoje, da globalização. 

E na maioria das vezes, depara-se com a incomunicação. O outro 

simplesmente não responde, não escuta, opõe-se ou foge. A incomunicação 

é, pois, muitas vezes, o horizonte da comunicação. Para evitar o fracasso, há 

duas coisas a serem feitas: compreender em que se baseia a incomunicação e 

construir a coabitação (WOLTON, 2006, p. 4). 

 

Apesar de a incomunicação de Wolton parecer um fracasso da comunicação, não o é. 

Ela apenas demonstra que não há comunicação sozinho. O fracasso está em não compreender 

que existe um "outro”, com diferentes formas de comunicar e tempo para receber e responder 

a interação. A incomunicação é necessária no processo comunicativo, faz parte de sua 

estrutura e é importante para uma relação comunicacional completa. Isso porque é nela que há 

empatia, quando um se depara com o outro admitindo suas diferenças e sua identidade, ou 

seja, sua liberdade. Somente ao identificar o estrangeiro e então respeitá-lo, é possível 

coabitar com ele. “O ciclo comunicação-incomunicação-coabitação não é, pois, o fracasso da 

comunicação, mas sim a forma de respeitar, da melhor maneira possível, as dimensões 

normativas dessa última” (Ibidem, p. 4). Por isso, nos diz Wolton, comunicar é assumir um 

risco. E é nesse risco que está a grandeza da coisa. Assim se apresenta a essência da 

alteridade, que reconhece o pressuposto de que todo ser humano é dependente, só se 

reconhece como sujeito em oposição aos demais e em constante interação com o outro. Por 

isso, o pesquisador vai além e chama a atenção para o fato de que a boa comunicação é 

inseparável da democracia (WOLTON, 2006, p. 223).  

Comunicar não é passar por cima das identidades, é fazer com. Busca-se a 

partilha. Troca-se. Apoia-se na incomunicação. Constrói-se a coabitação.  É 

nisso que a comunicação desloca a problemática da informação. Todos 

sonham reduzir a comunicação à troca de informações, e todos constatam 

que o homem não vive de informações, de mensagens, mas de relações, na 

maior parte do tempo, difíceis (WOLTON, 2006, pp. 223-224). 

   

Através de Rorty, Carlos Eduardo Sandano nos fala sobre a “responsabilidade 

jornalística” de olhar o outro com solidariedade, construindo uma “capacidade imaginativa de 

ver em pessoas estranhas companheiros de sofrimento” (RORTY, 1994, p. 18 apud 

SANDANO, 2015, p. 19), algo que ultrapassaria as noções de tolerância (religiosa, por 

exemplo). Pensando assim, podemos afirmar que ser empático e ser sensível faz – ou deveria 

fazer – parte de ser jornalista. A comunicação em ofício jornalístico é fundamental à cultura, 
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promovendo o diálogo entre as diferentes concepções de mundo, auxiliando a economia, 

justiça e igualdade, já que a globalização da informação assegura também a transparência dos 

desnivelamentos sociais. Dessa forma, o uso das narrativas afetuosas e das subjetividades 

como ferramentas estratégicas para comunicar também colaboram para o desenvolvimento 

dessas esferas.  

Como já dissemos antes, a relação de sensibilidade e empatia perpassa toda a cadeia 

do jornalismo, desde quando falamos das influências de seus colegas de profissão, e mais 

ainda na relação com as fontes, personagens e com seu público final. No livro “O Nascimento 

de Joicy: Transexualidade, jornalismo e os limites entre repórter e personagem”, Fabiana 

Moraes (2015) ressalta os desafios e limites da aproximação do jornalista com o outro, 

tratando ainda das tensões que surgem em trabalhos de imersão intensa. Repórter e 

personagem interagem não apenas através destas suas funções, mas enquanto sujeitos 

complexos. A partir de sua experiência pessoal, que envolve o repertório próprio profissional 

e de vida, que a transforma como pessoa, jornalista, cidadã e mulher, a repórter advoga por 

uma teoria mais completa do campo jornalístico que faça referência “à dor, e ao suor, ao 

assombro e a alegria que invariavelmente estão presentes na relação estabelecida entre 

jornalista e personagem” (Ibidem, p. 17). Em seu discurso, Moraes demonstra uma quebra do 

distanciamento pregado nas teorias clássicas da profissão, simplesmente porque para se 

alcançar determinadas perspectivas das realidades, esse distanciamento precisa ser destroçado. 

Por isso a autora é enfática ao afirmar a importância de um jornalismo que saiba estabelecer 

um diálogo verdadeiro com seus personagens em vez de outro que se contenta em ser 

testemunha ocular (Ibidem, p. 25). 

No jornalismo o outro é dinâmico. De forma simplificada, podemos dizer que para o 

repórter, o outro é a fonte e o público. Para o leitor, o outro é o personagem e também o 

jornalista e seu veículo. Cada qual com seu olhar é produtor de sentidos sobre os sujeitos 

inseridos nos discursos. Essa relação complexa, que envolve ainda um emaranhado subjetivo 

de influências variadas no processo produtivo culmina em um coletivo comunicacional que 

impacta a todos. Como disse Brum (MARIANO, 2011, p. 312): “Eu sou transformada por 

aquilo que eu conheço, que acontece, que eu faço. Eu me recrio a cada reportagem. E disso 

fazem parte as relações”.  

Para Marcia Veiga da Silva, todo encontro com o outro é também um novo encontro 

com um eu, compreensão que reforça a importância de incluir as subjetividades no pensar 

jornalístico. 
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E essa relação precisa ser compreendida no sentido de que o Outro é uma 

construção do Eu, mas se o Eu é alijado dos procedimentos, e parte-se do 

ideário de uma possível neutralidade, impede-se a condição de um exercício 

de alteridade. Impede-se também a condição de crítica, autocrítica e 

reflexividade sobre as próprias práticas, posto que igualmente envolve o 

reconhecimento da subjetividade nos processos cognitivos de objetivação do 

real. A compreensão da relação Eu/Outro contribui para a subversão dos 

modos de objetivação jornalística. Resgata a condição de agência e a 

responsabilidade social dos profissionais para o cerne de suas práticas. E, em 

última instância, potencializa a ruptura com o processo de reprodução de 

valores sociais dominantes nos processos simbólicos de leitura da realidade, 

que transforma diferenças em desigualdades a partir dos sentidos gerados 

nos jornalistas quando na condição etnocêntrica (SILVA, 2019, p, 12). 

 

Sabendo que a relação entre os sujeitos é, de fato, a problemática central quando se 

pensa a comunicação, devemos compreender que o compromisso do jornalismo deve ser 

sempre com o outro, sobretudo quando analisamos em particular o atual período histórico. O 

exercício da empatia proporcionado a partir dessa percepção traz benefícios sociais ainda 

imensuráveis. Por isso Krznaric (2015, p. 192) nos fala sobre uma possível “revolução da 

empatia”, capaz de tratar problemas como desigualdade, violência e colapso ambiental, 

afirmando que “Quando uma massa significativa de pessoas se une para dar o salto 

imaginativo para a vida de outros, a empatia tem o poder de alterar os contornos da história” 

(Ibidem, p. 192). 

(...) se acreditamos que todos os seres humanos devem ser tratados e 

valorizados igualmente – uma crença fundamental da Idade da Razão – e 

cultivamos esses ideias em leis e convenções de direitos, é precisamente 

porque a empatia nos levou a nos importar com o sofrimento de estranhos 

fora de nossa comunidade local. Desde a revolução da leitura e dos 

movimentos quacres, que ajudaram a abolir a escravidão, até a fotografia de 

Lewis Hine, que inspirou leis contra o trabalho infantil e o ativismo em prol 

dos direitos civis dos anos 1960, a empatia foi uma força motora para a 

extensão de direitos universais a todos. Sem ela, poderíamos ainda estar 

vivendo num mundo sem proteção social adequada para crianças ou 

qualquer legislação assegurando os direitos dos gays (KRZNARIC, 2015, p. 

208). 

Acreditamos que através das construções sensíveis trabalhadas aqui, o jornalismo pode 

fortalecer seu importante papel social. Para tanto, é preciso compreender a recepção midiática 

como parte fundamental do processo relacional transformador desenvolvido no Jornalismo 

Sensível. Trata-se de um campo incontrolável, aberto e heterogêneo, por tanto, não há 

intenção de aprofundar aspectos do como, mas do porque. É nesse sentido que gostaríamos 

pensar essa última fase da cadeia de sensibilidades enquanto fundamental para a construção 

de um jornalismo direcionado aos afetos de seu tempo.  
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4.4 Um leitor sensível ao estímulo da empatia  

Conforme verificamos, a produção de um Jornalismo Sensível envolve diversas etapas 

que culminam na busca por uma recepção afetiva do discurso, que, por sua vez, é 

ressignificado através do repertório de cada sujeito receptor. Dada a complexidade desse 

campo, sobretudo diante de um pensamento complexo, há de se considerar uma pesquisa 

inteiramente preocupada com isso. Ainda assim, acreditamos ser importante evidenciar como 

ocorrem esses afetos e o papel ativo da recepção durante a interação relacional trabalhada em 

um jornalismo que se pretende sensível.  

(...) a recepção dos produtos da mídia é uma rotina. Uma atividade prática 

que muitos indivíduos já integram como parte das suas vidas cotidianas. Se 

quisermos entender a natureza da recepção, devemos nos aproximar dela 

com uma sensibilidade para os aspectos rotineiros e práticos da atividade 

receptiva (THOMPSON, 2012, p. 42). 

 

Historicamente a recepção foi tomada primeiro como uma instância passiva, 

insensível, formada por pessoas que apenas receberiam os estímulos do comunicador e seriam 

afetada por eles. Inclusive, uma das primeiras teorias criadas no campo da comunicação foi a 

da agulha hipodérmica (também conhecida como “teoria da bala mágica”). Desenvolvida 

entre as duas Grandes Guerras, essa lógica compreendia que os meios de comunicação teriam 

a capacidade de “atingir” seu “público-alvo” de forma direta, praticamente intravenosa, sem 

reflexão, crítica ou resistência. Essa teoria, de origem estadunidense, pregava uma capacidade 

total de manipulação das massas pela mídia, utilizando como base relações de causa e efeito 

para explicar um determinado controle sobre o público.  

Mesmo com a relativização da ideia de manipulação, presente nas teorias de 

persuasão em sua abordagem empírico-experimental, no funcionalismo em 

sua visão positivista da sociedade, ou nas teorias dos “usos e gratificações” e 

“dos efeitos limitados”, o pensamento comunicacional assumiu 

predominantemente um entendimento causal no que se refere à relação entre 

a mídia e o público. O foco esteve nos efeitos da mídia. A lógica das 

formulações teóricas integradas às ações da mídia e do universo da 

propaganda mantinha-se no âmbito da transmissão. O receptor seguiu sendo 

tratado como “público-alvo” a ser atingido. Um receptor sem sensibilidade, 

anestesiado. (...) Até mesmo quando se adotou uma visão crítica em relação 

à cultura de massa, como no caso das teorias da Escola de Frankfurt, o 

receptor seguiu sendo tratado como coisa, como objeto da ação, e não como 

sujeito (BARROS, 2017, p. 164). 

Importantes nomes da teoria crítica da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer 

(1985) são dois pesquisadores que representam bem a perspectiva teórica pela qual o 

espectador não tem um pensamento próprio e se deixa conduzir pelo produto comunicacional. 
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Como sabemos hoje, tal ideia é extremamente simplificadora, mas o trabalho destes 

pesquisadores foi um primeiro passo para que começássemos a dar mais atenção à fase de 

recepção de informações na cadeia comunicacional.  

Pensar um público enquanto massa homogênea é negar sua pluralidade, seu conjunto 

de singularidades, vivências e as capacidades reflexivas e imaginativas. Ou seja, é negar a 

existência do sujeito que se insere e compartilha as organizações sociais, não como uma peça 

de engrenagem, mas enquanto ser movido e transformado por experiências, capaz de trocar 

com os outros, com o meio, e de se desenvolver. Sendo assim, o contrário é pensar também 

no cotidiano e no personagem ordinário como fundamentais na compreensão dos mais 

diversos momentos históricos. Mas foi só com os estudos de recepção ligados à cultura e às 

mediações culturais que o receptor passou a ser visto com mais atenção, tornando-se 

fundamental no processo de compreensão das mecânicas de comunicação.  

Nesta fase, os estudos latino-americanos de comunicação ganham destaque, sobretudo 

através da figura de Jesús Martín-Barbero. A academia passa a tratar a recepção como lugar 

de produção própria de sentidos, capaz de um reconhecimento estético do mundo utilizando 

suas referências pessoais e potencialidades reflexivas. Antes dele, o filósofo francês Paul 

Ricoeur já atribuía ao leitor a capacidade de dar materialidade e vida ao texto decodificado em 

uma articulação que envolve a obra com a qual se tem contato e um exercício próprio de 

interpretação (RICOEUR apud GENTIL, 2008).  

Compreendemos que há uma complementaridade entre a poética e a estética que se 

traduz na relação do eu com o outro. Nesta conexão dinâmica entre produção e 

reconhecimento, a interdiscursividade se dá em forma de polifonias e polissemias, que se 

desdobram em novas experiências, assim como em outros modelos de interações sociais 

(BARROS, 2017, p. 166). A partir disso também se fazem as novas interações pós-modernas, 

que através das subjetividades traduzem visões plurais da inabarcável realidade, verificadas 

nesse trabalho primeiro através das reflexões de Maffesoli.  

Diante disso, chamamos a atenção para a subjetividade de nossas próprias análises 

sobre os textos verificados neste trabalho e para o potencial dinâmico de afetações que eles 

promovem. Ressaltamos que em nosso esquema do processo jornalístico de criação de 

conteúdo, a recepção ganha destaque na medida em que traduz toda a cadeia de produção 

através das próprias singularidades dos sujeitos. O produto jornalístico sensível, por sua vez, 

dá espaço e estímulo para que essa interpretação seja livre, ampla e passível de troca. 
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Para Bakhtin, toda realidade abriga “duas faces”, já que é determinada por alguém que 

fala e por alguém que recebe a informação (experiência poética e estética). Assim, se constitui 

como o produto gerado na interação entre locutor e receptor. “(...) Toda palavra serve de 

expressão a ‘um’ em relação ao ‘outro’. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, 

isto é, em última análise em relação à coletividade” (BAKHTIN, 1999, p. 113). O pensador 

francês Mikel Dufrenne (1981) indica também duas dimensões, agora pelas quais o 

pensamento estético se desenvolve: a obra produzida pelo artista e o seu efeito sobre o 

espectador. Ele não indica que uma dimensão se sobreponha à outra, pelo contrário, o autor 

mostra que ambas são parte de um todo indivisível. Segundo ele, a relação entre o autor e o 

receptor é de colaboração. A obra de arte é uma ponte acessada pelos dois e compartilhada, é 

o meio, um veículo. Compreendemos aqui que a produção jornalística, enquanto discurso, 

também se conforma assim, sobretudo se forem atribuídas a ela claras características estéticas. 

“O espectador não é somente a testemunha que consagra a obra, ele é, à sua maneira, o 

executante que a realiza”, afirma Dufrenne (1981, p. 82).  

Só temos real ciência de quem somos nós e quem são os outros pela referência. Ou 

seja, nosso contato com o mundo se dá através dos outros, da comunidade. O “eu” só existe 

na presença do “outro”, o “não-eu”. Na falta do outro, não haveria sujeito nem indivíduo. Sua 

consciência e forma seriam tudo e nada, indistinguível. Pensando sob essa perspectiva, 

podemos compreender que toda comunicação é um ato de autoconhecimento e de 

reconhecimento de um segundo ser. Compartilhamento, comunicação e experiência estética 

caminham atrelados. Foi sobre isso que Racière tratou ao escrever “A partilha do Sensível”.  

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, 

ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem 

lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao 

mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das 

partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de 

atividade que determina propriamente a maneira como um comum se presta 

à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha (RANCIÈRE, 

2009, p. 15). 

 

Hans-Georg Gadamer (2004, p. 247) define que “o que perfaz um verdadeiro diálogo 

não é termos experimentado algo de novo, mas termos encontrado no outro algo que ainda 

não havíamos encontrado em nossa própria experiência de mundo”. Ao compreendermos a 

capacidade de troca e estímulos perante uma apropriação e interpretação de mensagens, é 

possível verificar que um texto complexo, sensível e que utiliza a subjetividade estética como 

ferramenta de informação traz consigo um material rico para um receptor, que é capaz de 
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recriar o discurso em si. Este é o final da cadeia do Jornalismo Sensível. Em uma explicação 

precisa, Barros completa nossa análise envolvendo a recepção sensível da produção 

jornalística.   

No âmbito da fruição, o espectador ganha autonomia em sua relação com a 

mensagem que recebe e da qual se apropria. Os sentidos não estão, portanto, 

limitados ao que foi concebido e disponibilizado no produto da ação do 

autor. Os sentidos são reinventados na percepção estética, no encontro do 

espectador com o objeto estético, em um dado tempo histórico e lugar social, 

em um contexto comum, um contexto de polissemias (BARROS, 2017, p. 

168). 

Todo texto se desenvolve a partir dos conhecimentos, técnicas e emoções de seu 

escritor para depois agir sobre um mundo que está fora dele. É o que Ricoeur (1994) chama 

de “refiguração”. A produção de sentidos afeta o leitor e causa uma mudança, induz qualquer 

tipo de ação, o comove. Atentas a isso, Marialva Barbosa e Ana Lúcia Enne (2005, p. 74) 

explicam que a sensibilidade provocada pelo texto, a princípio abstrata, tem capacidade de 

afetar o mundo real do seu leitor, causando uma transformação efetiva. Para nós, tal 

compreensão torna possível pensar no estímulo empático, na quebra das naturalizações e na 

suspensão do cotidiano a partir de uma obra jornalística. 

A narrativa falando de um outrem enfoca a rigor a experiência do próprio 

leitor, pois todo texto desenha um mundo que, mesmo sendo fictício, 

continua sendo um mundo. Um mundo será sempre ofertado à apropriação 

crítica dos leitores. Se o mundo do texto é sempre imaginário, o mundo do 

leitor é real, mas ao mesmo tempo capaz de remodelar a esfera do 

imaginário (BARBOSA, ENNE, 2005, p. 74). 



196 

CONCLUSÃO – O horizonte explorável: um jornalismo em expansão 

“Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história.” 

Hanna Arendt 

 

 

Depois de 580 dias mantido em cativeiro, o ex-presidente Lula foi solto em 8 de 

novembro de 2019 após determinação do juiz federal Danilo Pereira Júnior, menos de 24 

horas seguintes à decisão do Supremo Tribunal Federal de barrar a permanência em prisão de 

condenados em segunda instância, que era o caso do petista. Assim como na prisão, a notícia 

da soltura de Lula estampou as capas de diversos jornais pelo mundo. No dia 9, O Globo 

publicou em manchete que “Solto, Lula ataca Lava-Jato e Bolsonaro, que evita confronto”. 

Na capa da Folha de S. Paulo estava que “Após 580 dias, Lula deixa a prisão e ataca PF, Lava 

Jato e Bolsonaro”. O Estado de S. Paulo disse que “Lula deixa a prisão, ataca Moro e Lava 

Jato e reacende polarização”. Já o jornal O Tempo colocou que “Lula deixa a prisão, agradece 

militantes e critica a Lava Jato”. A Tarde estampou que “Lula deixa a prisão em Curitiba e 

agradece a militância” e O Correio do Povo se limitou a dizer que “Lula está solto após 580 

dias” 112. Manchetes curtas, diretas e que prenunciam notícias bem pouco efetivas em tratar do 

que significaram esses 580 dias, seu contexto histórico e possíveis consequências. Os textos, 

cheios de vieses, mesmo seguindo normas clássicas da objetividade, não trouxeram 

experiências que fizessem com que o leitor compreendesse intimamente o lugar de Lula na 

história. Não o fizeram também sobre seu principal adversário político no momento, Jair 

Bolsonaro, nem adentraram de fato nos universos da Polícia Federal e Operação Lava Jato. 

Além disso, estavam atrasados, já que a notícia foi divulgada em tempo real pelos veículos 

online. Que função cumpriram, então? 

Em “Ofício de Cartógrafo”, Jesús Martín-Barbero (2004) já chamava a atenção para 

que as pesquisas no campo da comunicação não caíssem em um excesso de “teoricismo”, 

dando margem a um tipo de investigação que se pretenderia totalmente conclusiva, capaz de 

se fechar em si. Essa perspectiva negaria um dos valores base da ciência: o eterno 

questionamento. Para o autor, esse desvio poderia se dar em causa de um “pragmatismo 

positivista e banal que relega a imaginação à esfera do artístico, do literário, desterrando-a do 

 
112 O Jornal do Brasil, usado em exemplo no início desse trabalho, encerrou suas edições impressas em março de 

2019, por isso não foi contemplado em nossa conclusão.  
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trabalho científico e da atividade teórica” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 64). Consonantes a 

essa ideia, em nossa pesquisa observamos a evidente importância de repensar as formas de 

fazer jornalismo nesse período histórico. Tudo é novo, rápido e transitório. Observamos isso 

ao tratar das tecnologias, da globalização, da pós-verdade, da pós-modernidade e das 

contradições desse tempo. Também ao olharmos para o cotidiano alienante e tomado por 

estímulos sensoriais. Quando os afetos contidos durante a modernidade começam a se 

extravasar e as tecnologias de comunicação se desenvolvem em uma velocidade nunca antes 

vista, os modelos firmados outrora precisam ser revisitados. 

Nossa pesquisa partiu de uma inquietação sobre o atual valor da mídia, como é 

consumida e seu propósito. Não raramente, observamos nela leituras acríticas do mundo e 

reafirmação do senso comum, o que corromperia ideais fundadores do jornalismo, dentre eles 

o esclarecimento. Além disso, nos atentamos à mudança de foco e interesse dos novos 

públicos perante o jornalismo tradicional. Tal noção nos fez acreditar que o fazer jornalístico 

não pode se manter estático sob o perigo de tornar-se dispensável. Essa perspectiva se 

fortalece ao reconhecermos a crise que atravessam o jornalismo brasileiro e mundial, 

sobretudo marcada por questões econômicas e pela busca de novos formatos que se provem 

rentáveis mesmo após a popularização da internet e pulverização das mídias. Compreendemos 

que não há uma fórmula definitiva para solucionar essa crise, mas procuramos contribuir para 

que se lancem novos olhares e perspectivas a esse meio, certos de que a circulação de um bom 

e renovado produto depende diretamente do interesse da indústria em produzi-lo. A vendagem 

e lucratividade são fundamentais no modelo econômico sob o qual estamos acomodados. 

Verificamos, na própria condição do nosso tempo, alternativas para uma comunicação 

formal renovada que fosse não só plausível como também interessante aos sujeitos que 

compartilham desse período histórico. Além disso, que fosse socialmente útil e 

desnaturalizante, uma força contra o preconceito, a desinformação e a estereotipização de 

fatos e personagens. Algo com função mercadológica e social. Compreendemos, entretanto, 

que em um contexto marcado pela instabilidade, toda solução pode se tornar rapidamente 

obsoleta. Por isso o trunfo de nos concentrarmos na sensibilidade como um possível caminho 

para a renovação, condição da natureza humana (e não tecnológica ou puramente 

social/comunitária) que preserva sua importância biologicamente apesar do tempo. 

Nosso principal problema se constituiu a partir das formas pelas quais um jornalismo 

que se declara aliado às sensibilidades poderia contribuir para a construção de uma mídia 

mais afetiva e efetiva, capaz de deslocar o público de um consumo banalizado e desenvolver 
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relações complexas com o mundo. A perspectiva ganha força na medida em que parece ser 

compatível com a pós-modernidade observada por Maffesoli. Ao verificar a sensibilidade 

estética como uma forma de aproximação da arte, acreditamos que um dos caminhos de 

resistência mercadológica desse jornalismo renovado seria o estímulo ao interesse público, 

formando indivíduos que se sintam confortáveis em pagar por esse produto. Por isso, 

indicamos que a formação de um jornalismo que mantenha sua função mercadológica e que 

retome protagonismo social possa partir da descoberta de quais afetos são capazes de 

mobilizar e impulsionar os sujeitos dos novos tempos. 

É preciso lembrar que um olhar atento vê além do óbvio, reencontra o naturalizado no 

cotidiano, e assim é capaz de expandi-lo ou suspendê-lo. A pluralidade, os pontos de vista 

alternativos e o bom estranhamento nas pautas jornalísticas trazem um espanto necessário 

para que seja possível ir além do censo comum e do que está estigmatizado. Ao trazer à vista 

social novos olhares, com humanidade e sinceridade, envoltos por interesse, sensualidade, 

técnica, profissionalismo e ética, o jornalismo é capaz de fornecer um serviço à comunidade, 

que é primeiro um serviço ao outro. Esse movimento refina os ideais de esclarecimento e 

desenvolvimento reflexivo sobre o mundo, trabalhados antes de forma limitadora.  

Ao procurar compreender novos rumos para o jornalismo brasileiro, não pedimos por 

uma idealização da profissão – o que surge diversas vezes nos discursos da área –, mas 

tratamos de uma abertura epistemológica nas análises de seu real lugar e função diante da 

sociedade, bem como uma revisão de suas práticas mais rotineiras. 

Utilizamos diversos autores para compreender melhor formas menos engessadas do 

fazer jornalístico. Analisamos exemplos do que tem se criado dentro do Brasil e buscamos 

olhar para frente. Ultrapassando ideias de gênero, fizemos proveito de nossas análises, 

entrevistas e uma base teórica multidisciplinar para conceituar um Jornalismo Sensível, 

posicionamento que prevê o uso das subjetividades combinadas de forma consciente. Começa 

na escolha e intuição criativa da pauta, é aplicado na apuração, com percepções e 

questionamentos empáticos, e evidenciada no estilismo do texto, que abusa do toque autoral 

para humanizar o jornalista e aproximá-lo da realidade do leitor. Por fim, se completa com a 

preocupação de alcançar uma recepção interessada, imersiva e reflexiva. Podemos ainda 

sistematizar o Jornalismo Sensível pelo uso da Estética, do Estranhamento, da Autoria 

Vulnerável, da Empatia e do Tom Ensaístico, proporcionando uma construção plural de 

cenários e afetação ao imaginário. Entendemos que o uso estratégico das mais diversas 

técnicas de diálogo pode sempre acrescentar ao meio, apresentar novos formatos mais 
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completos e diversos, úteis às imprevisíveis demandas sociais. Antes das fórmulas, buscamos 

olhar para os ideais e as necessidades sociais que são ou podem ser afetadas pela produção 

noticiosa. Desse modo, nosso trabalho procurou mais expansão do que limitação e 

enquadramento. 

Ao propormos um Jornalismo Sensível, tratamos de subverter as mecânicas de 

objetivação imbricadas nas lógicas da pertença realidade única, cada vez menos aceitável, em 

favor do que é mais plural. Nosso tempo, também marcado pela informação em abundância, 

não permite mais que se formem tantos espaços de ilusão do público, hoje muito mais 

descrente que inocente. A partir de nossas análises pudemos compreender que o texto 

sensível, ao contrário do industrial, não subjuga seu leitor: apresenta o jornalista enquanto 

autor, contextualiza, é bem escrito e expõe mais facetas da realidade. Olhamos para obras que 

utilizam jogos de palavras, ironias e referências para alcançar o conhecimento enciclopédico 

do receptor e estimulá-lo. Discursos que reconhecem mais ferramentas capazes de inserir 

ritmo e sabor aos textos, encantando e conduzindo por novas experimentações partilhadas sem 

subjugar a capacidade interpretativa. Esse texto, que consegue falar mais com menos, explicar 

o difícil de forma simples, transmite coisas que a objetividade dura não alcança. Através dos 

estímulos sensíveis praticados no discurso, a comunicação se dá para além das palavras e 

encontra a dimensão estética da experimentação. 

A mudança de perspectiva para um jornalismo que se compreende como sensível 

aponta para agentes (repórteres, fontes, entrevistados e público) e processos que estão sempre 

dispostos na natureza dos afetos. Isso liberta, humaniza e completa. Abre espaço para crítica, 

debate e desenvolvimento. Também para novos olhares lançados tanto pelos jornalistas 

quanto pelo público. Aqui, um jornalista pode errar, pode chorar, sem deixar de ser técnico ou 

profissional. Pode mostrar o mundo pelos seus próprios olhos sem ter que cobrir seu rosto e 

suas subjetividades com a máscara da instituição. Pode trabalhar, viver e compartilhar. Ao 

deixar-se ver, o repórter complementa essa mudança de perspectiva. É também assim que se 

torna mais honesto e deixa clara sua parcialidade e a inegável interferência de seus valores, 

conhecimentos e perspectivas pessoais no produto. 

Conforme vimos, todo o aprendizado conquistado durante a longa caminhada do 

conhecimento jornalístico é importante e deve ser aproveitado. O uso da sensibilidade não 

exclui, portanto, a necessidade de métodos rigorosos de investigação e produção. Não se 

devem confundir, por exemplo, ficção e afeto, nem esconder os traços de um trabalho mal 

feito sobre a capa da subjetividade. Da mesma forma, não supomos levianamente que um tipo 
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de produção jornalística deva substituir outro, mas compreendemos que há espaços e 

mercados que permitem a convivência harmônica das produções voltadas ao “tempo real” e 

para a profundidade relacional. Há também espaço para aquelas notícias quentes e curtas que 

não neguem os afetos de seu desenvolvedor. 

Perante todo o material que foi levantado, este estudo sobre o Jornalismo Sensível se 

pretende mais propositivo do que conceitual. Aproveitamos a dinamicidade do campo teórico 

da comunicação para dialogar com diferentes áreas do conhecimento. Desse modo, esperamos 

também estimular novas ideias e caminhos para o campo. Nossa proposta indica que pode sim 

haver uma aproximação do jornalismo com a arte, com a estética, sem que se perca em 

verdade ou informação, pelo contrário, proporcionando mais evidentemente uma produção de 

sentidos que estimula o imaginário e o contato do receptor com realidades diversas.  

Ao verificar as potencialidades do texto jornalístico na construção do imaginário 

popular, apontamos aqui para a utilização do recurso da sensibildiade supondo impactos ainda 

mais ambiciosos dos que nossa pesquisa poderia alcançar. Um jornalismo que aposte na 

humanização da notícia, no uso da aisthesis, da sensibilidade do profissional, seria capaz de 

alterar a forma com que o público reage aos acontecimentos do seu próprio dia a dia. Ao 

instigar a visão complexa do leitor para as múltiplas realidades e cotidianos abordados por 

Michel Maffesoli (2010), ampliar-se-iam as visões de mundo estabelecidas no senso comum e 

seriam criadas vias de desenvolvimento da empatia entre os diversos indivíduos dentro de um 

complexo emaranhado social. A questão se torna fundamental na busca científica por uma 

melhor realidade mediada, uma vez que inclusive “compreender é próprio da dimensão do 

sensível” (SODRÉ, 2002, p. 69).  

Aceitando as mais diversas visões sobre esse cotidiano instável e acelerado, e diante 

do papel notório dos veículos de mídia para as sociedades contemporâneas, qual seria o lugar 

do jornalismo no desenvolvimento do indivíduo em um contexto pós-moderno, movido pela 

velocidade, tecnologia e subjetificação? Será que o texto sensível ajuda no estímulo de um 

olhar mais crítico e reflexivo do cidadão ou será que o cidadão é quem precisa ter um olhar 

mais crítico firmado para consumir o texto sensível em sua plenitude?  

Esse trabalho chega ao fim trazendo diversas inconclusões. Nesta pesquisa, nos 

limitamos a buscar pistas que ajudem a compreender alguns caminhos possíveis e propomos 

um olhar cada vez mais atento à subjetividade dentro do jornalismo. Entendemos que essa 

análise não começa nem acaba aqui. Nosso trabalho é apenas mais uma contribuição na 

escalada de compreensão dos estudos do jornalismo e da comunicação social em um contexto 
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de transição. Também são necessárias análises profundas de mercado para que se compreenda 

na prática em que ponto os caminhos apresentados se desenvolvem e se sustentam. 

Acreditamos ter dado mais um passo, que se junta a tantos outros, pelo caminho que envolve 

uma comunicação cada vez mais plena e o papel das subjetividades diante da grandeza da 

complexidade humana em sua troca com o outro. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Entrevistas com José Hamilton Ribeiro 

 

RIBEIRO, José Hamilton. Entrevista I. [ago. 2018]. Entrevista concedida a Victor Rocha 

Nascimento. Rio de Janeiro, 2018.  1 arquivo .mp3 (46, 57 min). 

 

Transcrição de Depoimentos – Entrevista em Profundidade 

Dados do entrevistador do projeto: 

Nome:  Victor Rocha Nascimento Data: 04/08/2018  

Dados do depoente: 

Nome completo: José Hamilton Ribeiro  

Local e data de nascimento: Santa Rosa de Viterbo, 29 de agosto de 1935. 

Endereço atual: Cidade de São Paulo 

Profissão: Escritor e Jornalista  

Entrevista via telefone gravada em áudio (46’’57). 

Temas: A produção da Revista Realidade e os choques com o governo militar. Parte 1. 

Entrevista realizada no contexto de pesquisa de mestrado, parte integrante do trabalho final de 

dissertação para o PPGMC – Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

Transição: 

V – A questão principal para o que estou produzindo é saber se o jeito de fazer jornalismo de vocês 

acabou incomodando, apesar de não ser ativista.  

JH – Sim, sim. Isso mesmo, isso mesmo. Essa percepção sua foi boa. É real, mesmo. 

V – Eu peguei como base a edição número dez da Revista Realidade, aquela edição sobre as mulheres, 

que foi recolhida. Então, apesar de não ter uma posição contra o governo, incomodava pelo jeito, pelo 

tipo de jornalismo que vocês faziam. É isso? 

JH – Sim, é isso, sim. 

V – Bom, é basicamente essa a pegada, a temática. Então agora eu vou fazer as perguntas um pouco 

mais certinhas porque é o jeito que a metodologia da pesquisa me indica a fazer. Eu vou perguntando e 

o senhor vai respondendo do jeito que preferir. Pode ser? 

JH – Tá tudo bem. Pode ser, pode ser. 

V – Que tipo de jornalismo, no seu ponto de vista, era praticado pela Revista Realidade? 



215 

JH – Olha... A Revista Realidade é uma revista de interesse geral. Uma revista masculina. Até então, a 

maioria das revistas da Editora Abril, de interesse geral, eram revistas femininas. Muitas delas cópias 

de revistas que existiam ou na Europa ou nos Estados Unidos. Então o título era o mesmo e a 

formulação também. Masculina não é questão de ser machista, é que... Revista de interesse geral no 

Brasil era feita por homens. Sempre foi feita por homens, até hoje. A maioria é. Em contrapartida tem 

as revistas femininas que são feitas principalmente por mulheres. Mas não é uma questão machista, 

uma questão de sexo, mas visto de maneira geral... Por exemplo, não existia, na Abril, até o advento 

da Revista Realidade. Ela tinha revistas infantis, desenhos principalmente, desenhos da Disney. 

Fotonovelas... E revistas femininas, algumas revistas de alcance nacional. Mas a primeira revista da 

editora Abril que tinha uma proposta de jornalismo diferente do que existia das outras empresas 

jornalísticas da época, né... Era uma proposta assim, mais inspirada na proposta de jornalismo 

americano. No tipo de imprensa livre do jornalismo americano.  

JH – Uma coisa que a Realidade fez foi mudar o eixo da matriz de revistas de interesse geral no 

Brasil, porque até então as revistas de interesse geral de alcance nacional eram feitas no Rio de 

Janeiro. Principalmente “O Cruzeiro”. Com a Realidade, e dela para frente, e para sempre, revista de 

interesse geral passou a ser feita em São Paulo e não mais no Rio. Mas isso é uma coisa incidental, 

né... O Rio tinha feito boas reformas no jornalismo, na parte de jornais, inspiradas no jornalismo 

americano também, mas em jornais, para papel de jornal. E a Realidade foi a primeira revista de 

interesse geral, nacional, no Brasil, não feita no Rio de Janeiro. Não sei se isso tem alguma 

significação maior, eu não percebo, mas é um fato.  

V – Você comenta no Livro “Realidade Revista” que acredita que nenhum jornalista pensava, na hora 

de escrever, em um Gay Talese, um Capote, para fazer a matéria. Era mais uma inspiração, um jeito de 

fazer jornalismo deles. Diria que o que vocês faziam era um jornalismo literário, uma grande 

reportagem... Tem alguma definição que você daria? 

JH – Eu diria que o que a gente fazia era Grande Reportagem. Porque tinha uma receita, era baseada, a 

revista toda baseada basicamente em 12, 13 reportagens por número com um cardápio bem variado 

para alcançar o leitor de vários interesses, né. Então, por que era “grande reportagem” o que a 

Realidade procurava fazer... Grande Reportagem não tem nada a ver com Reportagem Grande, embora 

às vezes coincida. Mas pode haver uma reportagem pequena no ponto de vista de número de palavras, 

porém uma grande reportagem. E pode ter reportagem longa, com páginas e páginas e não ser uma 

grande reportagem. Então, a gente achava que a grande reportagem era aquela que permitia ao repórter 

ter vivência do assunto. Ele não escrevia sobre nada que não conhecesse diretamente, sabe. Para a 

revista, essa era uma característica básica. Por exemplo, o repórter ia escrever uma reportagem sobre 

uma colônia de pescadores do Nordeste. Ele ia morar lá na colônia, dar um jeito de morar na colônia, 

comia lá, de preferência comia com os próprios pescadores, saía pro mar na medida do possível, que 

não corresse risco, porque aqueles pescadores de jangada são verdadeiros atletas, né, para se equilibrar 

nas ondas. Mas... Buscava vivenciar o assunto para depois escrever sobre ele. Pois um cuidado que a 

redação tinha era esse que é um risco para o jornalismo, principalmente para o jornalismo diário, seja 

de papel ou de televisão, que o repórter acaba escrevendo sobre um assunto que ele não entendeu 

direto. Não deu tempo. É humanamente impossível um repórter de geral, de jornal ou de televisão, 

escrever todo dia os mais variados assuntos, com o mínimo de vivência. Então, normalmente escreve 

sobre coisas que conversou com outras pessoas, ouviu informações e tal, mas que ele não teve 

vivência. E acaba escrevendo muitas vezes sobre coisas que ele não tinha entendido direito. Mas... A 

reportagem tinha que sair no dia seguinte, o assunto era obrigatório, e ele tinha que fazer. Então, o 

primeiro cuidado na redação era “ninguém aqui vai escrever sobre nada que não tenha vivenciado 

pessoalmente”.  Isso é uma coisa fácil de falar, mas não é fácil de fazer. Porque numa revista nacional 

você ter treze reportagens com essa preocupação inicial, significava que você teria 13 repórteres, mais 

fotógrafos, as vezes mais de um fotógrafo, viajando para diferentes lugares do Brasil para fazer uma 

revista de alcance nacional e de assunto nacional. A segunda característica que eu acho era o cuidado 

com o texto, né. Aí vem uma aproximação com o chamado “jornalismo literário”, entre aspas, né? A 

gente entendia na redação da revista que o texto do repórter, fosse ele fosse o mais novinho ou o mais 

principiante lá, ou o repórter mais tarimbado, com mais experiência, o texto passava por uma edição 
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que foi uma grande novidade da Revista Realidade, sabe? A figura do Editor de Texto, mas com 

autoridade. Então... A pauta foi aprovada em discussão, todo mundo discutia a pauta, o repórter saía 

pela matéria que já tinha uma pesquisa interna prévia, ia vivenciar o assunto, né, e depois voltava e 

escrevia. Essa reportagem ia na mão do editor de texto, que tinha uma estrutura mídia. Ele tinha uma 

ou duas pessoas para ajudar nessa tarefa. Mas era cuidar do texto de tal maneira que o texto final 

ficasse o mais claro, o mais límpido possível, mas sem perder, vamos dizer assim... o “cacoete” de 

cada repórter.  Sem perder, vamos pôr também entre aspas, “o estilo de cada um”. Esse, o editor de 

texto, era uma pessoa fundamental na estrutura da revista, tanto profissionalmente como 

psicologicamente, porque era um homem muito forte, assim de moral muito forte, e que todos 

respeitavam muito. Ele pegava o texto de um repórter, às vezes um nome consagrado nacionalmente, e 

dizia “olha, não dá pra publicar. Tem que escrever de novo”, ou então “vamos conversar aqui, vamos 

conversar algumas coisas e você escreve de novo”, você mesmo escrevendo de novo. Daí a pessoa 

escrevia de novo, e o resultado final não vinha tão claro, tão límpido como o editor de texto queria. 

Mas aí já estava aceitável, como ele dizia: já dá pra mexer. Esse “mexer” significava o seguinte, ele 

era um pinçador de palavras e eu chamava ele de “pinçador”. Quando ele lia o texto, ia pinçando 

palavras com uma preocupação assim: para cada situação, ele achava que existia uma palavra própria. 

Uma, duas, três, mas ele achava que tinha uma que encaixava mais. Então a preocupação era achar a 

palavra própria, a mais própria possível para aquela preocupação. Mas esse esforço todo era para fazer 

a reportagem de mais fácil entendimento para o leitor, sem perder a complexidade que eventualmente 

tivesse, sem perder o estilo. Então o resultado desse trabalho todo que era da edição de texto, do editor 

de texto e seus ajudantes, mais o trabalho do repórter, que era um trabalho conjugado, o texto final 

saia numa qualidade que alguns acadêmicos passaram a dizer que era jornalismo literário. No sentido 

de que era um texto que não tinha prazo de validade, vamos dizer assim, como a notícia do jornal. Se 

diz que a coisa mais antiga é o jornal de ontem. Que o jornal tem uma validade, que a revista semanal 

tem uma validade... Como era uma revista mensal, tinha esse teste, de que o texto tivesse uma 

qualidade tal no ponto de vista de leitura, que fosse uma peça literária ou quase, no sentido que um 

texto literário, que se considerava, era um texto que não tinha prazo de validade. Seria um texto para 

ser lido naquela época, dez anos depois ou vinte anos depois. Que ele tinha qualidade de leitura. E do 

outro lado, uma parte de eficácia no recado, na mensagem. E também aquela coisa da vivência que era 

o respeito à realidade e às pessoas envolvidas na reportagem. Acho que já falei muito.  

V – Você falou dessa necessidade do jornalista ir e vivenciar, levar os fotógrafos... É uma produção 

cara, não é? 

JH – Isso, é cara! Essa é a palavra, essa é a palavra. 

V – Valia a pena para a Abril bancar essa produção? Essa que é a pergunta. 

JH – A Abril, desde a sua implementação no Brasil, que foi na década de sessenta, tinha essa 

preocupação de buscar um jornalismo de nível internacional. Vamos dizer assim para simplificar. Um 

jornalismo inspirado nas melhores fontes, o jornalismo inglês, italiano e principalmente o americano. 

E a empresa começou com desenho infantil, passou pra fotonovela, passou pra revistas de cama e 

mesa, manequim, não sei o que, e receitas... Aí vem pra feminina e desemboca depois na Revista 

Quatro-Rodas que vai dar origem à Realidade, né. E a Realidade vai dar depois origem à revista Veja, 

que é a revista que sobrevive até hoje. Então, a editora trabalhava com uma espécie de laboratório de 

jornalismo, sabe? E o objetivo era ter uma grande revista nacional de interesse geral. Então, uma 

revista de jornalismo de “nível internacional”, entre aspas, na medida do possível... E que, num 

primeiro momento acabou sendo a Revista Realidade, que foi um fenômeno inesperado, porque o 

projeto da revista, uma revista mensal, tinha um objetivo quase que onírico, quase de sonho, de vender 

80 mil exemplares, o que seria o suficiente para bancar a estrutura da redação com aquela ambição 

jornalística. Mas acontece que no segundo número, terceiro, sei lá quanto... A bicha quase já beirou os 

500 mil exemplares, né. Foi o sucesso editorial do ano e talvez da década. Não sei se na história 

editorial brasileira terá outro caso assim, de sucesso editorial tão grande em vendas, em publicidade, 

enfim, em viabilidade econômica. Então, a busca da editora Abril era um jornalismo de qualidade e ela 

tinha consciência do borderô das revistas americanas, principalmente. Sabiam que jornalismo é um 
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produto caro, e que bom jornalismo é um produto muito caro. Então, essa empresa veio para o Brasil 

com essa mentalidade. Mas ela tinha condição ou esperava ter, e acabou tendo, empresarial para 

manter esse jornalismo caro. O que era novidade no Brasil, porque os jornais trabalhavam um borderô 

muito apertado e as viagens muito raras, as viagens fora da base territorial muito raras, tanto que são 

chamados de “enviados especiais” quando a revista, quando o jornal mandava algum repórter para um 

lugar distante, do exterior... “Enviado especial”, era uma coisa especial, não era da receita do jornal, 

daquela coisa do cotidiano. Então, a empresa foi uma grande novidade. Uma empresa da área de 

comunicação, principalmente editorial, jornalística, com o conceito de que jornalismo custa caro e que 

jornalismo bom custa muito caro, mas que a editora, que a empresa, teria condições de fazer receita 

suficiente para cobrir esse jornalismo caro. Tanto que a Revista Realidade teve seu ciclo, depois foi 

substituída na empresa como a grande revista nacional pela Veja, foi um processo até muito difícil, 

porque demorou muitos anos pra Veja se firmar, mas daí ela se tornou um veículo que, até essa crise 

da internet que abalou um pouco todo mundo, inclusive muito a editora Abril como um todo e um 

pouco a Veja, mas até hoje, ainda, a Veja é a grande revista de interesse nacional do Brasil, de toda a 

história da imprensa brasileira. Mas a crise pegou as outras revistas da editora Abril e também 

coincidiu com o fato de que o grande empresário jornalístico da editora Abril não era mais o Victor 

Civita, que foi o fundador da empresa e o grande empresário, mas sim seu filho, Roberto Civita, que 

tinha feito estágio nos Estados Unidos, na revista New York Times e conhecia a imprensa britânica, 

conhecia a imprensa europeia em geral muito bem... E ele foi o diretor de redação da Realidade. Então 

tem essa circunstância, que era uma empresa que tinha noção de que jornalismo bom custa caro e 

estava disposta a bancar isso, tinha um diretor de redação, que era o Roberto, que entendia de 

jornalismo de revista como ninguém do Brasil durante a sua vida, né, sua vida útil, profissional, uma 

autoridade absoluta em matéria de revista, dada sua experiência nos Estados Unidos e na Europa. Uma 

pessoa culta, que tinha feito um curso médio muito forte, então ele lia Dante em italiano, lia 

Shakespeare em inglês. Era um elemento a mais na redação, que era um camarada com visão de 

mundo e com uma cultura que, cá entre nós, era muito acima da média do jornalista brasileiro de 

então. Essa pessoa que tinha a capacidade e o poder de alterar o borderô da revista, afinal porque ele 

era filho do dono, o executivo mais importante da empresa, então o borderô era elástico. Uma 

reportagem que iria custar muito caro ele bancava porque ele tinha como bancar, e principalmente ele 

bancava porque sabia que era importante do ponto de vista jornalístico.  

JH – Então, juntou a isso uma equipe de redação relativamente jovem, com uma média de 30 anos, às 

vezes até menos. Uma redação jovem, mas com experiência no jornalismo brasileiro de fronteira, de 

primeira linha. Era gente que já tinha trabalhado na Folha, no Jornal do Brasil... Gente com uma 

experiência de redação muito boa. Aí se aliou a isso uma redação forte, um diretor clarividente, vamos 

dizer assim, no ponto de vista do produto que ele queria... O produto que ele queria era o melhor 

jornalismo possível, como uma homenagem ao leitor, que, segundo ele, o leitor agradeceria lendo a 

revista, comprando a revista, dando condições à revista.  

JH – Também houve, aí, uma circunstância muito importante: o momento que o Brasil vivia. O 

governo militar se instalou, e começou a tocar o Brasil do jeito que eles queriam, mas num primeiro 

momento não fechou Congresso, não impôs censura à revista, não havia nem a hipótese de um censor 

dentro da redação, um censor do governo, não tinha isso. Então, era um governo militar, mas mantinha 

abertura democrática, vamos dizer assim... Então existia liberdade de expressão. A revista podia ser 

ousada, muito ousada, e a Revista Realidade era muito ousada! A ousadia era levada ao máximo, na 

área de comportamento, na área de luta por direitos de trabalhador, de estudante, de padre... Uma 

revista que esticava, assim, a sua potencialidade jornalista ao máximo. A ambição era a mais alta. 

Tanto que, em determinado momento, dentro do fato de que a guerra do Vietnã tinha se tornado o 

maior assunto jornalístico daquela época, os jornais e a televisão que existia seguiam a guerra como se 

fosse uma novela, com capítulos diários. A guerra, do ponto de vista internacional, ganhava uma 

importância muito grande, né, muito mais ainda pela possibilidade que logo se antevia de que os 

americanos iriam perder a guerra lá, que seriam derrotados pelo Vietnã. O que acabou sendo um fato 

histórico incrível porque até então os americanos não tinham perdido nenhuma guerra e, depois do 

Vietnã, também não perdeu mais nenhuma outra. Então, diante de um assunto jornalístico que a 

redação considerava de primeira importância, de fronteira, a revista, como fazia com outros assuntos, 
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falou “isso é importante o suficiente pra gente não comer na mão de americano e nem de europeu. A 

gente vai mandar um repórter lá, com nosso olhar, com nosso jeito, e o resultado vai ser uma 

reportagem do nível da Realidade, igual às outras no mínimo”. Então essas questões históricas 

também favoreceram muito a revista. 

V – Você falou da forma de fazer o jornalismo de vocês, que tinha toda uma relação com o que vinha 

antes do texto e, depois, com o fazer o texto. Tem alguma parte que você acha mais importante no 

estilo de jornalismo da Realidade ou as duas partes são equivalentes? 

JH – Bom, a Realidade era baseada na “Grande Reportagem”, entre aspas. Na Realidade isso 

significava que o repórter tinha tempo suficiente para fazer uma boa pesquisa, de livros ou de 

entrevistas, prévia, sobre o assunto, cobrindo, assim, os aspectos mais importantes daquele fato que ele 

iria relatar. Então, essa possibilidade do repórter ter tempo para pesquisar, às vezes tinha verba para 

contratar um pesquisador para produzir um relatório sobre aquele assunto, o mais abrangente possível, 

para poder armar o repórter para que ele pudesse entender aquele fenômeno de maneira que ele 

pudesse escrever sobre ele. Então tinha essas duas condições da grande reportagem, que é primeiro dar 

tempo, condição, passagem aérea, e diária... Dar tempo e condições para o repórter entender bem o 

assunto. Em segundo lugar, que esse texto que o repórter produzia passava então por um processo de 

edição de texto muito cuidadoso, muito, assim, sensível, de tal maneira que o texto, de uma 

reportagem dentre treze, aparecesse na revista e desse ao leitor a sensação de que ele estava lendo 

alguma coisa importante, interessante e escrita de modo que dava gosto de ler e prazer na leitura. 

V – Na comparação com o jornalismo diário, com esse texto que vocês faziam de Grande Reportagem, 

o que você acha que tem de melhor para o leitor ao ler um texto da Realidade, por exemplo? 

JH – Eu acho que o grande segredo é o tratamento do texto, do repórter. Porque como que os jornais 

faziam... O jornal com menos borderô, com menos caixa, para bancar o jornalismo diário, publicava o 

texto que o repórter fazia do jeito que vinha. Alguém corrigia erro de português, fazia alguma revisão 

nesse sentido e mandava para a gráfica, como se dizia. Alguns outros jornais, os cariocas, que 

começaram com isso, faziam, o serviço de copidesque. Basicamente o seguinte: o jornal pegava um 

redator, às vezes mais do que um, muito qualificado para lidar com o texto, que tinha um texto bom, e 

essa pessoa pegava o texto do repórter e reescrevia. O copidesque, quando ele era uma pessoa séria e 

cuidadosa, depois de reescrever ele mostrava para o repórter: “Olha, é isso mesmo, aqui?”, “Ah, é isso 

mesmo. Pode publicar”. Ou então, falava “não, você mudou errado, não é bem assim, não é isso aí”. 

Então, esse redator, copidesque, quando era mais tolerante, reapresentava o texto para o repórter ou 

quando ele via alguma outra correção, ajeitava o texto e publicava. De tal maneira que, esse é o ponto 

chave, o jornal todo parecia escrito por uma pessoa só. Porque o copidesque basicamente usava 

aquelas regrinhas da reforma dos jornais do Rio de Janeiro, que foi feita depois da Segunda Guerra e 

até como consequência da Segunda Guerra, e jornalistas brasileiros que foram para os Estados Unidos 

para ver como é que era o jornalismo de jornal, lá. E depois voltam para o Rio de Janeiro e alguns 

outros locais brasileiros. Outros não foram para os Estados Unidos, mas tinham leitura de alguns 

jornais americanos, consciência desse tipo de jornalismo... Então foi implantado o copidesque no Rio 

de Janeiro, que ainda era capital da República e por isso repercutia muito. Essa técnica do copidesque, 

de alguém para reescrever o texto do repórter, dominou no Rio de Janeiro e daí pro Brasil inteiro, 

passou pro Brasil inteiro. Todos os jornais importantes das várias capitais do Brasil, dos estados, 

procuravam copiar esse modelo carioca que era tão bem reconhecido. Mas depois se viu, ao longo do 

tempo, que esse tipo de tratamento de texto fazia o jornal muito monótono, dava impressão de que era 

escrito por uma pessoa só, com técnicas que o leitor percebia, né. Toda a matéria tinha um esquema já 

previsto, previsível. E os jornais acabaram ficando monótonos. Os jornais mais preocupados com a 

qualidade de texto já buscavam outras variações dentro dessa reforma inicial. Aí, quando a Realidade 

vem, ela muda esse tratamento de texto da forma que eu expliquei lá atrás. Foi uma mudança de 

tratamento de texto, no sentido de melhorá-lo, mas sem reescrever a reportagem do repórter. Era 

sempre alguém que caçava palavras impróprias, caçava clichês, caçava o que a gente chamava na 

época de “nariz de cera”, que era uma introdução muito aleatória, muito retórica.  Eu digo e repito que 

nunca o texto do repórter era reescrito por alguém. 
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V – Essas técnicas que vieram depois da Segunda Guerra, e que foram puxadas do jornalismo dos 

Estados Unidos, a ideia delas seria de trazer objetividade e tirar a participação do jornalista no texto, e 

tornar a notícia o mais pura possível, mostrando os fatos sem a interferência do jornalista. Por outro 

lado, esse texto da realidade busca um pouco mais da subjetividade do jornalista. Por duas vezes no 

seu livro (Realidade Revista) você cita a dissertação do Adalberto Leister Filho, que parece que você 

gostou bastante, em que ele comenta que a realidade seria uma revista de autores. Ele usa essa 

expressão. Infelizmente não consegui acesso a esse texto ainda. Qual é a importância que você entende 

que existe nessa revista de autores em paralelo com o jornalismo que busca só a objetividade, sempre?  

JH – Ô Victor, eu vou responder a essa pergunta e depois vou pedir para a gente interromper, porque 

eu tô cansado e aí eu começo a falar bobagem. Eu começo a dizer coisa que eu não entendo. 

V – Sem problema. Tudo bem. 

JH – Mas acho que, assim... O ideal do jornal, em certo momento, com aquela reforma gráfica que se 

espalhou pelo Brasil todo, era a busca pela objetividade. O jornal todo respondia àquela forma 

americana de 3 ‘W’s e um ‘H’, mas logo se viu, os próprios jornais americanos já tinham nos alertado, 

que essa objetividade é uma quimera, né? Muito difícil de ser encontrada. É uma busca permanente, 

mas é difícil de ser encontrada. A Realidade não se ligava a essa regra, não, de busca por objetividade. 

Como os textos eram autorais, evidentemente alguns deles eram feitos na primeira pessoa e tinham 

toda a subjetividade de quem escrevia. Então, nesse sentido, esse jornalismo se aproximava do New 

Journalism americano, que dava ao repórter licença para usar recursos literários e subjetividade de 

forma que fosse um texto com luz própria, com brilho próprio, e que como os outros textos da revista, 

deviam ter facilidade de leitura. A leitura da revista tinha que ser um prazer, o prazer da boa leitura 

que a Realidade buscava, então, trazer ao leitor. Uma boa leitura tal qual se vê nos grandes escritores 

da língua, europeu, mundiais... Mantida a devida proporção. Porque eram repórteres, enquanto alguns 

outros textos que a gente cultua são produto às vezes de um gênio ou de quase gênio. Então era tudo 

na proporção, mas a procura era essa.  

 

RIBEIRO, José Hamilton. Entrevista II. [ago. 2018]. Entrevista concedida a Victor Rocha 

Nascimento. Rio de Janeiro, 2018.  1 arquivo .mp3 (16,37 min). 

 

Dados do entrevistador do projeto: 

Nome:  Victor Rocha Nascimento Data: 07/08/2018   

Dados do depoente: 

Nome completo: José Hamilton Ribeiro  

Local e data de nascimento: Santa Rosa de Viterbo, 29 de agosto de 1935. 

Endereço atual: Cidade de São Paulo 

Profissão: Escritor e Jornalista  

Entrevista via telefone gravada em áudio (16’’37). 

Temas: A produção da Revista Realidade e os choques com o governo militar. Parte 2. 

Entrevista realizada no contexto de pesquisa de mestrado, parte integrante do trabalho final de 

dissertação para o PPGMC – Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 
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Transição: 

V – Como você acha que esse estilo de autor, que usa subjetividade e tudo mais, consegue contar uma 

história que seja, ao mesmo tempo, simples e complexa? 

JH – A partir da experiência de Realidade, no meu caso, né, porque talvez outros jornalistas tivessem 

facilidade para essa forma, independente de estar na equipe Realidade... Mas eu vinha de jornal pra 

revista, e o texto de jornal é muito diferente do da revista mensal. Eu acho que a única forma de você 

encarar assuntos complexos na imprensa é, de um lado, pesquisar o assunto bem. De outro lado, ter 

vivência dele, para você ter segurança das coisas que você escreve, e a terceira parte é escrever de 

maneira simples. Agora, o simples não é o grosseiro. O simples é uma coisa que acaba sendo 

sofisticada. Porque os grandes autores são simples. Então... Voltaire, por exemplo, escreve e parece 

que tá falando com uma criança, né? Machado de Assis é de fácil compreensão, também. Enfim, pra 

você conseguir transmitir uma mensagem que você pretende transmitir, e que essa mensagem seja 

captada do outro lado com bom entendimento, mais ainda, com prazer de leitura, é só você sendo 

simples, claro, nítido, né... E com o vocabulário apropriado. O editor de texto da Realidade dizia que 

cada frase pede uma palavra determinada, é aquela palavra que encaixa naquele lugar. Você tem que 

procurar essa palavra. 

V – Você diria que o texto de jornal também é simples? Com o lide, com tudo. Qual seria a diferença? 

JH – Então, o texto de jornal diário, de uma notícia, ele é bem simples e objetivo. Não tem outra 

forma, não. Mas você está falando de notícia, uma coisa mais rápida, pressionada pelo tempo... Mas 

também uma pequena reportagem, uma reportagem de jornal, quanto mais ela for simples, clara, tanto 

mais ela será apreendida. E evidentemente que a técnica vai ser diferente, a posição do autor vai ser 

diferente, mas o resultado tem que ser um texto de fácil leitura, de fácil absorção. E, se possível, com 

humor e com a formosura de ler, um texto que dê gosto de ser lido. 

V – Esse gosto que você está falando, acha que tem espaço no jornal diário ou é reservado para a 

revista? 

JH – Eu acho que tem. Tem espaço no jornal diário, sim.  Evidente que o jornal diário tem um ritmo e 

um deadline mais cruel. Tem que entregar o jornal até certa hora. Essa falta de tempo, essa ditadura do 

relógio impede um maior labor na frase e na estrutura, e tudo. Mas de qualquer maneira é um objetivo 

que tem que ser seguido na escrita para jornal, também. 

V – A segunda pergunta era que a Realidade, apesar de não ser militante, acabava incomodando o 

governo e algumas pessoas. Teve por exemplo a revista número dez que foi recolhida. Eu queria saber 

por que você acha que isso aconteceu? O que incomodava na Realidade? 

JH – Olha... A gente tinha um governo militar. Não era uma ditadura ainda, mas era uma expectativa 

de ditadura. A democracia, no governo militar, era uma morte anunciada. E nesse clima, assim, todo 

jornalismo investigativo e também de certa forma voltado para o social, disposto a combater a 

injustiça, a iniquidade, o preconceito... Tudo isso contra o que a revista ia incomodava o governo. 

Incomodava quem gostaria que certas coisas não fossem levadas ao nível de uma imprensa tão bem 

recebida pela população. A esse governo não agrada, não faz bem a existência de um jornalismo 

investigativo, um jornalismo perguntador, um jornalismo de reclamação e de advogar pelo 

despossuído, pelo marginalizado. Então isso incomodava toda ditadura. Como dizia o Millor, né: 

“Livre pensar é pensar”. Então no momento em que você dá curso a essa coisa de pensar, e de pensar 

livremente, é uma coisa que não agrada ao poder que prefere trabalhar sobre um estamento de 

população acomodado, de certa forma ressabiado, meio de um pé para trás. “Que negócio é esse de 

governo militar? Vamos devagar com isso.” E se vem alguém e pretende trabalhar em linhas divisórias 

e às vezes até indefinidas, porque você não sabia o que podia e o que não podia. Mas a filosofia da 

redação de Realidade era essa: esticar a corda o tanto quando desse. Enquanto desse para esticar, era 

para esticar mesmo, sabe?  
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V – Você acha que esse era um diferencial da Realidade? Essa ideia de tentar esticar a corda. 

JH - Eu acho que era sim. Olha, porque o seguinte... Sendo a Grande Reportagem um produto muito 

caro, talvez na época mais do que hoje, quando você via uma reportagem investigativa, era uma coisa 

tão diferente que era chamada de reportagem especial. A rotina do jornal era aquela coisa declaratória, 

baseada no que disse a autoridade. “O governador disse”, “O presidente disse”, “O ministro disse”, 

né? Aquela coisa do relato do fato. Ou então o repórter ia assistir um determinado acontecimento e 

fazia um relato daquilo de maneira objetiva na medida do possível. Mas era aquele relato do dia, 

aquele retrato do dia, sem aprofundamento. E, de repente, quando se fazia uma viagem era uma 

reportagem especial. Então, ou era uma viagem, ou então era uma série, com umas três reportagens 

sobre determinado assunto. Então se pressupunha que era um material em que a empresa tinha dado 

condições ao jornalista de pesquisar, de sentar em cima do assunto por alguns dias, de pensar sobre 

ele, de ouvir várias pessoas, várias fontes. Era uma coisa diferente. Os poucos jornais que fazem, 

fazem menos do que faziam. E cada vez menos, né? Porque numa situação de crise das empresas, crise 

econômica, uma das coisas que se sacrifica é a Grande Reportagem. 

V – Então você acha que hoje em dia não teria espaço para uma revista como a Realidade, talvez por 

questões financeiras ou talvez por público? 

JH – Olha, eu acho que espaço existe. Sempre digo que existe. Porque se existem revistas desse tipo 

nos Estados Unidos e na Europa, é porque elas têm função. Existem porque seu papel é diferenciado, 

ele é necessário para a sociedade. Então eu acho que tanto existe espaço como já existe coisa parecida, 

que é a revista Piauí, não deixa de ser uma revista que de certa forma repete a experiência da 

Realidade, né? Em outra circunstância histórica, em um momento em que existe mais abertura... Então 

a presença da Piauí acaba não tendo a mesma repercussão que a Realidade teve, porque a Realidade 

era uma novidade, era uma quebra de tabu e de rotina. Então a Piauí não repercute tanto por isso. 

Porque hoje, vamos dizer, a liberdade está mais ampla para a sociedade. É na televisão, é na televisão 

a cabo, é na internet, é em blog pra cá é em blog pra lá, sabe? Rede social e o diabo... O espaço de 

discussão está mais pulverizado, então a Piauí não repercute tanto quanto merecia.   

V – Então você acha que merecia mais... 

JH – Eu acho, né! Eu acho que a Piauí, pela qualidade das reportagens, tinha que ter mais influência, 

tinha que repercutir mais na sociedade. Mas, de qualquer maneira, são tempos diferentes, outros 

tempos, circunstâncias outras. Mas a Piauí é uma revista de grandes reportagens, algumas delas 

fantásticas, né? 
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ANEXO B – Entrevista Bernardo Esteves 

 

ESTEVES, Bernardo. Entrevista I. [nov. 2019]. Entrevista concedida a Victor Rocha 

Nascimento. Rio de Janeiro, 2019.  1 arquivo .mp3 (84,03 min). 

 

Transcrição de Depoimento – Entrevista em Profundidade 

Dados do entrevistador do projeto: 

Nome:  Victor Rocha Nascimento Data: 01/11/2019  

Dados do depoente: 

Nome completo: Bernardo Esteves Gonçalves da Costa 

Local e data de nascimento: Belo Horizonte 

Endereço atual: Rio de Janeiro 

Profissão: Escritor, Jornalista e Pesquisador 

Entrevista in loco gravada em áudio (1:24’03’’). 

Temas: O desenvolvimento produtivo das obras publicada na Revista Piaui.  

Entrevista realizada no contexto de pesquisa de mestrado, parte integrante do trabalho final de 

dissertação para o PPGMC – Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

Transição: 

V – Eu queria começar pedindo para você se apresentar, só para a gente ter o registro, e perguntando 

qual é a sua história com a Piauí, como você chegou até aqui. 

BE – Beleza. Bom, eu sou o Bernardo Esteves, repórter da Piauí desde 2010, e tinha amigos que 

colaboravam com a revista e em 2009, se não me engano, eu fiz umas duas Esquinas como freelancer 

por intermédio também destes meus dois amigos que colaboravam com a revista. Eu tinha um outro 

amigo, Renato Terra, que trabalhava aqui. Gostava muito da Piauí, então ficava enchendo o saco dele, 

falando "cara, quando forem contratar me avisa, fala de mim...". Foi isso. O Roberto Kaz, que hoje 

está de volta à revista naquele momento saiu e não contrataram alguém de imediato. Mas aí quando o 

Renato falou "vão contratar" eu fiz um lobby com ele. Levantou meu nome. 

V – Então você entrou na vaga do Roberto? 

BE – Foi na vaga que era do Roberto. Mas teve um hiato aí de aproximadamente seis meses ou mais 

entre ele sair e eles decidirem contratar alguém mais. Mas, enfim, eu fiz lobby e o diretor era o Mário 

Sérgio Conti na época. Ele me entrevistou e me contratou. Enfim, comecei em dezembro de 2010. Vai 

fazer nove anos agora, daqui a um mês. 

V – Você tinha muito interesse. O que mais te motivava a trabalhar aqui? 

BE – Ah, eu gostava muito da revista como leitor. Achava um sopro muito novo no que estava 

rolando. Achava muito diferente... Eu não tinha muito contato com publicações desse tipo. Lia uma 

vez ou outra alguma coisa da New York, que é uma inspiração para a Piauí, mas... Claro, se você fizer 

uma pesquisa histórica, vai ver que existem antecessores ilustres da Piauí e tal. Mas para o que estava 
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rolando naquele momento (a Piauí saiu em 2006) achei uma perspectiva muito diferente do que podia 

ser fazer jornalismo. Enfim, me estimulava a ideia de poder falar das coisas sobre as quais eu já 

escrevia, que são ciência e meio ambiente, contar aquelas histórias com a pegada da Piauí. Eu ficava 

muito impressionado com os perfis de política e tal. E eu ficava pensando como poderia contar as 

histórias de ciência com aquela pegada. Eu curtia como leitor e pensava "poxa, deve ser legal fazer 

isso". 

V – Você passou pela Super Interessante, pela Ciência Hoje... O que é essa pegada da Piauí? O que 

você sente de diferente nela? Pode falar tanto do que você sentia como leitor e depois trabalhando 

dentro da revista. 

BE – Eu acho inevitável a gente cair em alguns clichês, mas eu vou correr esse risco. É o que eu disse 

antes de você ligar o gravador. Quando a gente estava quebrando o gelo ali eu estava te falando... 

"Jornalismo narrativo". Eu acho que é um pouco isso, é fazer um jornalismo que você pode dar espaço 

a determinadas ambientações que você não vai ver nos veículos mais convencionais, né. Daí tem, de 

cara, o tamanho. Eu acho que independentemente de se você quer escrever com uma pegada narrativa 

ou dissertativa, eu acho que o tamanho te permite falar de certas coisas... Eu vou fazer umas reflexões 

aqui especificamente sobre jornalismo de ciência que é a minha praia, mas eu acho que você poderia 

fazer extrapolações para outras áreas. Ciência é uma coisa muito acumulativa. Normalmente, nas 

notícias sobre pesquisa, você vai ler um tijolinho que está sendo posto num muro gigante que está 

sendo construído há séculos. Essa notícia dada no jornal numa editoria de ciência, com o espaço e o 

tempo que o repórter teve para fazer aquela matéria... Ele vai falar daquele tijolo. Você tem pouco 

espaço para falar do muro. A Piauí te dá espaço para falar do muro, te dá espaço para falar. Muitas 

vezes você tem visões antagônicas, você tem pesquisadores que duvidam e que contestam 

determinados aspectos de uma conclusão. Então você pode falar de controvérsias, você pode falar do 

processo. Ciência é muito processo, mais do que o produto apenas. Uma vez eu vi um pesquisador 

português dizendo em uma palestra que a gente organizou na Maratona Piauí-Serrapilheira de 

jornalismo (foi no ano passado), a dica dele para os jornalistas de ciência era um pouco assim: fale do 

processo. Quando você estiver falando, procure falar do processo. Porque as conclusões, o que for 

sólido, daqui a pouco vai virar livro didático, vai virar coisa que vai estar circulando em livro didático. 

O mais importante é você retratar a forma com que os cientistas fazem suas análises e produzem seu 

conhecimento. Acho que o tamanho, o fôlego das matérias que a gente faz aqui, é um privilégio 

quando você escreve sobre ciência. E acho outro, e aí não depende tanto de tamanho, mas a gente faz 

isso aqui, pelo menos tem liberdade para fazer quando o texto pede, é contar as histórias com essa 

pegada mais narrativa. E isso que me surpreendeu muito como leitor no começo. Que é, enfim, o 

trabalho de descrição dos personagens, que você vai ver mais pesado nas obras de ficção. Por isso que 

eu te falei mais cedo que eu não gosto muito de "Jornalismo Literário", porque me soa um pouco 

datado, um jornalismo parado naquele tempo. Mas essa coisa da construção dos personagens, a 

ambientação da história... A construção de tensão narrativa. Assim, quando você vai construir uma 

matéria grande dessas com uma pegada mais narrativa você pode brincar muito com a estrutura.  E 

nesses aspectos, as conversas que eu tive com João Moreira Salles aqui (que é uma figura muito 

presente na redação; não está hoje, mas com bastante frequência você vai encontrá-lo aqui)... Eu gosto 

muito de discutir a estrutura com ele e eu acho que, no fundo, construir essas matérias grandes da 

Piauí parece muito mais com um roteiro de documentário do que com uma matéria de jornal ou de 

revista semanal. Acho que, nem tão resumidamente, são essas duas linhas de raciocínio para descrever 

o que eu achei novo. Talvez eu não tivesse isso tudo muito claro em 2010, mas hoje, depois de um 

tempo trabalhando aqui, é como eu descreveria.  

V – Duas provocações, mais uma reflexão. Eu acho que hoje é muito importante, não sei se a Piauí 

tem esse alcance para esse público, mas, realmente, mostrar o processo da ciência em um momento 

que a ciência está sendo tão questionada. Não sei se você pode falar um pouco sobre isso. E outra 

coisa é que, teve uma entrevista que você deu, acho que para a ESPM, em que você comentou que na 

Piauí, mais do que na Ciência Hoje, você tenta escrever de um jeito simples. Aí você deu o exemplo 

da gangorra, né, em que você tem que tentar equilibrar entre o detalhe e a simplicidade para chegar em 

um ponto que consiga alcançar o leitor. E aí você falou que gosta da Piauí porque tem espaço para 

você poder abrir isso tudo, mas ao mesmo tempo existe essa gangorra que você tem que tentar chegar. 
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BE – É, assim... Eu usei gangorra e talvez outras vezes eu tenha usado essa metáfora. Mas eu prefiro 

usar um "cabo de guerra". Enfim, no fundo é um equilíbrio. E aí nos dois conceitos você tem que 

achar um equilíbrio entre alcance, maior número ou menor número de pessoas com quem você está 

conversando dependendo dos termos que você escolhe, e a precisão. Muitas vezes para ser mais 

preciso, você vai deixando gente pelo caminho. Você sacrifica leitores e diminui o alcance. Pode ser 

muito preciso e falar para cinco pessoas no mundo que entendem os termos ou aqueles conceitos, ou 

você pode ir simplificando com camadas e camadas de simplificação, aí você expande muito o público 

que te acompanha na sua maneira de dizer aquilo, mas você vai perdendo precisão. Então, eu acho que 

a escolha do ponto dessa régua, né, de que lado da corda do cabo de guerra você quer ficar, depende 

muito do seu público e do seu interesse específico em cada matéria. Na Ciência Hoje, essa escolha 

ficava mais do lado da precisão e na Piauí, para mim, fica mais no lado do alcance. Eu não tinha 

medo, pudor de usar certos conceitos. Não me freava. E aqui tem coisas...  Porque aqui o cara compra 

a revista para ler sobre o "Multivigarista", para ler o perfil da Joice Hasselmann, sei lá. E aí, eu não 

posso assumir o interesse por ciência dessa pessoa. Na minha cabeça eu falo "bom, provavelmente a 

pessoa vai comprar a revista para ler esse grande perfil de política que está na capa" e eu vou falar 

assim "me dá meia hora do seu tempo, me dá a sua mão que eu vou te contar uma história". E aí eu, 

geralmente, sou mais genérico nas minhas definições e desloco esse equilíbrio mais pro lado de menos 

precisão e mais público. 

V – Como você definiria o gênero da Piauí? E como você vê o público? Em quem você pensa 

enquanto escreve? 

BE – Prefiro não colocar muito em gavetas, mas a gente falou um pouco disso... jornalismo narrativo, 

talvez, mas nem tudo que a gente faz é narrativo. Tem muito ensaio... É difícil. A revista tem ficção, 

tem poesia. Mesmo pensando nas matérias que eu faço, algumas não se encaixam tanto em narrativa. 

As duas últimas que eu fiz de meio ambiente, de política ambiental, muito dificilmente você 

classificaria como jornalismo narrativo. Já fiz matérias que são muito narrativas, essas são muito 

pouco narrativas. Não sei que múltipla escolha você me daria de gêneros para classificar. Essas duas 

matérias que eu tô falando agora cairiam muito mais em uma coisa de Jornalismo Investigativo, mas 

não sei se isso é um gênero. Não sei. Prefiro as definições mais soltas. Se você perguntar para o João, 

ele costumava definir nas palestras dele que a Piauí é uma revista para quem gosta de ler. Enfim. A 

gente conta boas histórias. 

V – E o público? Em quem você pensa? Não necessariamente aqueles que vocês conseguem mensurar, 

mas para quem você escreve. 

BE – Pois é. Não tenho acesso a estudos recentes, não sei se a gente fez estudos recentes. Só sei que na 

hora de vender publicidade eles gostam muito de falar que é um público formador de opinião, elite 

intelectual. Então talvez passa um pouco por aí. Eu parto um pouco do princípio de que quem busca a 

Piauí é alguém de cabeça aberta, mas assim, com escolaridade. Pelo menos com o nível superior. Não 

necessariamente completo. Mas a pessoa que eu tenho em mente é alguém interessado e 

intelectualmente estimulado. A Piauí tem essa fama, né? De ser uma revista meio difícil. "Revista para 

quem tem doutorado". Pois é. Mas, paradoxalmente, eu acho que meus textos são mais acessíveis 

agora do que eles eram antigamente. Mas é uma boa pergunta. No fundo, é isso. Alguém da elite 

intelectual. Alguém que gosta de pensar e que está aberto para novas ideias. 

V – Como você pensa nesse estilo das editorias da Piauí, que é meio flutuante. Qual é a coisa boa e a 

coisa ruim, a estratégia... 

BE – Eu acho bom não ter editoria. Teoricamente não tem. Claro, as pessoas, como eu te falei, vêm 

um pouco desse meio, "estudei isso", "tô muito preparado para cobrir isso e isso em meio ambiente". 

Mas eu já escrevi sobre literatura. Já fiz matérias grandes sobre literatura... Para Esquinas, que são 

estes textos menores, aí realmente pulveriza, escrevo sobre muita coisa. Mas, claro, as vezes eu me 

apresento, ou me apresentam, como repórter de ciência. Mas eu acho que isso engessa. Eu acho que na 

vida as coisas não são facilmente separáveis, né. Do tipo "aqui é ciências, aqui é internacional, aqui é 

esportes, aqui é cultura", sabe? Essas coisas se superpõem. Tudo é muito sujo, poluído, né. Claro, é 

fatal, você tem pessoas que escrevem mais sobre política, pessoas que escrevem mais sobre economia. 

Mas se você for ver uma relação exaustiva dos textos das pessoas você vai ver que elas gostam muitas 
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vezes de se aventurar. É legal as vezes você botar o pé numa área que não está muito acostumado. 

Quando eu falo para um público de divulgadores de ciência ou de gente mais interessada por ciência e 

por jornalismo científico, costumo citar o exemplo do The Guardian, jornal inglês que... Claro, tem 

editorias, repórteres dedicados a cobrir determinados temas, mas não tem essa estrutura estanque nas 

páginas. As notícias de ciências estão soltas no primeiro caderno junto com o resto do noticiário. Até 

tem um segundo caderno que é mais de cultura e coisas mais amenas, mas assim... É muito menos 

rígido do que a nossa divisão, que você vai ver que até favorece e quem sabe estimula você a pular a 

página que você não gosta, sabe? "Ah, eu não quero esportes" ou "Eu não quero ciências". Eu acho 

bem legal que as notícias de ciência do Guardian estejam soltas no meio do primeiro caderno, porque, 

enfim, no mundo as coisas estão soltas. Como é que você fala sobre um tema como aquecimento 

global, que eu cubro muito de perto, e que tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão 

diplomática e tem uma dimensão científica e ambiental, né... Social. Cada vez mais as pessoas 

discutem racismo climático, os excluídos da mudança de clima. Para fazer referência a um dos 

teóricos que eu trabalho quando estou usando meu chapéu de acadêmico, Bruno Latour chama isso de 

um "objeto cabeludo". Porque é muito difícil você abraçar e definir e colocar numa gaveta. As coisas 

no mundo estão soltas, não é? Eu acho que o fato de a gente não ter que necessariamente preencher 

páginas de política, de economia e tal... Eu acho que, nos dá mais liberdade de tratar desses temas que 

na realidade não se deixam muito facilmente enquadrar.  

V – Você escreveu recentemente o "Coruja sem fronteiras", que foi Esquinas, né? E a pergunta é 

basicamente se o texto é sobre vida animal ou sobre política internacional. 

BE – Bom, você escolhe, né. Pois é. Se eu estivesse no jornal eu iria ter que escolher: ou ele vai no 

caderno de internacional ou ele vai no caderno de meio ambiente. Aqui a gente não é obrigado a fazer 

essas escolhas, né. 

V – Mas você acha que é útil, por exemplo, fazer um texto que é sobre corujas e talvez o cara vá lá 

querendo ler sobre um animalzinho, sobre biologia, e acaba aprendendo sobre a guerra na palestina.  

BE – Ah, certamente, certamente. Eu acho que isso é um bônus. Eu não sei dizer. Essa foi uma pauta 

que veio a mim... Eu estava num congresso internacional de jornalismo de ciência na Suíça. Eu vi uma 

palestra desse cara e aí a gente conversou ali na hora. E depois eu voltei a entrevistá-lo, já de volta ao 

Brasil. Ela surge com essa pegada ambiental, e não política. Mas poderia ser muito bem um congresso, 

um evento diplomático e eu ter conhecimento dessa história por outro caminho. Ela nasce daí, mas eu 

acho que a coisa mais bacana da revista é a gente não precisar enquadrar assim. Mas se o cara leu por 

causa da ilustração e falou "opa, um texto de coruja" e se surpreendeu, que ótimo. Mas teve professor 

de geografia compartilhando o texto nas redes sociais dizendo "poxa, que bacana, vou usar nas minhas 

aulas sobre fronteiras". Quer dizer, ali a história interessou exatamente por esse lado geopolítico.  

V – Eu fiz uma análise de "Meu Guri", do Armando Antenore, e basicamente falei sobre isso. Sobre 

como ele partia de uma narrativa sobre uma mãe que é doméstica e de repente o leitor descobre que 

está lendo sobre presidiários e sobre uma história específica de um presidiário e depois, sei lá, no 

décimo segundo parágrafo, eu acho, ele chega e fala que são mais de quarenta mil que estão na mesma 

situação. Aí foi um caminho bem construído. Acho que foi um pouco isso de pegar pela mão, o cara 

vai seguindo a narrativa, e que é legal... E que talvez se ele lesse um texto que diz apenas que 

"quarenta mil presidiários estão..." 

BE – ...Pois é. Que é o que ele encontraria numa revista mais convencional. Eu acho que o bacana é 

isso, você casar. E tem uma hora em que você corta a narrativa, é onde sai a câmera no ombro, sai o 

som direto, e aí entra uma imagem de arquivo, uma coisa mais Jornal Nacional, Globo Repórter, mais 

clássica... Quando você fala sobre esses presidiários, é o que você esperaria encontrar. E depois você 

corta e volta à câmera no ombro e estamos seguindo a mãe e tal. Eu acho que isso é das coisas 

interessantes desse formato que a gente pode fazer. 

V – Como funciona o processo produtivo de vocês aqui, desde a criação da pauta e vai. 

BE – A gente tem ideia, a gente faz uma reunião de pauta, as pessoas apresentam suas ideias, tem uma 

por mês... E mantemos conversas periódicas com o diretor de redação, se for ele o cara que vai editar o 
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seu texto como editor designado pro seu texto, você vai trocando ideia...  Varia muito dependendo do 

escopo da matéria. 

V – Tem alguma premissa para vocês saberem mais ou menos o que vai entrar? Ou o que é legal de 

entrar na revista e que tipo de pauta nunca entraria? 

BE – Que tipo de pauta que não entraria... Acho que, não sei, essa é difícil.  Acho que requer um olhar 

mais de alguém que está pensando a publicação como um todo. Então, eu não falo pela revista.  Eu 

acho que a gente tenta acrescentar elementos novos para as histórias que estão aí. Pelo menos penso 

isso nas pautas que eu estou fazendo. Se eu estou falando de meio ambiente, se eu estou falando de 

algo que já saiu nos jornais, nas revistas, pra quem tá acompanhando, eu tento apresentar seja de forma 

mais profunda, seja em um aspecto novo dessa notícia que você talvez já tenha lido. Ou fazer matérias 

que sejam, sei lá, sobre tudo contextualizando. Pode acontecer de eu estar escrevendo sobre um tema 

que é totalmente novo, que as pessoas vão ler pela primeira vez na minha história. Mas, tipo essas 

duas matérias de meio ambiente que eu te falei, eu me cobro de fazer assim: eu quero fazer a matéria 

definitiva sobre isso, sabe? Claro que é super pretensioso, mas eu digo assim... É o que eu espero da 

Piauí. Se a Piauí vai entrar numa história que está o tempo todo na mídia, eu espero assim, sei lá, 

alguém que esteja no exterior e que te liguem amigos do exterior e falem "putz, eu não tô entendendo 

nada disso, de política na palestina" e você fala "pô, lê a matéria do Bernardo na Piauí, tá tudo ali". O 

João costuma dizer que a gente geralmente ou chega antes ou chega um tanto depois nas histórias, 

porque é o que permite também a gente traçar esse olhar. Sei lá, a matéria da Consuelo sobre Mariana 

foi das coisas melhores que se publicaram sobre o tema e saiu nove meses depois do acidente. Quando 

eu escrevi sobre o Bóson de Higgs foi também nove meses depois da descoberta. É um pouco isso, eu 

fico pensando... Na minha cabeça funciona um pouco assim: "todo mundo já falou o que tinha que 

dizer sobre o Bóson de Higgs? Ok, agora eu vou olhar pro cerne e ver como a gente pode contar essa 

história". Entendeu? Agora, eu não te respondi o que fica de fora, eu não sei. 

V – Você acha que conta menos a pauta e mais a abordagem e a apuração? 

BE – Claro que a pauta conta, né. Se a gente quer iluminar, e especialmente esse ano... O Diretor de 

redação, que é o Fernando Barros e Silva, que é muito orientado pra política, política partidária e esse 

ano é um ano muito atípico, né, na vida política do Brasil. Então, eu acho que tudo de alguma forma... 

V – A Piauí foi ficando um pouco mais política, né? 

BE – Foi! Com certeza. Na gestão dele. Mas assim, esse ano em especial acho que todas as histórias 

de alguma forma têm um pé na política. As minhas histórias certamente estão muito mais políticas. 

Não sei, ano passado, ano retrasado, eu fiz uma matéria que era uma excentricidade, que eu acho super 

fascinante, mas, assim, você vai discutir qual o interesse público nisso? É sobre o cognição das 

aranhas. Não sei a notícia dessa matéria, se passou pelos seus olhos, mas é assim: um pesquisador 

baiano, paulista erradicado na Bahia, que defende que as aranhas pensam com as teias, elas têm uma 

coisa que uma turma chama de cognição estendida. Que é uma discussão epistemológica que eu acho 

fascinante. Eu achei ótimo, cara. E tem gente brigando, gente dizendo "não, pera aí, isso não é...". Tem 

uma briga interna da ciência ali. E aí você mexe com o medo das aranhas, com a fascinação das 

pessoas e tal. Era uma matéria que discutia isso. Eu acho impensável que eu, em 2019, passasse dois, 

três meses do meu ano numa história dessa porque, enfim, a ciência está sob ataque, o meio ambiente 

está sob ataque. São assim, acho que eu sou mais útil para a revista direcionando meus esforços para 

contar um pouco desses ataques e do que está rolando. 

V – Isso é mais seu ou mais da revista, ou casou? Essa preocupação pela situação do país estar assim. 

BE – É pela situação do país, com certeza. Eu acho que a coisa foi caminhando nessa direção. Acho 

que no começo a gente teve uma conversa nesse sentido, em uma das primeiras reuniões de pauta, e é 

natural. Eu não fico com vontade, sabe? Eu não fico pesaroso de te falar isso, sabe, que, putz, nesse 

ano não teria cognição estendida das aranhas, sabe? Acho que, enfim, não tem clima para falar disso. 

E acho que, naturalmente, as minhas pautas ficaram mais quentes. Assim, eu faço mais capa, eu falo 

antes na reunião de pauta. Porque geralmente o Fernando pede muito para as pessoas na reunião 

falarem na ordem das coisas mais quentes, que ele considera mais com potencial de capa e tal. Enfim. 

Minha presença na redação está mais elegante, por causa disso. Porque ciência e meio ambiente são 
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temas que deixaram de ser temas marginais do noticiário para serem considerados temas centrais. 

Claro, tem uma demanda editorial nessa direção, mas que parte de mim também... As histórias que eu 

tenho vontade de contar no Brasil de 2019 são essas histórias que, de alguma forma, chamam a 

atenção para o estado da ciência e do meio ambiente no país. Isso tem muito a ver com o governo que 

está aí. Isso é muito natural. 

V – O conteúdo diferenciado que a Piauí consegue produzir, seguindo nessa mesma linha, você acha 

que é produzido porque os jornalistas têm liberdade ou porque a Piauí enquanto empresa e redação 

proporciona um ambiente para isso? 

BE – Não sei se eu vejo uma oposição nesses dois, nesses seus dois jeitos de colocar, se é "A" ou "B". 

Para mim, "A" se superpõe com "B". Eu acho que a gente tem liberdade... O que é liberdade? Têm 

histórias que eu faço da minha cabeça. Eu tenho as ideias, os editores gostam... Têm histórias que eles 

me pedem, mas que a gente faz do nosso jeito. Eu diria que eu tenho muita liberdade para contar 

minhas histórias, fazer o meu trabalho, ouvir quem eu tenho que ouvir. Mas, claro, você tem uns 

choques com os editores. Tem horas que você vai contando como a história está indo e eles entendem 

que ela deve ir mais para essa direção ou para a aquela. Nesse sentido, nunca vai ter uma liberdade 

total. Mas eu diria que a gente tem bastante liberdade para montar as histórias. 

V – O José Hamilton [Ribeiro, jornalista] comentou, e acho que isso está no livro dele também, que 

eles foram reconhecidos na Realidade como uma revista de autores, que você não precisava ler o 

nome da pessoa para saber quem estava escrevendo, porque o jornalista conseguia se colocar muito no 

texto. Mais nesse sentido, você acha que tem isso aqui? Vocês conseguem se colocar? 

BE – Sim, eu acho que sim. Claro que tem também um recorte temático, mas eu... Se você me desse 

parágrafos ou trechos maiores de textos de colegas... Não sei para os leitores como isso funciona, mas, 

assim, eu vejo uma voz autoral muito clara. Eu saberia identificar "isso é Roberto Kaz", "isso é 

Consuelo Dieguez,", "isso é da Daniela Pinheiro", "isso é Malu Gaspar", "isso é Tiago Coelho", 

"Yasmin Santos". O Fernando, quando chegou, em 2012, ele determinou que as esquinas passassem a 

ser assinadas... Ainda tinha ali algum esforço de convergência de tom, de estilo, em relação às 

Esquinas, mas hoje elas são mais autorais do que antes. Mas, fora isso, eu sinto que tem... O que o que 

o Zé Hamilton disse acho que serve para a Piauí.  

V – Os textos passam por uma edição depois que você escreve. Eu queria saber qual é o nível de 

interferência que acontece nessa edição, se você já teve algum texto que foi muito mudado, ou se tem 

só uma coisinha ou outra, talvez uma palavra...  

BE – Depende muito do editor. Acontece assim: as mudanças mais profundas são mais solicitadas do 

que feitas. Um texto grande, ele pode passar pela sua mão três, quatro, cinco vezes, num processo de 

vai e volta. E aí vai ser mais do tipo, o editor te devolve o texto e vai dizer assim "aqui falta isso, a 

gente precisa explorar esse aspecto. Desenvolve melhor isso". Ele devolve e você faz, mais do que o 

cara mexe no seu texto e te devolve, sabe? Nunca eu tive impressão de ter perdido a minha voz, de não 

me reconhecer num texto. Eu sinto, geralmente, as intervenções, por mais ou menos extensas e 

abrangentes que elas sejam, elas não me fazem perceber o texto como não sendo meu. Isso varia 

muito, como eu disse, de editor para editor. Para te dar um exemplo de textos que podem mudar 

bastante na estrutura, são os textos quando o João Moreira Salles pega para editar. Ele gosta muito de 

brincar com a estrutura. Eu lembro muito de um texto que eu escrevi que se chama "O mentor". Um 

perfil de um ambientalista americano que criou uma ONG aqui no Brasil. Esse texto acho que a gente 

fez começando, assim, de quatro ou cinco jeitos diferentes. Talvez mais, sabe? E isso mudou na 

véspera do fechamento. Ele falou "cara, não sei, vamos abrir aqui com esse parágrafo da página sete, 

vamos abrir aqui com esse outro bloco, vamos abrir aqui...". Porque você pode brincar. E às vezes isso 

exige, dependendo de como você abre, encadeia as coisas, você cria mais ou menos tensão, valoriza 

determinado aspecto, ou, enfim. Ele tem muito essa coisa que acho que é da cabeça de documentarista, 

mesmo. Ele fala assim "olha, esse personagem, vamos segurar para apresentar mais tarde", ou então 

"esse aqui você tem que apresentar logo”. Ele gosta de brincar com isso. Esse texto de meio ambiente 

que te falei, que saiu no mês de junho, "Meio ambiente como estorvo", foi um que passou de alguma 

forma por três editores. Primeiro o João: ele não fez tratamento muito grande do texto, mas assim, ele 

fez uma primeira leitura, canetou algumas coisas, disse coisas que ele sentia falta, coisas que ele 
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achava que eu deveria fazer e tal. Mas assim, ele não abriu o texto no computador, ele imprimiu e 

rabiscou a lápis e me passou. Eu retrabalhei, mas aí não voltei com ele, eu já fui com o Fernando. O 

Fernando fez uma edição mais... O Fernando é um cara de jornal. Ele passou, sei lá, vinte anos na 

Folha antes de vir para cá. Continua muito com essa pegada. Ele melhora frase por frase. É mais raro 

ele ter esse ímpeto de falar "olha, eu vou puxar aqui sua abertura na página nove", é mais raro ele 

propor coisas desse tipo. Mas ele vai apertando os parafusos frase por frase. E aí ele fez essa edição, e 

depois o Alcino Leite Neto, já com o texto paginado, ele leu e deu pitaco e tal. Todos os três fizeram 

alterações muito legais. Enfim, fica esse exemplo. Varia muito. Podem ter textos que podem ser só 

isso, esse aperto de parafuso frase por frase, e podem ter textos que você vai abrir de sete jeitos 

diferentes no processo de edição. 

V – Você chegou a comentar um pouquinho mais cedo, mas falou bem rápido... Como é que é a 

interação do texto com o fotógrafo ou com a pessoa que vai fazer a arte que vai acompanhar a matéria? 

BE – Geralmente é muito com a diretora de arte, a Cecilia Marra. Depende de se o texto está pronto. 

Em condições ideais ela lê o texto e pensa na ilustração junto com o repórter. Ela fica em São Paulo e 

vem pro Rio na semana do fechamento. Fica uma semana por mês aqui, ou alguns dias por mês, 

quando tá fechando a revista. E aí depende muito do que é, do que tem disponível, do que a gente quer 

realçar. O trabalho é muito caso a caso. 

V – Essa questão de usar a ilustração em vez da foto, como é que você vê isso? 

BE – Acho que, de novo, é caso a caso. Acho que pode funcionar para alguns casos e outros não. Para 

um perfil político, por exemplo, a ilustração editorializa um pouco o conteúdo. O texto pode passar a 

ser percebido como enviesado, então é algo que a gente busca evitar. Aí depende da disponibilidade, e 

é perfil, do personagem, para ser fotografado... Mas isso tudo são escolhas que são feitas em diálogo 

do repórter com a Cecília, passando pelo diretor de redação também. São escolhas que eu geralmente 

vou conversando com ela, e as escolhas mais sérias o Fernando vai referendando. A gente o envolve 

depois por e-mail e tal. Mas geralmente alguns dias antes do fechamento ela me procura ou no começo 

do mês. Normalmente dessa reunião de pauta de ontem já sai um esboço do que vai ser a próxima 

edição. 

V – Tirando essa questão política, que tem esse problema de viés e tal, esse complemento do desenho 

você chega a pensar que acha legal ajudar a chamar a atenção para isso ou a direcionar o olhar para 

isso, ou... Porque têm alguns desenhos que são mais diretos, mais objetivos, e alguns que são mais 

cartunescos, abstratos e fazem uma brincadeira com o que está acontecendo. Qual a relevância disso 

para o texto?  Porque eu acho que é bem característico da Piauí isso. 

BE –Eu acho que, por exemplo, quando eu escrevi sobre a fosfoetanolamina, a pílula do câncer, em 

2014, eu acho. Esse foi um texto ilustrado por um ilustrador... E que foi muito com base no meu 

briefing. Eu escrevi um paragrafão e falei "olha, o texto vai puxar para esse lado, vai chamar a atenção 

para isso e tal etc.". Eu acho que o ilustrador se baseou muito nesse resumo. Mas enfim, é tudo muito 

pensado. A escolha de se vai ser uma foto, se vai ser uma caricatura, se vai ser uma arte, quem vai 

fazer... Isso tudo são escolhas significativas que todo mundo que está envolvido de alguma forma com 

o texto têm voz de alguma forma nessa discussão. 

V – Entrando diretamente no debate de subjetividade, eu escrevi aqui: ritmo, construção de 

personagens, ambientação, narrativa, descrição...  O que você diria sobre a sua subjetividade dentro 

disso tudo? 

BE – Não sei. Eu acho que, enfim... Qual o papel das minhas subjetividades no total, é isso? Sou eu 

que estou fazendo o texto. Então, sei lá... Têm fatos para narrar. O que é o fato, como é construído... 

Eu acho que em um texto que tem um trabalho de construção pesado, e em oposição seria, sei lá, um 

trabalho em um jornal diário... Em que de manhã eu fui em uma entrevista coletiva e duas da tarde eu 

começo a bater o texto para entregar às quatro e para estar no ar às seis. Assim, ali tem muito trabalho 

de construção. Óbvio que a subjetividade está em uma influência bem menor. Em textos como esses 

que eu passo às vezes duas semanas escrevendo, depois mais outra semana reelaborando com os 

editores... Minha música é o que eu escrevi até aqui, né... Como descrever um personagem, em que 

ordem contar essas história, quem eu vou ouvir para poder contar essa história, que título eu vou dar, o 
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que eu quero chamar a atenção primeiro... Enfim, isso tudo tem escolhas, né? Eu acho que são 

manifestações da subjetividade. E que aí depois entra a dos editores também. Na minha primeira 

entrega dessa história é que já começa no recorte, né? Que história que eu quero contar? Que pauta que 

eu quero propor? Eu acho que a subjetividade entra em cada etapa dessas, em cada escolha que você 

faz, em última instância. Por isso que eu acho que é vago. No fundo, o papel é total, de alguma forma. 

É um encontro de subjetividades, porque tem a dos editores, também.  

V – Você praticamente empresta o seu olhar sobre um assunto ao leitor... Existe uma coisa que tem 

bastante nas matérias da Piauí, não em todas, mas que é quando o jornalista aparece e basicamente... 

BE – Isso! Escolha da primeira pessoa e tal! 

V – Exatamente. Você acha que isso ajuda em credibilidade, em informação... No que é que isso ajuda 

e que não teria em outro formato? 

BE – Em determinados casos eu acho que ajuda muito. Pelo seguinte... E aí eu vou recorrer de novo ao 

meu chapéu de acadêmico, pelas referências que eu trago... Meus títulos são de história da ciência, 

embora eu tenha trabalhado no doutorado com um tema bem contemporâneo. Nesse aspecto, muito 

mais uma sociologia da ciência, que é um campo em que eu me inscrevo: estudos sociais da ciência. E 

que, enfim, as escolas de pensamento que eu sigo valorizam muito a apresentação da ciência como um 

conhecimento situado, em oposição a um conhecimento universal, que era um ideal mais iluminista. 

Assim... Tipo uma verdade sem contexto. E eu acho que ajuda você a entender uma ciência entender o 

contexto em que ela é produzida, a sociedade em que ela é produzida... Por mais que o conhecimento 

científico seja travestido de universal, ele veste uma roupa de universal, ele é um conhecimento 

situado. É um conhecimento particular. O conhecimento jornalístico, vamos dizer assim, não sei se 

"conhecimento jornalístico" seria o melhor jeito de colocar, mas assim... Décadas e séculos de fazer e 

pensar o jornalismo contribuíram para muita gente olhar para ele como uma coisa meio objetiva. E 

nesse aspecto ele tende a ser visto, assim como a ciência, como um discurso mais universal. E, pelo 

contrário, eu acho que o discurso ou conhecimento jornalístico é um conhecimento situado. São fatos 

que são obtidos de determinada maneira, num determinado contexto, numa série de circunstâncias. E 

eu acho que você ambientar o texto com a primeira pessoa ou não... A primeira pessoa reforça. Bota o 

dedo e o texto brilha, mas você não precisa da primeira pessoa para fazer isso. Inclusive eu acho que 

se você for ver a minha produção individual, o uso da primeira pessoa talvez escasseie com o passar 

do tempo. É um recurso que eu hoje uso com muito mais parcimônia do que eu usava antes, embora eu 

não tenha aberto mão de tentar apresentar as coisas que estão colocadas no texto dentro do contexto 

que aquela informação foi obtida. E aí, de novo, não precisa usar a primeira pessoa, mas, claro, a 

primeira pessoa facilita. Para não ficar só na primeira pessoa, né, isso que eu estou chamando de 

ambientação do contexto em que as informações foram obtidas, eu acho que ajuda muito o leitor a 

entender como você conseguiu aquela informação, em que contexto. Muda muito a forma como um 

personagem te disse determinada coisa. A hora dia ou o que estava acontecendo logo antes, ou onde 

vocês estavam... Sei lá, eu fico pensando na Consuelo, num texto da Consuelo que derrubou um 

ministro, o Nelson Jobim, e é ela na fila da sobremesa cutucando ele e tal... E aí ele fala mal da Ideli... 

De ministras da Dilma... E tal. Criou a crise e ele acaba caindo por causa disso que ele tinha dito na 

fila da sobremesa do bandejão, ou sei lá, do buffet... Com a Consuelo. E num jornalismo mais 

convencional você muitas vezes vai ver as notícias voando no espaço, sabe? Totalmente livres de 

contexto. Acho que ajuda você dar um contexto da conversa, de como é que você fez aquela pergunta 

e tal. Tem um colega, Plínio Fraga, não está mais conosco, ele contava uma história, não sei se 

aconteceu com ele ou se é lenda do jornalismo. Acho que ele ouviu isso da boca de um político que 

criticava ele da seguinte forma: "É, né, vocês perguntam um monte de bobagem, a gente responde um 

monte de bobagem, chega na hora de publicar você tira as suas e deixa só as minhas, aí você me 

quebra". Acho que é um pouco isso, essa piada. Esse caso eu acho que ilustra bem o lugar da 

ambientação, que pode ser a primeira pessoa, mas não se limita [a ela].  

V – Eu acho que são duas preocupações, principalmente no seu caso, mas também no meu agora como 

mestrando, que se ligam muito, e que você faz muito no seu texto, que é basicamente mostrar o 

processo científico e mostrar o processo jornalístico, até para contextualizar, dar credibilidade e 

mostrar as condições de produção, né? 
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BE – Pois é. Aqui eu estou falando muito e gosto muito dessa comparação do jornalismo com o 

documentário. E nesse aspecto eu acho que a Piauí é um tipo de documentário em que você vai ver o 

microfone, você vai ver a equipe vazando, vai ver uma coisa bem Eduardo Coutinho, sabe? A gente 

faz questão de mostrar os rastros da produção daquele discurso. Que não é aquilo que você vai ver em 

um Globo Repórter. Eu não tô criticando. Mas você vai ver uma coisa mais asséptica e tudo mais ali 

fica parecendo tudo bonitinho, luz e detalhe e tal. E "vamos fazer de novo, que apareceu um fio?". 

Não. Eu adoro mostrar os fios porque as coisas são assim. Então, se ele disse isso foi porque alguém 

perguntou. Eu gosto de mostrar esses rastros da produção e do discurso. Eu acho que ilumina e torna 

ele mais... Não sei se crível, mas ajuda o leitor a entender. Porque as declarações não estão voando 

pelo espaço. Não é assim. Então, sempre que eu posso mostrar... E eu acho que você foi feliz nessa 

comparação, que tem isso, o que vale para o que mostrar para a ciência vale também para mostrar no 

jornalismo. Acho que o caminho é bem esse.  

V – O José Hamilton também usou uma expressão comigo... Ele falou que eles "pinçavam palavras" 

na Realidade porque entendiam que uma palavra, às vezes mesmo sendo sinônimo da outra, causaria 

uma afetação diferente no leitor. Porque é uma palavra ou mais rebuscada, ou mais difícil... Você 

chega a pensar nisso no texto? 

BE – Às vezes. Eu sinto uma liberdade na Piauí para às vezes usar umas palavras improváveis. Eu não 

sei... Acho que os meus amigos me percebem, as pessoas com quem eu convivo, me percebem como 

alguém que gosta de usar palavras difíceis às vezes. Eu me permito usar umas palavras que talvez não 

seriam uma escolha primeira num jornal diário. Nesse aspecto eu acho que sim, que tem... Também... 

Você está falando de subjetividades, eu acho que varia muito das subjetividades de cada um. Eu acho 

que, em especial, o João Moreira Salles e o Sérgio Conti, na época em que ele era diretor de redação, 

se encaixariam um pouco nesse estilo descrito pelo Zé Hamilton. Eles gostavam de usar umas palavras 

bem sui generis. Enfim, diferentes tipos de palavras, vamos dizer... Idiossincráticas. Cada um tinha um 

estilo muito específico. Você podia dizer "essa Esquina foi editada pelo Mário, essa Esquina foi 

editada pelo João". As não assinadas, você falava "tá muito claro" pelo tipo de mudança léxica que 

eles faziam. 

V – Qual é a importância que você vê de termos a Piauí no mercado brasileiro hoje? Qual o lugar 

dessa revista no Brasil? Você sente que está fazendo uma coisa importante? 

BE – Eu acho. Mas, assim... Quanta gente a gente está alcançando, também... Não sei. Eu já ouvi 

gente falando por aí que a Piauí é uma revista muito falada, mas não muito lida. Pode ser que seja. Eu 

não tenho números para embasar isso, mas acho que certamente é um alcance limitado. O que sai na 

Folha, no Globo, no Estadão, são coisas que mexem muito mais com a vida do país do que as coisas 

que a gente faz. Não sei, eu acho que a gente ocupa um nicho que é pequeno, mas que é relevante. E 

que é um nicho de topo da cadeia, um espaço nobre do jornalismo que a gente está fazendo. 

V – Você não acha que, em comparação... Porque hoje acho que tudo está ficando um pouco mais de 

nicho, né? Então temos muito mais mídias e muito mais gente podendo procurar o seu próprio estilo 

de mídia em comparação com anos atrás. Então, talvez nesse sentido, a Piauí cresce, então, em 

relevância diante desse cenário? 

BE – Pode ser. Eu acho que sim. Agora que você tem um panorama mais diverso, né? Em certo 

aspecto, acho que sim.  Enfim, nessa segmentação a gente tem um espaço nobre, vamos dizer assim. 

Eu fico com essa impressão, pelo menos. Quer dizer, essas minhas considerações não substituem os 

resultados de uma pesquisa de fato bem feita que pudesse falar, que espaço é o da revista.  

V – Não sei se você vai se repetir, mas é uma coisa legal também da Realidade. Eu já falei disso, mas 

eles se gabavam de ser uma revista que conseguia falar sobre ciência de forma simples. E aí o Zé 

Hamilton comentou também que parece que é fácil falar simples, mas na verdade não é. Eu perguntei 

a ele se achava que hoje tinha alguém que fazia isso também, e ele falou só sobre a Piauí, de bate-

pronto. Então, como também é muito a sua área, eu queria saber o que você pensa disso, de conseguir 

falar de ciência de forma simples. 

BE – Concordo com essa visão. Tem muito trabalho por trás disso. Tem uma ourivezaria, assim... Um 

trabalho de polimento para a pessoa ler e nem notar que está lendo sobre coisas difíceis. 
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V – Bom, de forma bem ampla agora, para te quebrar: o que são boas histórias? 

BE – Eu acho que são... Eu costumava usar muito isso como editor de Esquina para orientar outras 

pessoas. O que é uma Esquina? Aí eu estou alargando isso. É aquela história que você chega em casa e 

aí fala para a sua mulher, ou você vai chegar no bar e vai falar pro seu amigo, vai falar assim "cara, cê 

não vai acreditar em quem eu encontrei hoje!" Assim, é uma coisa que te dá vontade de contar, uma 

coisa que mexe com você e que dá vontade de compartilhar com os outros. Para te dar uma resposta 

tão ampla quanto a sua pergunta. 

V – Para você, a meta da revista é alcançar essa boa história e ter interesse público ao mesmo tempo? 

BE – É, é. Eu acho que essa é que é a questão. Tem uma frase feita no âmbito do jornalismo científico, 

e que dá para ampliar para outros gêneros do jornalismo e iluminar essa questão que você colocou. Já 

vi ela na boca do Marcelo Leite, que foi editor de ciência da Folha... Não sei se a frase é dele, mas já 

vi ele falando em palestra. E ele dizia o seguinte: "o nosso papel não é tornar importante o que é 

interessante, mas tornar interessante o que é importante". Muitas vezes você vai ver sites de 

curiosidades sobre o reino animal, sei lá, umas notícias sobre o grilo que se reproduz... Transa com mil 

grilas... Você vai ter aspectos muito curiosos que depois você fala "uau, que legal", mas aí você pega e 

fala "é uma espécie de grilo que vive lá na Indonésia e não sei o que" e, bom, o que é que isso mudou 

na sua vida? Isso dá muita visibilidade para histórias desse tipo é tornar importante o que é só 

interessante.  É interessante, claro, mas, assim... É importante? Nosso papel é pegar discussões super 

chatas, sei lá, de ética na ciência, que estão rolando... A gente precisa discutir regulamentação... Coisas 

que vão ter impacto na vida da sociedade, coisas que são às vezes muito técnicas, chatas, mas, enfim, 

que a gente tem que falar. Isso é dar visibilidade para discursões que às vezes são chatas, mas que são 

relevantes para a vida pública. Eu te falei aqui da minha história de cognição das aranhas... Qual o 

interesse público na história de cognição das aranhas? Essa história, ela te mostra um pouco como a 

ciência funciona. Ela te faz parar para pensar sobre qual é a especificidade humana... Enfim, a gente 

poderia entrar nessa discussão, mas eu também não quero ficar me alongando muito nela. Mas eu acho 

também que a Piauí é, no conjunto, uma revista que vai tratar de coisas muito vastas. Eu acho que uma 

das forças dela é essa. Têm matérias ali muito no olho do furacão e tal, e vai ter sempre uma coisa que 

vai te surpreender e te dar uma rasteira. Pra você falar assim "uau!". Um texto que você não esperava e 

que de repente você lê e fecha e fala "putz, louco!". De alguma forma são as boas histórias, eu acho 

que nisso as boas histórias admitem você brincar um pouco com essas questões do que é importante e 

do que é interessante. Mas o ideal é achar um balanço, um equilíbrio de tudo isso. E no fundo, é ali o 

textinho da coruja se reproduzindo, eu peguei ali e tal, mas com um pano de fundo super complicado, 

e que eu tentei trazer para a realidade brasileira ali no final, né? "Será que como aquelas corujas nós 

podemos nos apaziguar?", né? E tal, enfim. Não acho que a resposta dele tenha sido muito 

iluminadora, mas eu achei legal para costurar o fim do texto. 

V – Esse trazer para a situação brasileira no final do texto tem um pouco a ver com esse clima que 

você falou que está tendo aqui, né? 

BE – Sim, super, exato. "Pô, você tá falando de corujas no oriente médio e a galera tá saindo no tapa 

ali fora", e tal.  

V – De novo, de forma muito ampla, o que é bom jornalismo? 

BE – É difícil dizer, né? Depende muito... Acho que sem mais parâmetros...  Bom jornalismo para 

quem, né? Se você mora em Itaboraí, eu diria que um bom jornalismo é o jornalismo que ilumina os 

problemas da cidade. Para tentar achar uma coisa bem genérica, eu acho que o bom jornalismo é 

aquele que forma o bom cidadão. O que é o bom jornalismo de ciência que eu tento praticar? A gente 

tá num mundo cada vez mais tecno-científico e em que cada vez mais as tomadas de decisão de 

alguma forma envolvem elementos que são instrumentos que são uma caixa preta. Que é uma caixa 

preta para muita gente. Eu acho que o bom jornalismo de ciência é um bom jornalismo que traz 

recursos para as pessoas poderem se colocar como cidadãos nesse mundo. Você tem essa questão de 

mudança do clima, que é um tema importante para mim, que eu cubro de perto. É um tema que eu 

tento pautar de forma a trazer e dar recursos para as pessoas para que elas se coloquem como cidadãos 

para que elas possam cobrar o poder público, votar pensando nisso. Eu acho que eu vou ter cumprido 
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uma boa função se as pessoas pararem pra pensar "qual vai ser a política energética do meu candidato 

nas próximas eleições?", "O que é que esse cara tá pensando pros recursos do país, da cidade, do 

estado?" Enfim, eu poderia ter chamado a atenção para muitas outras coisas. Se você for ouvir o João 

ao pé da letra, o bom jornalismo é aquele que você fecha a revista e despertou um sorriso. Que você 

fala "putz, gastei bem essa hora e meia que eu li o texto. Em vez de ver um filme na Netflix, eu resolvi 

dar a mão pro repórter, ler os setenta mil toques de cascata que ele contou e foi massa, fui 

recompensado". 

V – Você acha que o trabalho da Piauí tem alguma questão específica, no estilo de texto que vocês 

fazem, que estimula empatia nos leitores de vocês? 

BE – Eu nunca tinha parado para pensar nisso... Pode ser. Empatia... É, eu acho que, de alguma forma, 

sobretudo esses textos, como eu te falei, de ambientação da história, de caracterização dos 

personagens, de alguma forma isso pode... É raro você ter... Claro, você tem publicações que 

trabalham perfis, e perfil geralmente tende a criar uma empatia de alguma forma na medida em que 

constrói bem os personagens. Mas eu acho que, sobretudo os textos em que você tem uma criação 

pesada de construção de personagens, eu acho que isso tende a criar empatia. Eu fico pensando num 

texto que eu gosto de citar muito, que a Daniela Pinheiro fez sobre a médica acusada de desligar as 

máquinas nas CTIs. Não sei se você vai lembrar disso... Uma médica catarinense, eu acho. É 

alucinante. Toda a cobertura da imprensa te formava a cabeça para você poder condenar ela... Enfim, 

você entra no texto com essa convicção e você sai com convicções muito diferentes. Você cria uma 

empatia, mas, assim, ela é uma pessoa muito difícil de lidar, no trato. Ela é uma pessoa que você 

poderia facilmente descrever como mal caráter. Mas o que rola é que você termina a leitura do texto e 

fala "cara, essa mulher pode ser escrota, mas não sei... Eu acho que ela não fez isso, não. Acho que 

estão acusando ela errado". Eu acho que é uma aula de jornalismo, esse texto, muito bom. Nesse 

aspecto, sim, você tem uma empatia. Por mais que seja uma pessoa com uma personalidade meio que 

impulsiva, que você vira e fala "putz, não quero conviver com essa pessoa, mas, assim, essa pessoa 

talvez não tenha feito isso de que estão acusando ela". Eu acho muito legal. Ali eu acho que é um 

exemplo legal, se for para falar de empatia. Embora seja uma empatia muito complexa de que eu estou 

falando aqui.  

V – Você sabe qual era a ideia fundamental do João na época em que ele pensou em criar a revista? 

Qual era a proposta? Eu não sei se era realmente vaga ou se ele deixou isso vago. Você tem alguma 

noção disso? 

BE – A gente quer, enfim, fazer um gênero que já tinha sido feito há muito tempo no Brasil, mas que 

não tinha gente apostando muito nisso. Eu acho que ninguém daqui vai reconhecer com muito 

abertamente, mas, assim, eu acho que a New Yorker era uma referência e ainda é uma referência 

muito forte. É uma referência que a gente olha e faz outra coisa, embora tenha muita coisa inspirada 

também no tipo de coisa que eles fizeram.  

BE – Existe aqui essa convicção de que se você der tempo e recursos o bastante para os bons 

repórteres contarem histórias vêm coisas boas, e se você tiver bons editores apertando e cutucando e 

fazendo demandas na direção certa, isso vai estimular histórias boas, vai estimular... E eu acho que é 

verdade, de alguma forma... Eu acho que a qualidade do jornalismo é meio que uma função mais ou 

menos direta da quantidade de recursos que você tem para fazê-lo, e aí recursos num plano bem 

amplo. Pode ser dinheiro? Claro. Mas também tempo. Tempo é um recurso cada vez mais precioso. 

Tempo de preparação de uma matéria é tudo. Assim... Uma história que você faz em uma semana é 

diferente da que você faz em um mês, e aí não precisa nem ter uma tamanho diferente, sabe? Se você 

pode pegar um avião para Manaus para entrevistar uma pessoa olhando olho no olho, ou se está 

rolando um evento sobre aquele tema na Europa e você pode pegar um avião... Nem sempre a gente 

faz isso e pode fazer isso, a gente se vira às voltas com limitações de recursos muito concretas, mas 

que, assim... Que eu acho que são menores ou mais flexíveis do que você teria em outras publicações. 

Eu lembro que assim que eu entrei o João tinha acabo de receber um prêmio Esso na categoria ciência 

e tecnologia pelo perfil que ele fez do Arthur Ávila, não sei se você leu esse texto, é um texto muito 

bom. Em uma das primeiras conversas que a gente teve eu falei que gostava muito e dei parabéns a ele 

pelo texto, e ele falou "cara, é...". Claro, ele estava sendo muito modesto, ele é um excelente contador 
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de histórias, seja em documentário, seja a história escrita... Mas, assim... Ele disse "esse é um prêmio 

que coroa o modelo da Piauí, mais do que o meu trabalho individual, porque qualquer pessoa que 

tivesse tido a oportunidade de passar seis meses encontrando matemáticos, almoçando com 

matemáticos, lendo sobre matemática, frequentando festas de matemáticos, pensando matemática, 

faria um trabalho de qualidade". Ele tem um olhar muito próprio, né? Uma dicção muito própria. E 

uma parte bem significativa da qualidade do texto vem daí. Mas eu tendo a concordar com ele. Eu 

tento sempre ter isso em mente, eu falo "cara, eu tenho um privilégio, vou ter três meses para fazer 

essa história, vou ter dois meses para fazer essa história"... Então, assim, eu exijo de mim que eu faça 

alguma coisa à altura desse recurso, né, nesses meses. Enfim, se eu pude ler livros, comprar livros, 

fazer viagens para entrevistar pessoas e tal. Tem essa cobrança interna de contrapartida. 
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ANEXO C – O Nascimento de Joicy 

O Nascimento de Joicy: sobre como João, agricultor, virou mulher 

por Fabiana Moraes 

Publicado originalmente em: Jornal do Commercio, 10, 11 e 12 de abril de 2011  

O nascimento de Joicy 

Joicy Melo da Silva nasceu no dia 22 de novembro de 2010, às 12h30. Pesava 74 quilos e 

media 1,63 metro de altura. Naquele dia, mais sete partos foram realizados no Hospital das Clínicas, 

na Cidade Universitária, Recife. O de Joicy foi sem dúvida o mais complicado de todos: durou quase 

sete anos e envolveu uma série de especialistas. Três deles estavam no exato momento no qual ela veio 

ao mundo. O primeiro a chegar ao bloco cirúrgico saiu de casa às 7h, sem tomar café da manhã. Sabia 

que, como médico, tinha que mudar tal hábito. Outro atravessou entre aborrecido e resignado o 

engarrafamento de todos os dias. Havia sempre uma multidão de carros entre sua casa, na Zona Norte, 

e o hospital onde, no saguão, sempre há alguém desesperado. O último, que mora perto do mar, visitou 

a paciente um dia antes. Tinha que conferir se ela realmente estava bem para vir ao mundo. Quando 

Joicy nasceu, morreu João Batista, 51 anos, filho de Irene (83, viva) e Eupídio Luiz (77, enterrado). 

Foram os dois que ensinaram o garoto a plantar milho, mandioca, feijão. 

Moravam na caatinga, no Campo do Magé, área rural de Alagoinha (13.761 habitantes, 225 

quilômetros da capital). Não poderiam prever que, décadas depois, o filho iria usar esmalte cor rosa-

pitanga e sofrer por um rapaz enquanto ouvia música de novela. Não sabiam que ali na roça quem os 

ajudava era uma menina. Aí o chamavam de João. João que sempre foi muito zeloso, João que nunca 

deu trabalho, João que até plantou um jardim ao lado da casa. Só para eles esse menino deixou 

saudade – há tempos Joicy sabia que ele existia apenas aparentemente. Foi por isso que decidiu, apesar 

do olhar triste e reprovador da mãe, findar com ele. Um dia, deitou-se em uma maca e dormiu. Ali 

matou João. Ali nasceu Joicy. Seus primeiros dias no mundo serão contados aqui. 

 

Aprendendo a ser mulher 

Eram nove mulheres sem útero e ovários, sem clitóris e vagina, aguardando o atendimento 

médico no setor de ginecologia do Hospital das Clínicas. No meio de calças jeans justinhas, cintos 

com tachas, vestidos floridos e sandálias altas, uma se destacava. Não era Cris, Valentina, nem 

Camila. Tampouco Eduarda, Graziele ou Juliana. Nem Tamires ou Dominic. Quem não usava cinto 

enfeitado, vestido de flor e cabelão era aquela mais do canto. Parecia homem. Mas se chamava Joicy. 

Entre ela e as outras, enormes diferenças. Cris: aos 13 anos entendeu que era menina e, desde 

então, passou a só usar saia e vestido. “Calça, só para fazer ginástica.” Valentina: mora na Muribeca, 

Região Metropolitana, e sempre foi “a moça da casa”. Cuidou dos irmãos para ajudar a mãe. Camila: 

ensina há quatro anos, é formada em geografia e faz pós-graduação em gestão ambiental. Ensina na 

área rural de Palmares. Eduarda: dá aula de balé, usa franja, calça skinny e tênis All Star. Tem um 

namorado que anda com ela de mãos dadas. Graziele: é casada e tenta, ao lado do marido, adotar uma 

criança. Está brigando com a Justiça de Itaquitinga, onde vive. Juliana: também é casada e ajuda o 

marido vendendo doces. “A cirurgia não é um sonho. É uma necessidade.” Tamires: cabelos louro-

hardcore e bumbum avantajado, viaja vendendo roupas femininas. Dominic: as unhas cheias de flores, 

tem um filho de 16 anos e é dona de um salão de beleza em Olinda. Seu maior medo é morrer com o 

corpo com que veio ao mundo. “Porque quem vai ser enterrada não vai ser eu de verdade.” 
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E aí chegamos a Joicy. Não usa maquiagem. Não gosta de usar vestido. Não tem cabelo 

comprido. Na verdade, está ficando meio careca, coisa de quem vai fazer 51 anos de idade. Sua 

aparência sugere que ela ainda está engatinhando para mostrar socialmente a mulher que é – e, 

principalmente, para deixar para trás o agricultor que sempre foi. O fato de não possuir as mesmas 

características femininas e hiperbólicas das suas colegas de fila a destaca imensamente naquele grupo. 

Usa apenas bermuda, camiseta e sapatilhas pretas. Senta-se com as pernas abertas. É musculosa e às 

vezes um tanto rude. Carrega as maneiras de quem passou boa parte da vida dentro da roça, no meio 

do mato, plantando mandioca e cuidando de cabra, galinha, boi.  

Suas únicas aproximações com as outras – e aquilo o que entendemos como feminino – são as 

unhas pintadas de vermelho, os peitos que já se destacam sob a camiseta e a profissão de cabeleireira. 

Sem os marcadores que a fariam, externamente, ser “mulher”, Joicy termina sofrendo um preconceito 

duplo, que vem tanto daqueles que não experimentam a sua condição quanto dos próprios transexuais. 

Estas olhavam com certa incredulidade para aquela mulher. Era como se, naquele banco, um intruso 

estivesse sentado entre elas. Como se fosse uma piada de mau gosto feita por alguém que estava ali 

para lembrar a aparência que elas tinham antes dos longos cabelos e das calças justas. 

Mas, se a imagem estereotipada da mulher ideal não se aplicava a Joicy, ela era, em meio às 

outras oito mulheres não biológicas repletas de curvas e de batom, a única a ter o diagnóstico de 

distúrbio de identidade (assinado pelo psiquiatra Roberto Faustino), assim como os dois anos de 

terapia (com a psicóloga Inalda Lafayette). Portanto, legalmente, seria a primeira entre aquelas fêmeas 

hiperbólicas a fazer a cirurgia. A primeira, entre Dominics e Grazieles, a se livrar do pênis que lhe 

causava constrangimento. A primeira a ir ao bloco cirúrgico para sair de lá com uma vagina. Bastava a 

certeza disso, e não os brincos longos e o chinelo com flor, para que Joicy se sentisse bem consigo 

mesma. “Eu não tenho que usar saia e maquiagem para ser mulher. E eu não sou menos mulher por 

causa disso." 

 

“É JOCI? É JOÇA? É JOCI, NÉ?" 

“Mas João, como é que tu quer fazer isso, tirar um negócio que Deus te deu? Como é que tu 

faz isso, João?” Pedro Calado, 45 anos, é dono de um boteco localizado no começo da rua Santa 

Virginia, bem em frente ao matadouro. O bar só lota em dois dias específicos: na sexta, quando tem 

abate de boi e os açougueiros e os donos dos bichos vão até lá negociar e tomar uma Schin, e no 

sábado, dia de feira, único momento da semana em que é possível ver uma rua local engarrafada. 

Além de não compreender por que alguém decide cortar algo que Deus lhe deu, Pedro também é 

incapaz de pronunciar o novo nome de João (...) A censura de Pedro, que mescla bom humor e uma 

sempre perigosa pitada de ignorância (“ela agora vai deixar de ser traveco, vai ser bicha mais não”), é 

uma das poucas feitas verbalmente, na cara de Joicy. No distrito, ela enfrenta uma situação 

particularíssima, na qual há, de um lado, o apoio declarado de vários vizinhos e conhecidos, enquanto, 

do outro, há a solidão provocada pela ausência desses mesmos chegados. A lógica é: podem até achar 

Joicy normal, desde que ela, com essa coisa de homem que virou mulher, mantenha certa distância. 

Antônio Alves, 41, agricultor, é assim: conhece a transexual desde criança, diz que “ele” é 

livre para fazer o que quiser (“o corpo é dele, né?”), mas se recusa a fazer uma foto ao lado da antiga 

amiga (amigo, no caso, para Antônio). “Não sendo eu, Deus tome conta.” A mãe, Irene; o amigo 

Dorneles; as irmãs Marias: todos, como Antônio, citaram o Altíssimo para ajudar no peso que é 

entender Joicy, falar com Joicy, cuidar de Joicy. Cosmo Bezerra de Freitas, 71, aposentado, também. 

“Tenho nada contra não, Deus ajude. Acho que a coragem dele é até demais, essa vontade de virar 

mocinha.” Aceita fazer a foto ao lado da cabeleireira. Ela fica feliz com a ausência da recusa e tenta 

demonstrar mais proximidade com o aposentado, passando o braço sobre seus ombros. Ele a empurra. 

Outro que declara ser amigo mas não quer aparecer na foto é José Luiz Moraes, 48, agricultor. “Eu não 

sou contra, não. O pessoal fala mal, mas eu não sou contra. Quero ver como vai ficar.” O senhor 

poderia fazer uma foto ao lado dela? “Aí não, você me desculpe, mas aí não." 

Ao contrário dos homens, as mulheres e as crianças da cidade não se importam em aparecer 

perto da transexual. Selma Ferreira, 46, trabalhadora da casa de farinha de Socorro, é vizinha da 

cabeleireira. Ajuda-a com alguma comida quando pode. “Eu acho assim, cada um tem seu gosto e a 

gente tem que fazer o que gosta. Ele é uma pessoa legal.” Iolanda Alves, 53, professora, também 



236 

aparece como amiga. “Ele sempre lutou por isso, conheço João desde pequeno, acho bonito ele se 

assumir.” Os meninos Rude Ferreira e Raul Oliveira, ambos com 12 anos, veem Joicy caminhando 

perto da Igreja Matriz e correm para perto da transexual. “João, tu quer jujuba?", pergunta Rude. No 

mesmo momento, o garoto se corrige: “João não, Joicy. Desculpa, foi sem querer”. Entre as mais de 

20 pessoas do distrito entrevistadas para esta reportagem, as crianças foram as únicas a perceber que se 

dirigiam, de fato, a uma mulher. 

 

ENTRE AS MENINAS, ERA A ÚNICA A NÃO SE CHAMAR MARIA  

Viviam aquela vida rural conhecida e até certo ponto idílica, na qual toda a família ajudava na 

plantação, na qual se bebia o leite tirado da vaca e se comia a comida que nascia no quintal. Família 

nordestina das boas para constar na TV, em conto, em livro, em matéria: os pais analfabetos criando os 

meninos sem lápis e com enxada, esta instrumento principal para a manutenção da vida de 14 crianças. 

Naquele momento, João fazia parte da contabilidade dos nascidos homens. Seguia logo cedo com os 

irmãos (Josenildo, Luiz Carlos, Francisco, Antônio, Melo, Pedro, Paulo, Aluísio) para plantar 

mandioca. As irmãs (Maria do Socorro, Maria Luiza, Maria Helena, Maria Dejanira, Maria da Graça) 

não experimentavam a condição de sexo frágil. Também passavam o dia, as costas curvadas, na 

lavoura. Quase 40 anos depois, João entraria na contabilidade das Marias nascidas vivas. 

Se a roça não fazia distinção entre os gêneros, a casa os sublinhava. Nesta, era a mãe, Irene, 

que costumava cuidar daquilo o que é próprio do lar: a comida, a limpeza, a criação de um jardim. 

Mas o menino, depois de passar a manhã plantando, também entrava na tarefa que ainda só cabia a 

elas. É por isso que, hoje Joicy, o ex-João acredita: é claro que todo mundo sabia que ela queria ser 

mulher. "Eu fazia boneca com sabugo de milho. Não vou mentir para você, a gente não tinha posse." 

Mas no Sítio Bonsucesso, onde até hoje está a casa branca e espaçosa da família, não havia essa 

leitura. João era homem, ponto. Nasceu homem, ponto. É assim que a mãe, Irene, pensa. "Eu nunca 

notei. Eu não sabia dessa história, ele inventou isso depois que o pai se acabou." 

A morte do pai, há 15 anos, de fato tornou menos constrangida a vida do menino. Mas, quando 

ele estava vivo, João teve alguns encontros com outros homens, é verdade que também com uma moça 

das redondezas apaixonada por ele (ela sofreu quando soube que o ex-amor se transformaria em 

Joicy). Depois que o pai morreu, foi a vez de João começar a morrer também. Em casa as coisas 

ficaram mais difíceis: Luiz Carlos, que até hoje mora com a mãe, não admitia aquela inédita 

feminilidade do irmão (hoje não se falam). João construiu um quarto separado da casa e deixou vago 

seu lugar à mesa. Era só o começo de sua vida apartada da família – na verdade, o começo de uma 

vida apartada até mesmo da ideia que temos de vida. 

Continuou a trabalhar na roça onde ainda hoje mantém um pedaço de terra na qual planta 

feijão e mandioca. Depois trabalhou como eletricista. Depois, como vendedora em mercado. Depois, 

como ajudante em bar. Depois, como cozinheira em uma obra. Depois, como cabeleireira. Assim foi: 

para tornar-se Joicy, João tornou-se especialista em sobrevivência. 

Acreditou que tudo ficaria bem quando comprou a casa depauperada onde até hoje vive, perto 

do matadouro de Perpétuo Socorro, distrito de Alagoinha. Antes chegou a morar um mês em São 

Paulo vendendo comida para passarinhos no Mercado Municipal. Não gostou. Voltou. Melhor cortar 

cabelo de agricultor e trabalhador de casa de farinha. Ali podia ser mais mulher. Na casinha 

depauperada, onde cozinha e banheiro quase se confundem, onde não existem esgoto nem água 

encanada (ninguém no distrito, aliás, tem), há um diploma onde se lê: "Certifico que João Batista da 

Silva participou com dinamismo e maestria do curso de cabeleireiro revelação (30h/60h) ministrado 

pelo cabeleireiro paulista Carlos Carvalho. Deus seja louvado." Certificado no vidro, secador, cadeira 

de cabeleireiro. Os símbolos de um novo tempo onde certamente ouviria menos a palavra "não". 

"Adotei esta profissão porque era mais fácil para pessoas do meu tipo." Um dia ouviu no rádio que 

poderia tirar o pênis. Resolveu que só faltava aquilo para ser feliz. Foi aí que seu doloroso e demorado 

rito de passagem começou. 

 

FORAM 16.590 QUILÔMETROS ATÉ A CIRURGIA 
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Pegou a moto e foi pela estrada de barro até a Secretaria de Saúde de Alagoinha. Queria saber 

como fazia para mudar de sexo. Falou com Teresinha Ferreira de Lira, então diretora administrativa, e 

Ésio Paes da Silva, então secretário de Saúde do município (estamos em 2004). "Não tem disso por 

aqui", informaram. Sem saber o que fazer, voltou para casa. Dias depois, descobriu o número 0800 61 

1997. Ministério da Saúde. Ligou. "Fiquei quase uma hora no telefone com a moça", lembra Joicy. 

Não satisfeita com a conversa, escreveu uma carta para o presidente da República. Foram três páginas 

contando como vivia, o que tinha vivido, o que queria viver. "Perguntei se não tinha condições de 

mudança de sexo, como Roberta Close." Passaram-se alguns meses e ela ficou sabendo que na 

Secretaria de Saúde de Alagoinha havia chegado uma carta de Brasília falando do seu caso. 

Mandavam encaminhar Joicy para um serviço voltado para transexuais. O assunto saiu do gabinete, 

ganhou as ruas e virou piada: o "aqui não tem disso não" foi compartilhado na padaria, nos 

restaurantes, nas mesas de bilhar. "Foi assim que eu soube, o povo rindo de mim."  

Antes de chegar a Alagoinha, a carta do Ministério da Saúde passou pela IV Gerência 

Regional de Saúde do Estado (Geres), em Caruaru, que atende parte das cidades do Agreste. Foi para 

lá que Joicy foi encaminhada. Foi lá que conseguiu finalmente ter sua transexualidade reconhecida. 

Dilene Fernandes Almeida, então assessora da diretoria, a atendeu. "Recebemos uma demanda do 

governo federal informando sobre os contatos que ela havia realizado por meio da carta e do telefone 

da ouvidoria. Ela tinha se queixado de falta de atenção." 

Apesar de o Hospital das Clínicas ter iniciado as operações de mudança de sexo (ou 

neovaginoplastia) em 2001, a Geres não encaminhou automaticamente a transexual para o local, como 

seria óbvio. Foram dois anos, com a cabeleireira indo a Caruaru a cada dois meses (a cerca de 100 

quilômetros de sua casa) para tentar entender se faria a cirurgia. Para isso, também dependia dos 

carros da Secretaria de Saúde de Alagoinha, várias vezes indisponíveis. O entrave principal era a 

necessidade de um simples encaminhamento da paciente para o HC, que deveria ser feito pelo órgão 

municipal de saúde de sua cidade. Isso não aconteceu.  

Joicy acabou contando, como em diversos momentos, com a ajuda de algum afeto alheio para 

transpor o preconceito e a falta de atenção. "Entrei em contato e marquei a consulta, sabia que não 

adiantava só encaminhar", lembra Dilene. Joicy, diz ela, é a típica paciente que se dirige aos serviços 

do Sistema Único de Saúde (SUS). "Geralmente, são carentes de tudo: emocionalmente, 

financeiramente. Precisam de um tipo diferente de atenção." Para chegar ao Hospital das Clínicas pela 

manhã (as consultas ginecológicas acontecem entre as 8h e as 8h30 da manhã) e dar conta de cerca de 

250 quilômetros entre Perpétuo Socorro e a Cidade Universitária, Joicy levantava às 3h. Parecia com o 

tempo em que trabalhava na roça, quando saía cedo e só tomava café na volta. Viajava em um dos seis 

carros que compõem a frota da Secretaria de Saúde ou, como dito, em sua moto Honda 2008.  

Às vezes, fazia a pé o percurso de Perpétuo Socorro até Alagoinha (12 quilômetros de estrada 

de barro). Depois pegava o carro. Seguia até o Recife. Quando voltava para o município, no fim da 

tarde, tinha que arrumar um jeito de ir para casa, já que os carros só deixavam-na até a cidade, como se 

o distrito não fizesse parte de Alagoinha. No dia de sua última visita antes da operação (18/11/2010), 

Joicy esperou o carro durante quase seis horas, no HC, para voltar para casa. Quando chegou a 

Alagoinha, à noite, foi informada que não havia transporte para levá-la até Perpétuo Socorro. Sem ter 

onde dormir, procurou uma conhecida que conseguiu para ela uma cama no hospital da cidade ("tava 

limpinha, cheirosinha"). Contou mais uma vez com algum afeto alheio para transpor mais preconceito 

e falta de atenção. 

 

“IGNORANTE” 

Para Teresinha Ferreira (ainda hoje à frente da Saúde de Alagoinha) Joicy, ao contrário do que 

Dilene observou, estava longe de apresentar carência e fragilidade emocional. "Quando ela vinha aqui, 
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queria resolver tudo na hora. Não falava direito com a gente. Muito ignorante. Mas o pessoal sempre 

tratou ela normalmente. Tiravam, às vezes, só uma ondazinha, porque ela tem jeitinho de gay, né?" O 

atual secretário de Saúde, Carlos Augusto, por sua vez, diz que a secretaria não a tratou incorretamente 

e sim a orientou a procurar um lugar "com mais condição". "Ele é uma pessoa difícil, você deve ter 

percebido." A personalidade de Joicy, no entanto, não explica por que, durante os quase sete anos de 

viagens para Caruaru e para o Recife, ela deixou de obter o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), uma 

ajuda de custo de R$ 8,40 para pacientes que vão se consultar fora da cidade. Também não recebeu a 

ajuda para a gasolina necessária nas viagens feitas na própria moto (outro direito), quando tinha 

consulta marcada, mas os carros da secretaria estavam quebrados.  

Não receber o benefício também foi uma escolha pessoal, baseada na má vontade com a qual 

era tratada. "Quando eu soube que podia pedir o dinheiro, já tinha passado da metade do tratamento. 

Nem fui pedir. Sabia que ia ter que entrar em outra briga." 

 

O DIÁLOGO COM A FAMÍLIA  

Joicy visitou suas irmãs quando soube da data da cirurgia. Primeiro, foi na casa de Maria do 

Socorro (Nenem). Depois, na de Maria Dejanira, que vive com a filha Luciana, de 28 anos. Vivem no 

Sítio do Magé, onde nasceram.  

Primeira casa:  

Nenem: Eu não tenho nada contra você, mas tem um risco. Tenho medo da cirurgia em si.  

Joicy: não vai acontecer nada, vai dar tudo certo.  

Nenem: eu sou contra, não precisava chegar a esse extremo, você com essa idade...  

Joicy: não tenho medo de nada. É o trem passando e eu me jogando. 

Nenem: tirar é fácil, João...  

Joicy: não vim aqui pedir opinião sua.  

Nenem (olhando para a repórter): eu temo é pela vida dele.  

Joicy: eu já falei que não tem problema, tem nada a ver. Nenem: Olha, João, faça o que você 

quiser.  

Joicy: a pessoa não escolhe ser assim.  

Nenem: É que você não tem amor a sua vida. Desejo que você seja feliz, mas não posso lhe 

ajudar. Para mim você sempre será a mesma pessoa. Mesmo depois da cirurgia.  

 

Segunda casa:  

Joicy: Oi, Deja. vim avisar que vou fazer a cirurgia.  

Dejanira: vai fazer, mas não vejo motivo. Sei que é complicado. Se fosse doença...  

Luciana: ainda não tirou essa ideia da cabeça não? A sua família praticamente não concorda.  

Joicy: isso não tem nada a ver.  

Luciana: não acredito que vai ficar como mulher, a ciência está muito avançada, mas não é a 

mesma coisa...  

Joicy: e que agouro é esse?  

Luciana: tu sempre foi assim, normal. Agora que fazer isso, ficar assim.  

Dejanira: eu não quero nem saber o dia.  

Joicy: a pois eu vou dizer, é dia 21, segunda-feira Luciana (com cara de riso): e vai mudar o 

resto do corpo também? Tirar esse jeito de homem?  

Dejanira: olha, você quer, siga em frente.  

Luciana: sabe o que eu acho? Que tu devia continuar assim, tio João. Mas você é muito 

ignorante, com as pessoas, com a sociedade, só quer estar certo. E você está errado.  

Joicy: errado não, errada. Luciana: para mim, vai ser sempre errado. 

Dejanira: isso é coisa de louco. Tá precisando de tratamento. Eu nunca vou te chamar de 

Joicy.  
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Luciana: e quem vai cuidar de tu depois da operação? Todo mundo trabalha, todo mundo tá 

ocupado.  

Joicy: vou ficar na casa de alguém, vou fazer a cirurgia, não vou ficar esbarrada. Até teste de 

HIV eu fiz e para sua surpresa (olhando para Luciana), deu negativo  

Luciana: porque para minha surpresa? É sonho seu, faça, tomara que dê certo. Agora, se não 

der...  

Joicy: vai dar. Dejanira (fazendo graça): e quem vai querer casar com você, hein? Eu mesma 

não ia querer casar com você.  

Luciana (falando baixinho): ...E do jeito que todo mundo te odeia… 

 

OPERAÇÃO É POLÊMICA NA MEDICINA E NO CONGRESSO 

Implementada em 2008 no Sistema Único de Saúde, a cirurgia de redesignação sexual (ou 

processo transexualizador) ainda não é ponto pacífico entre especialistas de várias áreas: psicólogos, 

psicanalistas, cirurgiões, ativistas, sexólogos e parlamentares são alguns daqueles que questionam 

vários pontos do procedimento, desde a sua legitimidade dentro do rol de cirurgias oferecidas pelo 

governo até a própria classificação do fenômeno como patologia. É justamente no cruzamento entre as 

duas últimas que está o cerne da questão: a existência do tratamento no serviço público de saúde só é 

permitida porque os transexuais são pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que carregam consigo um transtorno de personalidade, ou melhor, “um desejo de viver e ser aceito 

enquanto pessoa do sexo oposto”. É justamente sob essa perspectiva, observando transexuais como 

doentes, que está baseada a cirurgia oferecida pelo governo federal. A existência da patologia é o que 

garante a gratuidade do procedimento. 

O cirurgião Jalma Jurado, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (SP), acredita que transexuais, 

de fato, possuem um problema de saúde, mas que ele não é de ordem psicológica, e sim médica. Um 

dos mais respeitados médicos do país em redesignação sexual (com cerca de 800 procedimentos 

cirúrgicos no histórico profissional), o especialista destaca uma pesquisa realizada em 1995 pelo 

Instituto do Cérebro (Holanda), na qual foi estudada a anatomia cerebral de 25 homens que haviam 

mudado de sexo. “Em todos, o hipotálamo, região que controla nossas glândulas, tinha um núcleo de 

células que era semelhante ao das nascidas com corpo de mulher”, explica. A anatomia histológica 

desse hipotálamo, sintetizando, era feminina, apesar de constar em um corpo masculino. “O cérebro 

obriga a pessoa a se sentir com outro sexo", continua Jurado. Tal disfunção, segundo ele, pode incidir 

em várias pessoas de uma mesma família – ou seja, há a possibilidade da hereditariedade. O cirurgião-

chefe do serviço de ginecologia do Hospital das Clínicas, Sabino Pinho, responsável pela operação de 

Joicy, aponta para os riscos que essa incompatibilidade — psicológica ou médica — pode trazer. “Elas 

nunca se referem ao pênis diretamente. É sempre como “essa coisa'. Há, inclusive, ocorrências de 

mutilações entre as pacientes que já atendemos.” 

Outro ponto questionável é a necessidade de uma adequação, por parte dos transexuais, ao 

corpo pretendido: quem nasce com pênis e se assume mulher precisa usar brincos, maquiagem e ter 

curvas para ser entendido como uma. Já as nascidas com corpo feminino, se quiserem mostrar sua 

identificação com o gênero masculino, precisam abrir mão de qualquer signo de feminilidade. Quem 

não adere a tais signos termina passando certa desconfiança, como se não houvesse uma “vontade” 

real de mudar de sexo. Foi o que aconteceu, já vimos, com a própria Joicy: sem ostentar aquilo que é 

socialmente atrelado ao feminino, ela passou três, e não dois, anos realizando a terapia obrigatória a 

quem vai se submeter à mudança de sexo. 

Depois de analisar as biografias de diversos transexuais (como a de João Neri, autor de Erro 

de pessoa, e a de Marta Freitas, autora de Meu sexo real), o psicanalista Rafael Cossi, autor da 

dissertação “Transexualismo, psicanálise e gênero” (Universidade de São Paulo), entendeu que não é 

possível estabelecer a existência de um “transexual verdadeiro", justamente aquele para o qual é 

autorizada a cirurgia de redesignação sexual. “Mas este transexual verdadeiro existe? Pode-se falar em 

uma identidade transexual? O caráter de tal identidade pode ser tão ilusório quanto o da identidade 

masculina e o da feminina.” Em comum entre os transexuais estudados, ele observou, justamente, a 

estereotipação da figura feminina e uma resposta sempre categórica que não deixa dúvidas sobre a 

"condição feminina”. “Há uma necessidade de dizer, para não deixar dúvida, 'eu sou mulher'. Parece 
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que precisam afirmar sempre isso porque só assim são considerados. Mas nós, que somos todos 

neuróticos, temos incertezas, e isso é o normal”, afirma. 

 

QUEM SOFRE MAIS 

A despeito de ser um problema psicológico ou médico, o deputado Miguel Martini, do Partido 

Humanista Cristão (PHS/MG), vê a cirurgia como verdadeira aberração. Ele é autor de um projeto de 

resolução que suspende a portaria governamental e encerra as cirurgias para mudança de sexo no SUS. 

“As pessoas estão morrendo com doenças simples ou com problemas como obesidade mórbida, 

câncer. Essa cirurgia não é uma prioridade em um país como o Brasil. Talvez na Suécia, no Canadá, 

países que já deram conta de suas necessidades básicas. Aqui, não.” O deputado é lembrado de que a 

transexualidade integra o Código Internacional de Doenças, em que aparece, como dito, como um 

transtorno de identidade (atinge uma em cada dez mil pessoas identificadas ao nascer como meninos e 

uma em cada 30 mil registradas como meninas, segundo o órgão). “Não estou dizendo que transexuais 

não sofrem, mas sofrimentos devem ser priorizados.” 

 

 

Os últimos instantes do corpo ainda João 

O enfermeiro baixinho e de farda puída entra no quarto 1113. “Bom dia! Quem é Seu João?” 

“Não é João, não, é Joicy.” Olha para a pessoa sentada na cama (a B, pertinho da janela), cabelo curto 

e meio ralo, os braços fortes. Está de bermuda, camiseta e óculos de grau. Não esboça qualquer reação. 

“Joicy? Com ‘E' ou com ‘Y?”. São 9h30, domingo, 21 de novembro de 2010. Na manhã seguinte, 

acontece a cirurgia para a retirada do pênis e dos testículos da mulher chamada João Batista na 

certidão de nascimento. Ela chegou cedinho ao Hospital das Clínicas, um ventilador Zayt na mão, para 

ocupar um dos 336 leitos disponíveis. Viajou ao lado de Cristiano Dorneles, “amigo” (as aspas logo se 

explicarão) que veio de Belo Jardim para acompanhar a transexual ao longo de sua recuperação. No 

fim, Dorneles só permaneceria ao seu lado durante quatro dos 11 dias nos quais a cabeleireira esteve 

internada. Em breve, Joicy vai chorar quando ficar sozinha. 

Antes de entrarem no prédio do qual Joicy sairia finalmente transformada, foram ver o mar. 

“Eu não tinha experiência com praia.” Joicy levava um saco de farinha como mala. Dentro dele, um 

lençol, uma toalha, uma escova de dente, bermudas, calcinhas, um retrovisor tirado de sua moto para 

ser usado como espelho pessoal. Também guardava um pênis de borracha medindo 12 centímetros de 

comprimento por três de diâmetro (custou R$ 28). A prótese serviria apenas para manter aberto o canal 

vaginal que seria construído em Joicy no dia seguinte. 

O saco de farinha está no chão quando, duas horas depois da visita do enfermeiro baixinho de 

roupa puída, uma nutricionista adentra o 1113. “Bom dia! Senhor João Batista? Como vai? O senhor é 

hipertenso?” Joicy, talvez cansada de passar a vida corrigindo o errôneo tratamento masculino, talvez 

tímida pela imposição do jaleco, só responde que não. A especialista avisa que “ele” vai apenas 

almoçar naquele dia e que depois “ele” vai entrar na dieta própria do pré-operatório. Que “ele” vai 

tomar, várias vezes, um medicamento próprio para a limpeza do intestino. Joicy vai comer 

basicamente arroz e frango desfiado. Passará os próximos 11 dias se queixando da comida. 

A cama 1113-A está vaga e é nela que Dorneles se aloja. Apesar de um acompanhante ter sido 

recomendado pelo próprio hospital, não há qualquer tipo de acomodação para o rapaz de 23 anos. 

Assim, ele ocupa o leito temporariamente, até que outra paciente chegue. Quando isso acontece, após 

o terceiro dia de sua presença ali, oferecem uma cadeira de plástico laranja para ele sentar e dormir. 

Também é assim com os acompanhantes dos outros quartos no 11° andar Sul: no 1112, uma 

adolescente de 16 anos está há quatro dias tentando dormir sentada. Sua mãe vai remover um câncer 

do útero. 

 

“VÁ COM DEUS" 
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No dia de seu nascimento, Joicy acordou às 5h da manhã. Vestiu uma de suas blusas favoritas, 

usada nos momentos de festa: estampada, ela é repleta de bolinhas de plástico que simulam 

lantejoulas. “Comprei para ir para o clube, quando a luz bate dá um efeito bonito, é boa para as festas, 

as baladas internacionais.” A blusa é a única âncora simbólica que a mantém no mundo feminino: 

antes de entrar no bloco cirúrgico, Joicy precisa remover todo o esmalte rosa. Os brincos também são 

retirados. Fica próxima da imagem do João que não lhe interessa mais. Às 7h20 da manhã, minutos 

antes da cirurgia, chega Inalda Lafayette, psicóloga que burilou o agricultor João em sua 

transformação na cabeleireira (e agricultora, ainda) Joicy. Conversam rapidamente. 

"Como vai? Está tranquila?” “Estou, sim." "Ainda é momento de desistir.” “Se eu desistir, vou 

me arrepender para sempre.” “Então é isso mesmo o que você quer?” “É o que eu sempre quis." 

Em breve, ela vai se recusar a falar com a transexual, que estará precisando de sua ajuda. Vai 

dizer “Volte outra hora”, sem se dar conta de que a paciente vive a mais de 250 quilômetros dali. 

No momento em que Inalda sai da sala, um enfermeiro traz a maca. Dorneles, que estava 

dormindo, levanta e acompanha Joicy. Ela está nua sob o lençol velho, a barba por fazer, e parece, por 

um tempo, desconectada de toda aquela gente que a cerca. O enfermeiro pede que ela tire a prótese 

dentária, que é entregue a Dorneles. “Tá chegando a hora de virar mulher. Boa sorte, vá com Deus”, 

diz o rapaz. O enfermeiro se afasta, a adolescente que dorme na cadeira ao lado da mãe doente olha 

tudo da porta do quarto ao lado. Quando percebe que está sendo observada, diz: “Todo mundo tem o 

direito de ser feliz, não é?”. A maca que leva Joicy vai sumindo até o fim do corredor. São 7h37 da 

manhã e, em poucos instantes, Joicy, banguela e meio barbada, vai finalmente nascer. 

 

JOICY E O CLITORIS QUE NÃO EXISTE 

Médica (a residente Lúcia Rhör): Bom dia, Joicy. Você já se opera dia 22, não é? 

Joicy: É, na segunda. Olhe, queria tirar uma dúvida. Estão me dizendo umas coisas que não 

estou entendendo, que ninguém me disse abertamente. Dizendo que eu não vou ter tudo da mulher, 

que eu não vou sentir prazer. 

Médica: A senhora não vai ter útero, ovários e clitóris. Os primeiros a senhora não precisaria, 

até pela idade, já que não iria engravidar ou menstruar, não é? E o clitóris, que é o que dá o prazer, não 

tem como fazer. Mas a senhora vai ter penetração vaginal e vai sentir prazer com isso. 

Joicy: Acho que tem alguma coisa errada. Ninguém falou isso. 

Médica: Veja, as novas mulheres, como a senhora, têm prazer na sensação da penetração, é um 

prazer psicológico, vem da cabeça. 

Joicy: Mas eu acho isso muito estranho, porque a outra menina que eu falei e que vai fazer a 

cirurgia da mudança disse que a gente sente prazer, sim... 

Médica: Uma dúvida: a senhora usava o pênis para se masturbar? 

Joicy: Todas usam, quem diz que não está mentindo. 

Médica: Mas veja... Você falou sobre isso com a psicóloga? 

Joicy: Era só um pouco, era pouco. 

Médica: É, porque os homens sentem prazer no pênis, as mulheres no clitóris. E a senhora não 

vai ter nenhum dos dois. 

Joicy: Eu não vou mais ter prazer? 

Médica: A senhora pode ter prazer, mas ele vai vir da sua cabeça, do carinho do companheiro, 

da sensação de estar sendo penetrada... As mulheres sentem prazer com o carinho também, com o 

envolvimento, é um pouco diferente dos homens. A senhora entendeu? 

Joicy: Eu acho que tem alguma coisa errada. 

 

"TU NÃO PODIA CONTINUAR COM TEU NEGÓCIO, NÃO?” 

“Eu acho errado. Ele quer fazer, faça, mas penso que Deus não concorda com um negócio 

desses, tirar uma coisa que Ele deu.” O desempregado José Antônio Silva, 25 anos, viu quando a 

senhora do 1113 passou logo cedo pelo corredor. Estava acompanhando a cunhada Andréa (tinha um 

pé ferido e explícitos problemas de nutrição), internada no quarto 1110, quando, bem à sua frente, 

aconteciam os últimos instantes do corpo ainda João. Não era a primeira vez que José Antônio 

encontrava a cabeleireira de Alagoinha: tinha visto ela, achando que fosse ele, passar, tempos atrás, 
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pelas ruas da cidade onde vive, Feira Nova, também no Agreste. Parecia, ao falar da cirurgia, 

pessoalmente ofendido ao ver Joicy abrir mão do símbolo daquilo que faz dele, José Antônio, um 

homem. 

O rapaz também estava lá quando, perto das 13h, viu passar de volta a maca saída do bloco 

cirúrgico. Trazia os primeiros instantes daquele corpo agora feito Joicy. Mesmo temente a Deus, 

mesmo sendo contra aquilo que via, mesmo acreditando que um nascido homem não poderia, jamais, 

abrir mão do presente divino que é o pênis, José Antônio foi, curioso, revoltado e fascinado, até o 

1113. Entrava, assim, na história pessoal de Joicy: era a primeira visita que ela recebia enquanto a 

mulher que tanto desejou ser. 

Não teve brios — sua ingenuidade, é certo, não permitia: “Olha, não dava para ser como tu era 

e continuar com o negócio, não? Tu acha que precisava disso?”. Joicy, meio grogue por causa da 

anestesia geral — foram três horas na sala de cirurgia — acessa a delicadeza que tanto dizem lhe 

faltar: “A gente tem que ser por fora o que é por dentro, entendeu?”. Usando o nome de Deus, tão 

recorrente ao longo desta reportagem, ela consegue sensibilizar o coração assustado de José Antônio. 

“Eu pedi permissão a Ele, sabia?” O desempregado maneia a cabeça. Não vai refutar o Deus que tanto 

teme e termina concordando: “É isso mesmo. É a mesma pessoa”. Joicy discorda: “Não, eu agora sou 

uma pessoa melhor”. 

Dorneles, sentado na cama ao lado, olha para a cabeleireira. “Como foi? Doeu?” “Foi muito 

bom. Ficaria pra sempre por lá.” O rapaz liga para a própria mãe para contar a novidade. “Eu tô aqui 

com João, que agora é Joicy. É, tem mais nada, não, ele tirou tudo. Já era.” Joicy sorri. “É, eu não sou 

gay mais, não." Poucos dias depois, Dorneles foi embora. Joicy ficou sozinha e entendeu que a 

“mágica” da sala de cirurgia não se repetiria, não tinha anestesia para o dia a dia. O molde, que tinha 

que ficar totalmente dentro da sua recém-construída vagina, teimava em descer. Um dia, o curativo se 

soltou e ela sangrou muito. A comida, uma dieta hiperproteica indicada para que ela não sentisse 

necessidade de defecar, começou a atormentá-la. No quinto dia, já não tocava no almoço. O cirurgião 

Sabino Pinho foi até o 1113 acompanhado por médicos residentes, todos jovens. Queria mostrar o 

sucesso de sua vaginoplastia. Quando viu o molde meio baixo, empurrou-o até o fundo do canal 

vaginal. Joicy sentiu muita dor, a primeira grande dor física em dias. “Se o molde não ficar dentro, o 

tecido vai colar, vai estragar a cirurgia”, avisou. Depois que a equipe foi embora, Joicy permaneceu 

prostrada na cama. “Eu fui no céu e voltei.” 

 

“IGUAL À MINHA" 

Leonardo, que nasceu mulher biológica e vem tentando alcançar o corpo masculino, foi uma 

das poucas pessoas a visitar a cabeleireira naqueles 11 dias. Era quarta-feira, 24 de novembro, e 

algumas enfermeiras que viram Leo, boné, blusa xadrez, jeans e mochila nas costas, acharam o rapaz 

"bonitinho”. Leonardo está frequentando o hospital para mudar o corpo (o SUS já iniciou as cirurgias 

para retirada de seios e aparelho reprodutor em mulheres transexuais) e ouviu falar que havia um 

homem feito mulher no 11° andar. Comentaram a ironia de suas experiências, sobre como seria se 

pudessem mudar de lugar, trocar os corpos, vagina, peitos, pênis, clitóris. 

Da família nascida no Campo do Magé, apenas a irmã Maria Helena, que trabalha como 

empregada doméstica há mais de 40 anos no Recife, foi até o HC. Os irmãos que também vivem na 

capital pediram para Maria não ir. Ela foi. O mais difícil, diz, foi reconhecer uma mulher no corpo do 

menino que cuidou, deu comida, botou para dormir. “Não sei se me acostumo. Mas agora não tem 

mais jeito." 

Outros afetos inesperados foram registrados no 1113. Vânia Santos, 40, e Ilma Accioly, 47, 

técnicas em enfermagem, perceberam que os amigos e familiares de Joicy foram escassos naqueles 11 

dias. Foram se despedir no último dia do internamento. A primeira acompanhou a admissão da 

transexual no domingo de sua chegada, aquele em que Joicy teve sua primeira experiência com o mar. 

A segunda, evangélica, concorda com o procedimento cirúrgico. “Deus nos deu livre-arbítrio, não é?” 

'No banheiro do quarto, perto de um varal improvisado onde duas calcinhas ainda estão penduradas, as 

três conversam e trocam celulares. Feliz com a atenção e o apoio das novas amigas, Joicy resolve 

mostrar seu sexo recém-adquirido para as enfermeiras. Uma delas sorri, mas não se espanta: “É, não 

tem diferença”. A outra exclama um “Minha Nossa Senhora”, olha para Joicy e depois para o próprio 

corpo. “Como é que pode? É igualzinha à minha.” 
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ALGUM DINHEIRO PARA GARANTIR ALGUM AMOR 

“Você acha que eu sou louco?” Cristiano Dorneles está conversando, pelo telefone, com a 

mãe. Falam sobre Joicy. Ela está na cama ao lado, chorando. Ouve rádio. Dá para ouvir, baixinho, o 

som que sai do fone de ouvido. Está tocando “Stereo love” (“Don't let go/Don't let go/To my love”), 

música que ela adora. “Não, mãe, é claro que não, isso não existe.” Joicy não chorou quando ia entrar 

na sala de cirurgia, não chorou quando voltou, nem quando viu seu novo sexo pela primeira vez. Não 

chorou quando, uma vez, passou seis horas esperando um carro da prefeitura para levá-la de volta de 

Alagoinha, nem quando soube, já na cidade, que não teria como voltar para a casa depauperada em 

Perpétuo Socorro. Mas não aguentou ver Dorneles de boné, tênis, calça jeans e camiseta, pronto para ir 

embora. Fala alto, que é para o rapaz ouvir: “Ele não vai me deixar só, não, ele é uma pessoa boa, não 

vai fazer isso”. Fecha os olhos. Dorneles aproveita o momento, olha para a repórter e diz baixinho: 

“Tu não sabe é de nada”. 

Os dois se conhecem há mais de três anos. Ele estava trabalhando temporariamente no distrito 

onde vive Joicy, precisava ir até Alagoinha e pediu a moto da cabeleireira emprestada. Ela, que achou 

o rapaz bonito desde a primeira vez que o viu passar perto de sua casa, emprestou. Não muito tempo 

depois, passou para ele um dinheiro que conseguiu por meio da venda de uma casa da família, todo 

mundo levou uma parte. Foram cerca de R$ 3,5 mil. Dorneles comprou um carro; com ele, os dois 

iriam começar a vender cosméticos populares. O negócio não durou muito tempo. Dorneles vendeu o 

carro. Joicy não recebeu o dinheiro de volta. 

Nada foi dito, e o silêncio ajudou na manutenção da amizade entre os dois. “Eu tenho medo de 

pedir o dinheiro, ele vai ficar com raiva de mim, nunca mais volta. Ele vai deixar de gostar de mim 

porque eu cobrei a ele.” Continuaram a se encontrar, ele visitando a casa dela, ela indo até Belo Jardim 

para visitar a família dele. Dormiu algumas vezes por lá, em um quartinho nos fundos, enquanto 

Dorneles dividia a cama com a mãe que o adotou há mais de duas décadas. Joicy cozinhou para a 

família, comprou galinha, ovos, queijo. Gostou daquilo tudo: sentiu-se aceita. Havia uma ou outra 

coisa que saía do tom, como no dia em que a mãe de Dorneles pediu para Joicy “colocar roupa de 

homem”. Iam para a igreja e ela “não queria passar vergonha”. Os dois continuaram se vendo e se 

falando praticamente todos os dias. 

Mas aí veio a cirurgia — e Joicy, sentindo-se de fato mulher, questionou aquele “amigo” que 

vivia entre aspas. 

Aconteceu quatro dias depois da operação. Ele anunciou que ia embora — a cama A, onde 

estava dormindo, ia ser ocupada por uma paciente e não havia local para ele se instalar. O hospital 

oferecia apenas a cadeira laranja de plástico para ele passar seus dias e noites. Havia mais: os 

telefonemas da mãe que solicitavam sua volta e seu distanciamento da transexual de Alagoinha. Tudo 

isso fez com que ele colocasse boné, tênis, calça jeans e camiseta e anunciasse a sua partida. Foi 

quando Joicy não aguentou e falou. “Tanto que eu te ajudei, te dei dinheiro, te mandei dinheiro.” Não 

falava apenas do carro, mas do valor que ela empregou para manter Dorneles no hospital. Foram cerca 

de R$ 40 por dia. Dorneles comprou comida — não gostava da do hospital — e também visitou, duas 

vezes, alguns amigos no bairro do Ibura. 

A volta do rapaz para casa subverteu a lógica da transexual, aquela na qual ela podia mantê-lo 

ao seu lado enquanto pudesse custear suas despesas. Principalmente agora, que havia afastado dela 

aquilo que o fazia tratá-la pelo masculino. Decidiu falar sobre o assunto que evitava. 

— Por que você fala que eu sou só seu amigo? - Porque você é um grande amigo. 

— Só isso? Você tá diferente, isso eu tô notando. É por causa da cirurgia? 

Chora ainda mais. – Você é muito nervosa e muito cheia de gracinha. 

— Eu às vezes estou chateada, mas sou uma pessoa boa. E, diante do que eu sinto, o meu 

emocional dá a resposta. 

Dorneles sai do quarto, irritado. Joicy lê um dos santinhos que ganhou durante uma visita de 

um grupo católico aos doentes. “Senhor Jesus Misericordioso, quero ser transformado completamente 

em Vossa Misericórdia e ser vosso reflexo vivente no mundo.” A reza, no entanto, não parece ser 

suficiente. “Eu acho que ele não vai. Ele vai ter pena de mim. Ele me viu chorar.” Uma hora depois, 

Dorneles, após pedir R$ 35 a Joicy (“é para a passagem do ônibus”), deixou o hospital. 
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O DIFÍCIL RETORNO DA RECÉM-NASCIDA 

O internamento solitário de Joicy chegou ao fim no mesmo clima de ópera precária e mal-

ajambrada que marcou a trajetória da transexual até a sala de cirurgia: da hora da alta (às 9h de 29 de 

novembro) até sua chegada à casa depauperada em Perpétuo Socorro (à oohio de 30 de novembro), 

foram 15 horas de uma espera na qual a imprecisão do sistema público de saúde conseguiu, mais uma 

vez, surpreender. 

O cirurgião residente Frederico Bezerra, que participou da mudança de sexo, assinou a 

liberação. Checou os últimos exames da paciente e conferiu que sua saúde estava bem. Podia voltar 

para casa. Mas era preciso conseguir uma ambulância. O Hospital das Clínicas não leva os operados 

para casa. Era preciso entrar em contato com o serviço de saúde de Alagoinha e pedir um transporte. 

Tal procedimento é realizado por uma das 22 assistentes sociais do HC. Com o papel da alta na mão, 

Joicy procurou por uma. “Tem que ir lá no serviço social para liberar”, avisou uma enfermeira. Joicy 

foi. A salinha fica no térreo. “Quem vai te liberar é a assistente social que está atendendo no seu 

andar”, disse uma servente. Quando Joicy ia saindo da sala, apareceu Cristiane Valença de Miranda, 

chefe do Serviço Social. Viu repórter e câmera ao lado. Ficou a par do que estava acontecendo. 

Repetiu a fala da servente. “Quem vai te liberar é a assistente social que está atendendo no seu andar.” 

“Mas lá me avisaram que tem que ser por aqui”, falou Joicy. A movimentação em torno da 

cabeleireira, feita estrela entre dezenas de pessoas que não estavam cercadas por repórter e câmera 

mas também procuravam alguma mínima informação, ajudou. A própria Cristiane se prontificou a 

ligar para Alagoinha. Conseguiu confirmar uma ambulância, que chegaria quase oito horas depois. “Só 

podemos pedir o transporte depois que a alta está confirmada”, explicou. Joicy teve sorte: quando não 

há carro das secretarias de saúde no interior, o paciente, caso não haja leitos disponíveis, tem que sair 

do hospital e dormir nas casas de saúde mantidas na capital. Outro modo de lidar com o paciente é 

encaminhá-lo, de carona, em alguma ambulância de cidades que fiquem próximas àquela de origem do 

paciente. De lá, o paciente tem que esperar conseguirem um jeito de levá-lo para casa. 

Sem saber que só chegaria a Perpétuo Socorro no outro dia, Joicy foi conferir a bagagem 

colocada no saco de farinha. Estavam lá as calcinhas, as bermudas, o retrovisor da moto usado como 

espelhinho. Levava ainda dois terços, um que recebeu de uma enfermeira, outro que ganhou de um 

grupo de evangélicos que foram rezar por sua alma. Conversava com Wanderlúcia Clementina, 33, 

que havia chegado ao quarto na noite anterior. Dormiu na cama que Dorneles ocupou. Não estranhou a 

presença de um ex-João no quarto. “Quem sou eu para falar do sexo dela?” Uma enfermeira entra no 

quarto para dar as últimas recomendações: “O jejum é de tudo, viu? Não pode fazer sexo tão cedo”. A 

nova senhora ri e lembra que é virgem. Está começando a se apropriar do universo feminino. “Eu tô do 

mesmo jeito de mulher, com aquelas capinhas por dentro”, diz, referindo-se ao absorvente higiênico 

que está usando. Às 12h, rejeita outro almoço. Vai deitar às 13h30. Acorda e pega o celular. Fica 

olhando para o visor, esperando o aparelho tocar. Wanderlúcia começa a falar sobre os modos “pouco 

femininos” da cabeleireira. “Tu tem que aprender a andar como mulher, rapaz.” 

Às 15h30, Joicy começa a se preocupar com a possibilidade de não ir para casa naquele dia. 

Não tem mais roupa limpa e o líquido usado para lubrificar o molde já molhou toda a bermuda. Liga 

para o celular do motorista. "Chego em 20 minutos”, promete. Às 17h, liga novamente. “Chego em 20 

minutos”, repete. São 19h15 quando o condutor aparece no corredor. Avisa que Joicy não vai direto 

para casa: tem que passar em Vitória de Santo Antão, onde outra paciente aguarda a ambulância. Uma 

hora depois, o carro chega à maternidade de Vitória. Entra a dona de casa Maria Zenilda Brito, 58, que 

carrega nos braços um bebê ainda sem nome, seu neto. Faz três dias que ela espera um transporte para 

levá-la de volta a Alagoinha. Protege o menino das sacudidas que o carro dá e conversa com Joicy 

achando que fala com João. É quase meia-noite quando a ambulância finalmente chega a Alagoinha. 

Na rua, apenas um homem bêbado procurando um canto para dormir. Ele observa a chegada do carro, 

que para em frente ao hospital local. Dele, em instantes, descerão os dois mais novos recém-nascidos 

da cidade. 

 

 

“Agora é Joicy, mulher" 
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Na manhã do dia 30 de novembro de 2010, Joicy acordou, fez café e ligou o som. Aumentou o 

volume, como de costume. Ouvia o que ela chama de “sucessos internacionais”, uma compilação de 

músicas dos anos 80, a maioria temas de novelas. “Essas canções em inglês parecem as coisas que eu 

queria dizer.” A música alta avisava os moradores da rua Santa Virginia: depois de 11 dias na capital, 

Joicy tinha voltado. O agricultor Everaldo Bezerra (“tenho uns 29 anos, por aí”), visivelmente bêbado, 

encostou na porta da casa. “Ô, Joicy! Tá vivo, rapaz?” “Tô, tô ótima.” “Eu vim visitar a mulherzinha. 

Já tá usando tanguinha?” Joicy pareceu não gostar da brincadeira. Virou o rosto. Era seu primeiro dia 

em Perpétuo Socorro como aquilo mesmo que Everaldo falou: mulher. Ela não ia estragá-lo. Havia 

arrumado tudo em casa, apesar do cansaço da volta ao lar. Sabia que ia receber visita e queria mostrar 

que estava bem. 

Sentadas no sofá da sala, Maria José Araújo, 29, e Paula Figueiredo, 42, riem da fala de 

Everaldo, mas, percebendo que Joicy se sentiu desrespeitada, se calam. As duas chegaram mais cedo, 

foram lá para ter certeza de que a nova senhora estava viva. “Ligaram para o orelhão dizendo que ele 

tinha morrido. Gente sem ter o que fazer”, conta Paula. Também estavam na casa para espiar o novo 

sexo da cabeleireira. “É porque com gente boa a gente se preocupa”, diz Maria José. Outro bêbado 

também ouve a música e chega à porta da sala. “Joicy? E aí, cadê? Olhe, eu quero ser o primeiro, 

viu?” As mulheres, de novo, riem. O bêbado acha que toda a situação é um ótimo mote para piada. A 

transexual entende qual é o seu lugar pouco brilhante na fala e no riso dos vizinhos e não gosta: quer 

que sua nova condição signifique mais respeito, e não o contrário. O rapaz bêbado (“escreve aí que 

meu nome é Galego”) continua na porta. “Tu não tinha morrido, danada? Cadê, eu quero ver como 

ficou.” 

Incomodada com o fato de continuar na berlinda, e logo como objeto do risível, a cabeleireira 

pede licença e vai para a rua. Maria e Paula a seguem, os dois homens vão embora. Joicy encontra a 

dona de casa Neci Almeida Silva, 48, outra a saber do boato da morte. “Tavam falando lá na oficina de 

moto, mas eu sabia que era mentira, esse povo inventa muito.” Maria Melo, 75, prima distante da 

transexual, vem ao encontro das duas. 

- Soubesse que tinham te dado como morto, João? – Agora é Joicy, mulher. - Desculpa, eu 

esqueço. Soubesse? 

– Soube, minhas irmãs também, ficaram preocupadas. Dejanira chorou foi muito, minha mãe 

tá aperreada, horrível. 

– É mesmo. Mas tá tudo bem, né, João? – Mulher, é Joicy. – Desculpa, tu sabe que eu 

esqueço, eu vou acostumar. 

Joicy fala sobre as novas calcinhas que precisa comprar, especiais para segurar o molde que 

carrega dentro de si. As amigas dão as dicas dos melhores modelos (no outro dia, ela vai até a Rosa 

Modas e compra duas, talvez pequenas demais para seu corpo). Alguns rapazes, em frente à oficina de 

moto, olham de longe. É interessante como apenas os homens bêbados têm coragem de chegar perto. 

Depois de dizerem que ela está mais magra, que os peitos estão bonitos naquela blusa, que ela 

tem que se cuidar, o grupo se dispersa. É mais de meio-dia, hora de almoçar. Joicy não tem muita 

coisa na geladeira (coentro, pimentão, abacaxi, um pedaço de queijo), mas tenta amenizar a situação. 

“Tem nada não, eu tô precisando fazer regime mesmo, nem é bom tá comendo muito para não ir no 

banheiro, é ruim segurar o molde.” Selma Eunísia, que mora quatro casas após a de Joicy, estava 

observando a conversa dela com as outras vizinhas. “Ô, Joicy, quer almoçar aqui?” Ela quer. Come 

um prato cheio de feijão, arroz, farinha e frango com molho. Falam sobre o boato da morte, o susto de 

Dona Irene, mãe da transexual, as ligações para parte da família que vive em São Paulo e que também 

achava que Joicy estava morta. “Não liga para o que esse povo fala não, João, aqui as pessoas têm uma 

cabeça muito atrasada.” “É Joicy, mulher.” “Eita, desculpa." Ivan, marido de Selma, chega da casa de 

farinha. Da sala, vê a cabeleireira comendo em sua cozinha. Entra no quarto e não sai mais de lá. 

 

DONA IRENE VISITA “JORGE” 

Joicy estava cortando o cabelo do agricultor aposentado Ednaldo Oliveira, 54, quando sua 

mãe, Irene, chegou. Era a primeira vez que a senhora de 83 anos encontrava a filha após a cirurgia da 
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mudança de sexo. Sentou-se no sofá e passou a observar a cabeleireira com atenção, detendo-se nos 

pés de unhas rosas e calçados com uma sandália cheia de brilhos. 

Dona Irene: Tá bem, João?  

Joicy: Eu mudei de nome, viu? É Joicy. 

Dona Irene (rindo): Apois eu vou lhe chamar de Madalena. 

Joicy: É Joicy. Dona Irene: Esse nome é muito difícil de dizer. Joicy: Tem nada não, a gente 

treina. 

Ednaldo (interrompe, falando com a repórter): Eu sou aposentado, tô sem poder trabalhar por 

causa das pernas... 

Joicy (entra na conversa): Peça a Deus e ele cura. Eu mesma pedi a Deus para as pessoas me 

admirarem. Eu tava vendo TV, um programa de crente, e eles disseram: “Se você quer, se ajoelhe e 

peça”. 

Dona Irene (olhando para os pés da filha). É, acho que foi a força de Deus, João. Foi Deus 

quem lhe ajudou. 

Joicy: Olhe, mãe, pode ficar aqui, dormir, se quiser, viu? Venha passar uns dias comigo. 

Dona Irene: Tem o sofá para dormir, né? 

Joicy: Não, o que é isso, a senhora dorme na cama. Aqui tem tudo, tem comida, tem suco. 

Dona Irene: Ô, João, tem visto tua irmã Maria Helena? 

Joicy (chateada). É Joicy. Meu nome é Joicy. Eu vi Maria Helena, ela tá bem. Olha, lembra 

daquele rapaz que foi na sua casa dar um beijo na senhora, Dorneles? 

Dona Irene: Ele foi lá passear, né? Eu lembro. Vocês são amigos? Tu fala como se fosse só 

amigo. 

Joicy: Somos só amigos, a senhora tá aí falando besteira. 

Dona Irene: Vai ter uma reunião no Natal, lá em casa. Tu vai, Jorge? É Jorge, né? 

Joicy (mais chateada): Eu não tava sabendo de reunião. Mas eu vou, nem que seja para ficar 

em um canto, longe de quem não me aceita. 

O celular da cabeleireira toca. É Dorneles. Ela passa a conversar com ele e ignora a mãe. 

Quase 40 minutos depois, Dona Irene sai. 

Dona Irene: Olha, eu acho que Jorge não tá dando ligação para a mãe. Eu tenho o que fazer. 

Eu vou embora. 

 

LEI IMPEDIA REDESIGNAÇÃO SEXUAL DA CABELEIREIRA 

Apesar de ter se submetido a uma cirurgia complexa e irreversível, apesar de ter permanecido 

durante quase três anos em tratamento psicológico e psiquiátrico, apesar de ter realizado dezenas de 

exames que atestavam sua boa saúde, João Batista da Silva, agricultor e morador do distrito de 

Perpétuo Socorro, Alagoinha, não responde civilmente e criminalmente por si. Sua mãe, a aposentada 

Irene de Melo Cavalcante, é a responsável por sua pessoa. A decisão está na ação de curatela 162-93, 

na qual o juiz Marco Aurélio Mendonça de Araújo (então em exercício) decreta a interdição. O 

cirurgião Sabino Pinho, que realizou a operação, não tinha conhecimento do assunto. Já a psicóloga 

Inalda Lafayette, que acompanhou Joicy durante a terapia, sabia que a paciente era interditada 

judicialmente. Segundo o juiz, a transexual não poderia ter feito a cirurgia de redesignação sexual. 

“Por lei, ela é considerada incapacitada para tomar decisões”, afirma. Como o hospital tinha 

conhecimento da ação, esclarece, a mãe e responsável legal pela paciente deveria ter autorizado o 

procedimento. 

O documento está no Fórum Doutor José Vital Galindo, de Alagoinha, onde, na manhã do dia 

1o de dezembro de 2010, estavam estacionadas, em frente ao local, uma Blazer prateada e uma mula. 

Segundo a juíza Roberta Barcala, desde 2005 à frente do fórum, o registro da interdição de João 

deveria estar anotado ao lado do seu registro de nascimento, prática que atesta sua condição de 

curatelado. Mas não é o caso. Assim, mesmo há quase 20 anos sendo representado pela mãe, ele pôde 

seguir sua condição de cidadão sem quaisquer constrangimentos. “Eu e minha mãe pedimos a curatela 

porque um médico disse que eu era epilético e não podia trabalhar. Eu queria me aposentar, queria o 

benefício do governo”, diz Joicy, referindo-se ao dinheiro concedido pelo Ministério da Previdência 

Social. Ela, no entanto, nunca recebeu o valor. 
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A incapacidade de João foi atestada pelo psiquiatra Itagibe Rodrigues Chaves Filho, cujo 

consultório funciona em Arcoverde, Sertão do estado. O médico, porém, não se recorda, como é de se 

esperar, do atendimento realizado há quase 20 anos. Acredita que receitou o medicamento 

carbamazepina por causa de um forte estado de nervosismo do paciente, este atrelado a uma possível 

epilepsia. “O remédio ajuda no tratamento de convulsões e no tratamento da ansiedade”, explica. 

A Secretaria de Saúde de Alagoinha confirma ter cedido, durante anos, a droga a João/Joicy. A 

epilepsia pode ser tratada e não necessariamente leva seu portador à incapacidade de responder 

civilmente por si, mas há casos mais graves. “Se a epilepsia lesionar o cérebro, pode haver, sim, uma 

inabilitação do indivíduo”, comenta o psiquiatra. O cirurgião Sabino Pinho afirma que não poderia 

deixar de atender Joicy, já que não sabia sobre a sua situação de curatelada. Outro motivo é que ela se 

enquadrava nos pré-requisitos exigidos pelo SUS para a realização da redesignação sexual: tinha mais 

de 21 anos, havia passado pelo psiquiatra e se submetido a tratamento psicológico. “Se um paciente 

comete algum delito no passado, eu não posso julgá-lo.” A psicóloga Inalda Lafayette, por sua vez, se 

negou a comentar o assunto. “Eu não vou falar sobre isso.” Joicy havia informado sobre a curatela em 

uma das muitas conversas com a especialista. O hospital entrou em contato apenas com uma irmã da 

transexual (Maria Helena), que foi a uma das sessões de terapia. Segundo Inalda, Maria, ao saber que 

o assunto abordado seria a transexualidade, foi embora. Se negou a conversar. 

A questão, agora, é que a situação judicial da cabeleireira afeta diretamente a continuidade do 

tratamento realizado pelo serviço público de saúde. Os documentos, que permanecem com o nome 

João Batista quase cinco meses após a transexual estar com o corpo feminino, são os melhores 

exemplos dessa realidade: enquanto João estiver interditado, Joicy continuará carregando a identidade 

sem o nome escolhido em um sonho. 

 

SEM DINHEIRO, BEBIA ÁGUA DA CHUVA 

Com o benefício de R$ 68 (vindos do Bolsa Família, que atende 8.964 pessoas em Alagoinha), 

mais uma média de dez clientes por semana (R$ 5 o corte de cabelo de cada um), Joicy garante uma 

renda de R$ 268 mensais. O valor, é claro, pouco cobre as despesas da cabeleireira, que compartilha 

sua pobreza com a maioria dos moradores da cidade (realidade de 62,81% da população, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE)). Deve quase R$ 500 dos óculos de lentes 

fotossensíveis que mandou fazer em uma ótica de Arcoverde. Deve mais R$ 300 do colchão de casal 

comprado para abrigar, quando possível, o seu amor. 

Quatro meses atrás, precisou vender às pressas e a contragosto um pedaço da roça para pagar 

R$ 3.500 prometidos na negociação da motocicleta que usa. Acreditou que poderia conseguir o 

dinheiro trabalhando com a venda de cosméticos com Dorneles, mas o negócio, como já citado, não 

prosperou. “Invadiram minha casa quando eu estava cortando cabelo, o sofá cheio de gente esperando 

ser atendida. Ameaçaram queimar tudo”, conta. Os clientes saíram correndo. Joicy também. Tentou se 

proteger na casa de vizinhos, que, assustados, fecharam as portas. Sem alternativa, Joicy entrou na 

casa de uma senhora chamada Maria ("eu emburaquei"). Semanas depois, um dos homens que 

invadiram a casa ligou. “E aí, vai pagar com dinheiro ou com a cabeça?” 

A ameaça provocou o sumiço de clientes do salão. Menos gente aparecia, menos dinheiro 

Joicy conseguia. A saída foi pedir alguma ajuda aos moradores de Perpétuo Socorro. De casa em casa, 

falou de suas dificuldades financeiras. Dona Irene soube e não gostou. “Não aceito, não precisava. Não 

criei ninguém para isso.” Tinha pensado em visitar a família em um sábado, mas desistiu. “Eu fiquei 

com vergonha.” Ela não sabia que, naquele momento, Joicy não tinha dinheiro nem para suprir 

necessidades básicas como a compra da água (R$ 12, no carro-pipa, R$ 2, no tonel trazido nas costas 

dos jumentos). A saída foi juntar água da chuva para beber e cozinhar. “Se o telhado é limpinho, 

lavadinho, tem nada não.” 

Parte da comida era arrecadada a partir de passeios na feira do sábado. Pegava o que era 

descartado. “Sempre me arrumam umas verdurinhas por lá.” Contou, é verdade, com a atenção de 

alguns vizinhos. Um deles, cliente, pagou R$ 10, e não R$ 5, pelo corte. Outra, Edileuza Miranda, 49, 

mandou carne, feijão e queijo. Comer proteína era recomendação médica, mas carne era luxo. Joicy 

seguia o conselho dos médicos comprando ovos. Quando a cirurgia inflamou, também teve que pedir 

ajuda. Foi até a farmácia de Fernando Galindo, 28, que há alguns anos vinha aplicando na cabeleireira 
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as injeções de progesterona. Ele lhe deu alguns comprimidos anti-inflamatórios. “Foi só aí que a dor 

passou”, conta a transexual. 

Se em Perpétuo Socorro Joicy conseguiu ajuda, o mesmo não aconteceu no dia 13 de 

dezembro de 2010, quando voltou ao Hospital das Clínicas. Precisava de uma certidão que 

comprovasse a sua sanidade mental para, assim, tentar reverter a curatela e tirar os novos documentos. 

Primeiro, procurou o cirurgião Sabino Pinho, que a orientou a falar com a psicóloga Inalda Lafayette. 

Encontrou-a no térreo, assistindo a uma palestra. Quando a abordou, falou sobre a necessidade do 

atestado. “Eu não posso falar agora, volte outro dia”, disse a psicóloga. Joicy insistiu e a lembrou de 

que morava longe, de que não podia mudar o nome nos documentos, de que, em suma, estava sendo 

difícil ser mulher. Inalda estava apressada. “Eu não posso fazer nada.” 

 

CORPO FECHADO 

Com as pernas abertas e nua, Joicy era observada por cinco homens. Um deles, o cirurgião 

Sabino Pinho, o mesmo que há dois meses havia criado uma vagina na cabeleireira, tocava por dentro 

o novo sexo da paciente. Não precisou examiná-la demoradamente. Tirando a luva suja de sangue da 

mão, o rosto entre decepcionado e aborrecido, avisou: “O canal fechou”. Um a um, os médicos-

residentes que acompanhavam a consulta chegaram mais perto para ver. Para eles, “o canal fechou” 

significava, tecnicamente, que Joicy havia sofrido estenose, ou seja, as paredes de seu canal vaginal 

estavam coladas, impedindo relações sexuais. 

Para ela, “o canal fechou” significava, emocionalmente, que os sete anos de longas esperas e 

viagens, de falta de sono e de respeito, de instabilidade e desconforto, terminavam com uma enorme 

frustração: seu corpo era feminino, mas apenas por fora. Não podia, ainda, deitar com um homem 

sendo a mulher que sempre quis ser. " 

Joicy vestiu a roupa e sentou em frente ao médico, que continuou o atendimento. “Se você 

tivesse usado o molde adequadamente, isso não teria acontecido”, reclamou. “Mas eu usei”, replicou a 

cabeleireira. “Não, você não usou. O uso correto impede que isso aconteça, nós a orientamos.” “É, 

mas eu senti falta de informação, eu senti dor e a cirurgia inflamou muito, eu não tinha seu celular, não 

sabia que remédio tomar...” Sabino interrompeu: “Você foi orientada. Nós explicamos várias vezes o 

uso correto do molde”. Joicy replicou: “É, falaram, eu sei, mas eu senti falta de...”. O médico interferiu 

novamente: “Veja, repetir isso não vai adiantar. O jeito vai ser fazer uma dilatação. Tem que anestesiar 

para reabrir o canal”. A transexual pareceu não entender. “Vou ter que fazer outra cirurgia?” Sabino 

confirmou: “Vai ter que reabrir o canal”. Joicy, finalmente, se calou. 

Os trâmites para o novo internamento são bem semelhantes aos que ela enfrentou durante os 

últimos sete anos: agendar carro, acordar de madrugada, sair de Perpétuo Socorro para Alagoinha, 

pegar o transporte na Secretaria de Saúde para o Recife, chegar às 7h da manhã no Hospital das 

Clínicas. Depois, esperar a volta para casa durante horas, talvez dormir na casa da irmã Maria Helena, 

arrumar dinheiro para comer, pagar passagem de ônibus para se deslocar no Recife. Enfim, tudo de 

novo. São 9h30 da manhã quando termina a consulta. Joicy, que havia acordado cerca de seis horas 

antes, repara na garrafa de café ao lado da mesa do cirurgião. “Queria um gole.” O médico, saindo da 

sala, responde: “Café se toma em casa”. Joicy não tinha café em casa. Na verdade, Joicy quase não 

tinha casa. 

A estenose é resultado de uma série de erros de percurso cometidos pela própria transexual e, 

ainda, pelos profissionais de saúde que acompanharam sua transformação. Joicy, como acertou o 

cirurgião, não usou o molde da forma recomendada tanto por ele quanto pelas médicas que a 

atenderam quatro dias antes da operação (“O molde vai ser sua amiga de guerra”, disse então a 

residente Lúcia Rhör). Na terceira semana após a redesignação sexual, a cabeleireira foi vista, duas 

vezes, andando de moto. Para isso, tirou o molde. Disse que incomodava. "Precisava resolver minha 

nova documentação em Alagoinha, não tinha outro jeito”, justificou. A peça não foi reintroduzida 

corretamente, até o fim do canal, o que foi provocando a rápida recuperação do tecido. 

O grande descuido de Joicy, no entanto, não esconde outro fator que a fez voltar para o 

hospital. A pobreza financeira – e afetiva – que a cerca não é compatível com a delicadeza da cirurgia. 

Esse aspecto, infelizmente, deixou de ser observado pelo hospital. O banheiro de sua casa, dentro da 

cozinha, resume-se a um vaso sanitário colocado sobre uma estrutura de cimento, alta demais para ela. 

Assim, sempre que Joicy ia urinar, a força para subir no vaso terminava provocando a expulsão do 
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molde. É preciso lembrar que, em Perpétuo Socorro, não há água encanada e ter sistema de esgoto em 

casa é luxo. Também veio a dor: não se sabe se por uma reação do corpo ou por falta de higienização 

adequada, a cirurgia terminou inflamando, o que transformou a colocação do molde em uma pequena 

sessão de tortura. Quando recebeu alta e voltou para casa, Joicy não trouxe nenhum medicamento para 

combater dores ou possíveis inflamações. Também não tinha recomendação para adquirir algum mais 

indicado. Não tinha o telefone de nenhum dos médicos presentes na operação para o caso de uma 

emergência. O desamparo foi complementado pela solidão: a família de Joicy não apareceu em sua 

casa para ajudá-la nas tarefas cotidianas. Dorneles também esteve ausente nas primeiras semanas, 

alegando que viajaria para São Paulo. 

No Hospital das Clínicas, o cirurgião Sabino Pinho explicou que o procedimento para descolar 

as paredes do canal não é complicado: dá-se uma anestesia, dilata-se a área e, novamente, é 

introduzido o objeto. Como Joicy mora longe, ficará internada por, no máximo, 48 horas até voltar 

para casa. Não é a primeira vez que o médico passa por tal situação: entre as 16 transexuais operadas 

por ele, Joicy é a quarta a ter o canal vaginal fechado. Os motivos são parecidos: inflamação, má 

colocação do molde. 

A cerca de 250 quilômetros dali, a cabeleireira, o corpo fechado, está frustrada: não quer ser 

mulher pela metade. Apesar disso, se orgulha da aparência de seu púbis e da atração que ele provoca. 

Usa o sexo recém-adquirido para ser vista e respeitada como mulher. 

Em um passeio no Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul, sentiu vontade de usar o 

banheiro e não teve dúvidas em dirigir-se ao feminino. Ao ver a usuária de aparência masculinizada 

entrar no local, uma das seguranças entrou no recinto. “O que o senhor está fazendo aqui?", perguntou. 

“Eu não sou homem, eu provo que não sou”, disse Joicy, baixando o short e a calcinha para expor a 

vagina. A segurança olhou, pediu desculpas e saiu. Joicy não usava roupa colada nem chinelo com 

flor. Mas era, sem dúvida, mulher. 



250 

ANEXO D – Meu guri 

 

Meu Guri: a mãe, avó e a mulher de um dos 250 mil brasileiros presos antes do julgamento.  

por Armando Antenore 

Publicado originalmente em: Revista Piauí, edição nº 132, setembro de 2017. 

 

Quando o celular tocou, Conceição sentiu uma fisgada no estômago. “Coisa boa não deve ser”, 

intuiu enquanto caçava o telefone. Não espiou o relógio, mas sabia que passava um pouco das cinco 

horas. Só notícia ruim chegaria tão cedo. Como de hábito, a empregada doméstica já estava de pé. No 

banheiro da casa inacabada, aprontava-se para o demorado trajeto até o apartamento dos patrões, em 

Copacabana. “Um ônibus, dois metrôs e uma sandália de primeira”, gracejava sempre que lhe 

perguntavam quantas conduções tinha de enfrentar logo pela manhã. Moradora da Baixada 

Fluminense, dificilmente desembarcava no mais célebre dos bairros cariocas em menos de noventa 

minutos. “Ceição, prenderam o Jeremias”, disparou uma amiga mal a doméstica pegou o aparelho. “O 

meu filho? Não é possível! Tu se enganou.” A amiga confirmou: “O Jeremias, sim. Mas não me 

contaram o motivo.” Entre a vertigem e o desespero, Conceição acordou o marido: “Amor, tu não vai 

acreditar…” 

 

Na véspera, dia 2 de outubro de 2016, um domingo de eleições, a doméstica deixou o sobradinho 

em São João de Meriti e seguiu para Belford Roxo, outro município da Baixada, onde se criou. Iria 

votar. Num boteco de Belford, avistou o filho de 20 anos, que jogava conversa fora com um grupo de 

conhecidos. Não precisou se aproximar demais para perceber que o moço bebera além da conta. “Que 

horror, Jeremias! Encher a cara desse jeito… Vamos embora!”, pediu inúmeras vezes, sem conseguir 

dobrá-lo. Não por acaso, quando digeriu minimamente a notícia da detenção, imaginou que o rapaz se 

metera numa briga. “Trocou socos de madrugada e acabou preso”, comentou com o marido depois de 

avisar à patroa que iria faltar. 

O casal de negros sobressai pela discrepância física. Conceição, à época com 38 anos, é 

relativamente baixa e pesa 141 quilos. Já o marido, uma década mais novo, mede 2 metros de altura e 

se conserva magro. Segurança de um mercado, se casou com a doméstica em março de 2015. Apesar 

de não ser o pai do jovem aprisionado, fez questão de acompanhar a mulher à 64ª Delegacia de Polícia 

Civil, no Centro de Meriti. 

“Cadê meu filho? Quero ver o menino agora”, suplicou Conceição assim que a atenderam. “Não 

pode”, retrucaram os policiais. “Onde botaram o documento dele? Quem me garante que vocês não 

prenderam outro Jeremias?”, prosseguiu a mãe. Os policiais explicaram que se tratava mesmo do 

rapaz, mas não mostraram a carteira de identidade. “Ele cometeu que tipo de crime?”, indagou a 

doméstica. “Um cinco sete”, informaram. “É briga?”, assuntou. “Não, senhora. Artigo 157 do Código 

Penal. Roubo.” Roubo? “Deus do céu! Eu falhei…”, murmurou Conceição segundos antes de 

desmaiar. 

Como um autêntico representante da geração que cresceu sob a égide da internet, Jeremias gosta 

das redes sociais. No Facebook, reúne um número considerável de amigos (4 251) e publica diversos 

posts de caráter pessoal, ainda que telegráficos. Ora relata o próprio cotidiano, ora escreve sobre seus 

relacionamentos amorosos. No sábado, 1º de outubro de 2016, abriu a rotina digital com um anúncio: 

“Festinha da Árvore. Hoje, às 21 horas, mulherada que quiser brotar é só chamar no chat que a tropa 

busca em casa.” Gíria comum entre jovens fluminenses, “brotar” significa “aparecer”. E a expressão 

“festinha da árvore” provavelmente deriva de um funk: “Hoje é Festa da Árvore, tá?/Só vai quem 

trepa.” Mais tarde, Jeremias registrou: “Comecei, hein?” Associou à frase um emoji inequívoco: duas 

canecas de chope fazendo um brinde. No dia seguinte, se gabou: “Onze da manhã. Estamos aqui no 

pique, sem dormir.” Àquela altura, o primeiro turno das eleições municipais já se desenrolava em todo 

o país. Vários estados impunham a Lei Seca e proibiam tanto a venda quanto o consumo público de 

álcool durante as votações. O Rio de Janeiro, porém, não adota a restrição desde 1996. 
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À noite, quando as urnas se fecharam, o peemedebista Waguinho soube que se tornara prefeito de 

Belford Roxo (uma semana depois, um recurso judicial da oposição levaria a disputa para o segundo 

turno, vencido igualmente pelo candidato do PMDB). O ótimo desempenho eleitoral empolgou os 

correligionários do vitorioso, que distribuíram cerveja em alguns pontos da cidade. Jeremias 

aproveitou a boca-livre e, aceso havia mais de 24 horas, continuou se embriagando. 

O negro esguio, de cabelo bem curto, bigodinho, cavanhaque ralo e brinco, passava uma 

temporada em Belford, na casa de Madalena, a avó materna, que ajudou a educá-lo. Estava separado 

da mulher, Isabel, com quem estabeleceu uma relação bastante instável e gerou um menino, que 

acabara de festejar 3 anos. A moça e o garoto moravam na Zona Norte carioca, em companhia da 

família dela. Grávida de dois meses, Isabel esperava o segundo filho, uma menina, também de 

Jeremias. 

Ele, que não concluiu o ensino fundamental e trabalhava desde a adolescência, arranjara emprego 

numa transportadora como ajudante de caminhão. Faturava 980 reais por mês, sem carteira assinada. 

Ainda criança, já se proclamava flamenguista doente e expert em futebol. Tentou, inclusive, virar 

jogador. Chegou a treinar em clubes modestos – Nova Iguaçu, Duque de Caxias –, mas não vingou. Fã 

do argentino Lionel Messi, cogitou batizar o filho com o nome de outro ídolo, Felipe Anderson, meia 

da Lazio que abocanhou uma medalha de ouro pela Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2016. Isabel 

o dissuadiu da ideia. 

Amadrugada do dia 3 encontrou Jeremias e seus amigos em plena farra. Às tantas, um jovem de 

17 anos se aproximou do bar onde o grupo se divertia. Saltou da moto que pilotava – uma Honda 125 

cilindradas, sem placa – e entrou. Era um “bucha”, garoto que presta serviços miúdos para 

narcotraficantes, embora não pertença às facções criminosas. Os baladeiros o conheciam. Na turma, 

havia um sujeito que carregava uma pistola falsa. Conversa vai, conversa vem, o motoqueiro sugeriu: 

“Topa um rolê, Jeremias? Podíamos ir para os lados de Meriti.” Muito bêbado, o ajudante de 

caminhão aceitou o convite. 

 

Antes de deixar o boteco, o “bucha” pegou emprestada a arma de mentira e a guardou na cintura. 

Cerca de 8 quilômetros separam Belford de Meriti. Às 2h55, já no município vizinho, o piloto da moto 

viu uma morena caminhando por um lugar escuro. “Vamos catar o telefone dela. Depois a gente vende 

e divide a grana”, propôs enquanto transferia a pistola para Jeremias – que, num arroubo, pulou da 

garupa e intimidou a vítima. A mulher, sem esboçar reação, entregou o celular e o carregador. O 

aparelho Samsung custara aproximadamente 150 reais. No bolso, Jeremias trazia um modelo bem 

mais caro, de 800 reais, que ele próprio havia comprado. 

Tão logo os assaltantes fugiram, dois PMs que vigiavam as redondezas os abordaram. No mesmo 

instante, a vítima correu até a patrulha. “Esses moleques me atacaram”, gritou. Capturada, a dupla 

seguiu para a 64ª DP. Ali, Jeremias – que não tinha antecedentes criminais – contatou a família de 

Isabel: “Me ferrei.” Ela, estranhamente calma, tentou acionar os parentes do rapaz. Como não 

conseguiu, procurou a amiga de Conceição. Só mais tarde, lembrando o calvário que um primo 

enfrentara no xadrez, se alarmou e desandou a chorar. 

Às 5h45, um investigador registrou a ocorrência. Iniciou-se, então, o inquérito policial – que se 

encerrou às 6h31. O delegado adjunto Fabrício Costa determinou a apreensão da moto e da pistola 

falsa, encaminhou o motoqueiro para a Vara da Infância e Juventude, devolveu o celular à mulher e 

prendeu Jeremias em flagrante. Indiciou-o não apenas por cometer um roubo “sob grave ameaça” 

(artigo 157 do Código Penal), mas também por outro crime: realizar o assalto com um menor de 18 

anos, o que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. De quebra, aconselhou à Justiça que 

transformasse “a prisão flagrancial em preventiva”. Ou melhor: que impedisse Jeremias de responder o 

processo fora do cárcere. Para justificar a recomendação, o delegado invocou a premência de garantir 

“a ordem pública”, uma vez que delitos como o praticado pelo ajudante de caminhão provocam 

“intranquilidade no seio social, pânico e sensação de insegurança”. 

Poucas horas depois, Yedda Christina Filizzola Assunção, juíza da 1ª Vara Criminal de Meriti, 

acatou a recomendação e determinou a prisão preventiva de Jeremias. Ratificou a necessidade de 

assegurar “a ordem pública” e acrescentou a de permitir “o bom andamento” do processo: a vítima, 

que ainda testemunharia no tribunal, poderia se sentir ameaçada caso o indiciado estivesse solto. Com 

o intuito de demonstrar o quanto a cidade – notoriamente violenta – precisava de paz, a meritíssima 
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mencionou um decreto do então prefeito Sandro Matos, que em junho de 2016 declarou a segurança 

de Meriti sob estado de emergência por 180 dias. O político demandava, assim, que o batalhão local da 

PM ganhasse um reforço de pelo menos 200 policiais e que a Força Nacional passasse a atuar no 

município. Nem o governo estadual, nem o federal atenderam às reivindicações. 

A decisão da magistrada converteu Jeremias numa espécie de preso bastante comum. Em 2015, o 

Ministério da Justiça divulgou uma alentada radiografia do sistema penitenciário brasileiro. Trata-se 

do levantamento mais extensivo e atual sobre o tema (uma nova versão deve sair brevemente). 

Segundo a pesquisa, no dia 31 de dezembro de 2014, 40% da população carcerária do país se 

encontrava em situação idêntica à de Jeremias: atrás das grades, sem ter ainda nenhuma condenação. 

Eram quase 250 mil detentos, num universo de 622 mil. A França, em contrapartida, ostenta uma taxa 

de 27%. Os Estados Unidos, de 20,5%. E a Alemanha, de 20%. Mesmo na América Latina, o Brasil 

não se sai muito bem. Perde para a Colômbia (36%) e o Chile (30%). Mas supera a Bolívia (86%) e o 

Paraguai (75%). 

O quadro revelava-se tão mais dramático quanto menor o foco do estudo. Entre os 26 estados do 

país, dezessete exibiam índices maiores que a média de 40%, incluindo o Rio, berço de Jeremias 

(42%). Tocantins liderava o grupo com uma cifra igual à paraguaia. Já na seara dos estados em que a 

proporção não ultrapassava os 30%, figuravam apenas Mato Grosso do Sul (30%), São Paulo (29%), 

Acre (27%) e Santa Catarina (26%). 

Outra análise, agora do Conselho Nacional de Justiça, mostra que hoje os sem-julgamento 

permanecem no cárcere de 172 a 974 dias até a promulgação de uma sentença. O período oscila 

conforme a região. No Rio, a média é de 375 dias. 

Ceição! Ceição!” Os gritos assustados e os tapinhas hesitantes que o marido lhe desferia no rosto 

finalmente reanimaram a doméstica. “Eu falhei. Eu falhei. Eu falhei.” O pensamento que antecedera o 

desmaio ainda teimava em assombrá-la. Conceição se sentia responsável pelo infortúnio de Jeremias, 

embora não compreendesse exatamente por quê. Faltou mais carinho, mais disponibilidade? Até 

aquele momento, acreditava que fizera o máximo para criar os três filhos, todos frutos da união com 

um funcionário da prefeitura carioca, que durou onze anos. 

“Jeremias não ficará em Meriti. Vai para Bangu daqui a pouco.” Os policiais da 64ª DP deram a 

informação sem nenhum rodeio, quase com displicência, mas a doméstica a recebeu como um tiro: 

“Bangu?! A prisão onde enfiam os tubarões?!” De fato, o Complexo Penitenciário de Gericinó – 

antigo Complexo Penitenciário de Bangu, denominação que ainda prevalece informalmente – abriga 

milicianos, narcotraficantes e corruptos de peso. O ex-governador Sérgio Cabral e outros criminosos 

da Lava Jato estiveram ali. Construído na Zona Oeste do Rio, é o maior do estado, com 26 presídios. 

Por isso, também aloja os bagrinhos. 

Enquanto aguardava a transferência de Jeremias, Conceição assumiu a penosa tarefa de 

comunicar o ocorrido para os familiares. O pai do rapaz, que nunca se afastara das crias, reagiu com 

indignação. Disse que o filho não merecia mais o apoio dele. Já a avó, Madalena, perdeu o chão. 

Pastora de uma pequena igreja evangélica, não parava de berrar à medida que a doméstica lhe 

detalhava o episódio por telefone. “Socorro! Socorro!”, pedia, talvez para Deus, talvez para a 

vizinhança. Berrou tanto que a acudiram. Quando sossegou, tratou de ir à delegacia. Assim que 

chegou, pousou as mãos sobre as paredes da DP e rezou demoradamente, de olhos fechados. Entre 

uma oração e outra, perguntava-se por que o neto fizera tamanha asneira. Ela e Conceição nutriam a 

esperança de vê-lo no instante em que saísse para Bangu. Não conseguiram. 

Rapidamente, a notícia da prisão se alastrou e choveram mensagens solidárias no Facebook de 

Jeremias: “Logo tu?”; “Que aconteceu, menor? É verdade?”; “Estou cheio de ódio no bagulho!”; 

“Vontade de te bater, cara! Tem merda na cabeça? Eu te amo, meu amorzinho!”; “E agora, quem vai 

ficar me perturbando no Zap?”; “#SoltaMeuManoSeuJuiz”; “Moleque puro, sangue bom. Não dá pra 

acreditar.” Em vários posts, uma frase se repetia: “A cadeia é longa, mas não é perpétua.” 

Na ocasião do assalto, Conceição e o marido ganhavam juntos 4 800 reais por mês. Se não 

passavam necessidade, tampouco dispunham de uma poupança significativa. Haviam economizado 

apenas 650 reais para emergências. Não à toa, mal descobriu que Jeremias precisaria de um advogado, 

a doméstica acionou a Defensoria Pública no fórum de Meriti. Lá soube que o defensor gratuito só 

poderia assumir o caso dentro de duas semanas. Era tempo demais para a agonia de uma mãe. 

Restava-lhe correr atrás de um advogado particular e barato. 
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Decidiu, então, bater à porta dos profissionais que se espalham pelo Centro do município. Na 

companhia de uma amiga, visitou inúmeros escritórios, mas sempre se deparava com preços salgados. 

Já cogitava desistir quando encontrou Maria Nalva Bezerra. “Fecho por 6 mil reais”, propôs a 

criminalista. Ela cobraria 2 mil de entrada e oito parcelas mensais de 500 reais, sem juros. O valor 

estava abaixo do preconizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Conforme a tabela de honorários 

que a seção fluminense da OAB divulgou em outubro de 2016, processos do gênero deveriam custar, 

no mínimo, 9 072 reais. 

Mesmo sem fazer ideia de como arrumaria o dinheiro da entrada, Conceição aceitou a proposta. 

Pediu empréstimos para conhecidos e não arranjou nem um centavo. Ninguém tinha nada sobrando. 

“Fale com seus patrões”, sugeriram. Ela se negou: “Vou morrer de vergonha. E ainda corro o risco de 

me humilharem.” Sem alternativas, procurou um agiota e solicitou 2 mil redondos (pretendia guardar a 

poupança de 650 para gastos adicionais). “Por que tu quer tanta grana?”, inquiriu o sujeito. “Porque 

não consigo mais dormir. Ou tiro meu filho da cadeia, ou enlouqueço.” O agiota concordou. Iria lhe 

entregar a quantia, mas sob uma condição: a doméstica teria de devolver 4 800, em prestações de 600 

reais. 

Cearense de Ipueiras, às margens do sertão, Maria Nalva Bezerra já perdeu completamente o 

sotaque nordestino. A advogada deixou a cidadezinha na infância e logo se estabeleceu em São João 

de Meriti. “Sou do interior do interior do interior”, costuma dizer, com um híbrido de orgulho e 

zombaria. Desde que chegou à Baixada, mora na mesma rua, perto de uma favela. O pai ganhava a 

vida como servente de pedreiro e, depois, vigia. A mãe, dona de casa, se encarregava de educar os três 

filhos. 

 

Quando ingressou na PUC do Rio para cursar direito, a primogênita se tornou referência entre os 

Bezerra. Uma doutora com nosso sangue? Louvado seja o Padim Ciço! Jamais um antepassado 

progredira tanto. Usufruindo de uma bolsa integral oferecida pela própria universidade, a jovem se 

formou em 2002. Antes, estagiou no corpo jurídico da Fundação Getulio Vargas. Tinha currículo para 

pleitear uma vaga em grandes escritórios cariocas, mas resolveu abrir o dela. “Queria me dedicar à 

população simples de Meriti. É uma gente que conheço bem.” Hoje, beirando os 40 anos, cuida de 300 

ações. Prioriza a defesa do consumidor, os processos trabalhistas, os divórcios e os conflitos que 

envolvem pensões alimentícias. Na área criminal, evita casos de estupro, pedofilia ou homicídio. “Não 

sinto empatia nem por estupradores, nem por pedófilos, nem por assassinos. Seria embaraçoso 

defendê-los.” Esquiva-se igualmente do “narcotráfico pesado”. “Temo virar refém, entende? Se você 

trabalha para as facções, acaba escutando muita coisa, muito segredo, e não se livra mais dos caras. 

Prefiro as causas menores: porte ilegal de armas, roubos pequenos, comércio miúdo de drogas.” 

Seu escritório ocupa dois pavimentos de 20 metros quadrados numa galeria comercial bastante 

franciscana. A advogada divide o espaço com um colega, um assistente e um estagiário. Na sala de 

espera, uma pintura chama a atenção. Traz a imagem de um Cristo quase fantasmagórico, que emite 

feixes de luz. Pouco adiante, afixada à parede, uma folha de sulfite exibe um texto atribuído ao papa 

Francisco. Título: Família, Lugar de Perdão. “Não me considero religiosa, mas vários dos meus 

clientes se consideram. Por isso, recorri à figura de Jesus. Ele é unanimidade, né? Quem não gosta de 

Cristo? Evangélicos, católicos, espíritas, o pessoal da macumba… Todo mundo gosta.” 

Na manhã de 6 de outubro, depois que Conceição a contratou, a advogada baixinha e elétrica 

rumou para Bangu. Em torno do complexo penitenciário, comprou um short azul-marinho, uma 

camiseta branca, Havaianas da mesma cor, duas cuecas, uma escova, uma pasta de dentes, um 

sabonete, um aparelho de barbear, um desodorante e um pacote de biscoito doce. Quando entram na 

prisão, os detentos precisam tirar as próprias roupas e ganham somente uma t-shirt, uma bermuda, um 

par de chinelos, um kit básico de higiene e um cobertor. Se desejarem algo mais, devem contar com a 

benevolência de quem os visita. 

Dentro do complexo, a criminalista recebeu a informação de que Jeremias se encontrava num 

presídio reservado à facção Amigos dos Amigos. O grupo – popularizado pela sigla ADA – domina 

uma parcela das comunidades pobres fluminenses onde existe tráfico de drogas. Seus rivais são o 

Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro. “Meu cliente não faz parte de nenhuma organização. 

Por que o puseram lá?”, protestou a advogada. Porque a favela onde vivia com a avó está sob o 
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controle da ADA, esclareceram. “Deu ruim. Melhor botarem o rapaz numa cela mais neutra, em que 

não haja integrantes perigosos da facção. É possível?” Responderam que sim. 

Ainda no dia 6, a criminalista conseguiu ver Jeremias. O jovem lhe pareceu arrasado. “Chorava 

sem parar e se declarava arrependido. Contou da bebedeira, perguntou da mãe e descreveu o que 

lembrava do assalto.” Também frisou que sabia ter usado uma pistola falsa. 

De acordo com a lei federal 10826, de 2003, não se permitem no Brasil a fabricação, a venda ou a 

importação de objetos que se assemelhem às armas de fogo verdadeiras. O veto abrange até os 

brinquedos. Apenas colecionadores, esportistas ou instrutores podem requisitar do Exército a 

autorização para adquirir as réplicas. Mesmo assim, no país inteiro, praticam-se crimes com 

armamentos fictícios. Em 2016, o estado do Rio apreendeu 1 508 deles – contra 9 014 armas reais. Os 

números são do Instituto de Segurança Pública. Entre os arremedos, havia especialmente pistolas (1 

158), além de revólveres, garruchas, carabinas, espingardas, fuzis, metralhadoras, submetralhadoras e 

artefatos empregados em dois jogos: o paintball e o airsoft. 

A assessoria de comunicação da Polícia Civil não forneceu mais detalhes sobre o assunto. Por e-

mail e telefone, indaguei de onde vêm os simulacros, quanto custam e como aportam no Rio. 

Prometeram apurar os dados, mas nunca retornaram. 

Depois de analisar o caso, Maria Nalva Bezerra decidiu pedir à Justiça que revogasse a prisão 

preventiva de Jeremias e o deixasse aguardar o julgamento em liberdade. Ela mandou a reivindicação 

para a 1ª Vara Criminal de Meriti no dia 27 de novembro. Ponderou que seu cliente tinha residência 

fixa, emprego e ficha limpa à época do assalto. Alegou também que o rapaz não integrava qualquer 

facção criminosa. Uma vez solto, não ameaçaria ninguém nem atrapalharia o andamento da ação 

penal. A criminalista afirmou, ainda, que o ajudante de caminhão precisava seguir trabalhando para 

sustentar a mulher grávida e o filho. “Nossa sociedade não necessita de mais jovens revoltados com o 

sistema por não merecerem uma segunda chance”, concluiu. Àquela altura, o Ministério Público já 

denunciara Jeremias, que se converteu em réu. 

Os argumentos da advogada não comoveram o juiz em exercício, Antonio da Fonsêca Lucchese. 

No dia 2 de dezembro, o magistrado reiterou a prisão preventiva. Sob a ótica de Lucchese, as 

“eventuais condições subjetivas em favor do acusado, como residência e emprego fixos”, não se 

revelavam suficientes para tirá-lo do cárcere. 

O artigo 5º da Constituição brasileira apregoa que nenhum cidadão pode ser responsabilizado por 

um crime antes do julgamento. Prendê-lo em regime fechado sem uma sentença condenatória se 

justifica apenas sob circunstâncias especiais, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal: 

quando existe o risco de o acusado destruir provas, coagir testemunhas ou tomar outras atitudes que 

prejudiquem o desenrolar do processo; quando há a possibilidade de o acusado fugir; quando existem 

indícios de que o acusado vai cometer novos delitos e, assim, abalar a ordem pública; quando há a 

chance de o acusado subverter a normalidade econômica. 

Prisões em flagrante, claro, não exigem um julgamento prévio. Se a autoridade policial 

surpreender alguém praticando determinadas contravenções, cabe-lhe encarcerar o infrator. Um juiz, 

no entanto, precisa converter tal detenção em temporária ou preventiva o mais rápido possível. Do 

contrário, o aprisionado deve sair da cadeia. A prisão temporária ocorre em prol do inquérito – quando 

a Justiça avalia que o encarceramento do acusado contribuirá para a elucidação do crime. Chama-se 

temporária pelo fato de não poder ultrapassar certo período: em geral, cinco dias renováveis por mais 

cinco. Já a preventiva tem duração indefinida. 

Caso o magistrado resolva soltar o preso antes do julgamento, o artigo 319 do Código de 

Processo Penal admite que se adote uma série de precauções – ou medidas cautelares – para propiciar 

o curso satisfatório da ação. Por exemplo: requerer que o acusado use tornozeleira eletrônica, prendê-

lo em casa, impedi-lo de frequentar alguns lugares e proibi-lo de se encontrar com determinadas 

pessoas ou se ausentar da cidade. 

A legislação autoriza, portanto, as prisões preventivas, mas as enxerga como remédios 

excepcionais. A regra deveria ser a manutenção da liberdade até o advento de uma sentença. Daí as 

medidas cautelares, que nasceram justamente com o intuito de oferecer alternativas às detenções 

provisórias. 

Acontece que a exceção virou norma. Em 2002, 33% dos presos brasileiros aguardavam 

julgamento. Em 2014, como já se mostrou, a proporção saltou para 40%. Eis um dos motivos de o país 
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reunir a quarta maior população carcerária do mundo. Ficamos atrás somente dos Estados Unidos, da 

China e da Rússia. Os 622 mil detentos do Brasil configuram uma taxa de aproximadamente 300 

encarcerados para cada 100 mil habitantes. A média internacional é de 144 por 100 mil. Outros índices 

– compilados pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, uma entidade privada sem fins 

lucrativos – desnudam ainda mais a gravidade da situação: 

• Entre 2004 e 2014, a população brasileira aumentou 11%. A prisional, em contrapartida, 

registrou um salto de 85%. 

• Se considerarmos o intervalo de 2000 a 2014, o número de prisioneiros cresceu inacreditáveis 

167%. 

• Em 2014, as cadeias do país somavam 372 mil vagas. Como abrigavam 622 mil detentos, 

estavam muitíssimo lotadas. Para neutralizar o déficit, necessitariam de 250 mil vagas extras – o que 

equivaleria praticamente à quantidade de presos sem julgamento. 

• A superlotação dos cárceres, aliada às péssimas condições de vários deles, potencializa o risco 

de motins. Apenas na primeira quinzena de 2017, rebeliões em onze presídios totalizaram 133 mortos. 

“A prisão preventiva se transformou num analgésico que diversos juízes receitam para compensar 

falhas da Justiça criminal, como a morosidade”, diz o advogado Fabio Tofic Simantob, presidente do 

IDDD. “Já que a sentença costuma tardar, pune-se antes e julga-se depois.” Em paralelo, ainda impera 

no Brasil a cultura de que o encarceramento é um antídoto eficaz contra a proliferação da 

criminalidade. “Trata-se de um senso comum que acaba contaminando o Judiciário”, afirma Simantob. 

A realidade, porém, não endossa a crença. A violência e a sensação de perigo nas ruas continuam 

altíssimas apesar de haver tanta gente presa. De acordo com as secretarias estaduais de Segurança 

Pública, o país contabilizou 28 200 assassinatos durante o primeiro semestre deste ano, cifra 6,8% 

superior à do mesmo período de 2016. 

Quando se analisam as particularidades dos 622 mil detentos brasileiros, constata-se que a 

maioria é do sexo masculino (94%), tem entre 18 e 29 anos (55%), se declara negra ou parda (62%), 

traficou drogas ou roubou (53%) e não cursou ou não completou o ensino fundamental (60%). Em 

outras palavras: exibe características iguais às de Jeremias. 

  

Foi só um mês e meio após a prisão do filho que Conceição pôde vê-lo. Antes, precisou se 

cadastrar no Complexo Penitenciário de Gericinó e tirar uma carteirinha de visitante. O primeiro 

encontro lhe dilacerou o coração. Para chegar à quadra esportiva em que os presos recepcionam os 

parentes, atravessou uma galeria, de onde avistou parte das celas. Baratas e ratos se espalhavam por 

todo canto. Um cheiro forte de podridão empesteava o ar. Quando finalmente abraçou Jeremias, a 

doméstica caiu no choro. O filho também desabou. De tão emocionados, nenhum dos dois conseguiu 

falar muito. Ele se desculpava incessantemente e perguntava de Madalena. “Peça perdão à vó por 

mim”, repetia. 

O complexo dispõe de 15 500 vagas, mas aloja 27 788 detentos. O excesso de prisioneiros 

assombrou Conceição. “Olha aquele ali”, apontou o rapaz. “Ninguém visita. Têm vários assim por 

aqui.” Desde então, a doméstica procura ir semanalmente para Bangu, em geral às quartas-feiras ou 

aos sábados. É a única da família que comparece. O neto prefere que a avó não vá. 

Entre São João de Meriti e o presídio, Conceição gasta mais de duas horas. Sai de casa às 4h40, 

pega três ônibus e desembarca no complexo por volta das 7 horas. Dirige-se para uma fila com uns 

300 visitantes que aguardam o momento de entrar. Somente às 10 horas cruza o portão principal. Um 

ônibus interno a leva até a cadeia em que está Jeremias. Lá a doméstica encara outras quatro filas – 

para entregar a carteirinha, para adquirir uma senha, para mostrar seus pacotes e para ser revistada. 

Normalmente, as revistas não a constrangem. Ela cumprimenta os seguranças, passa por um 

scanner e pronto. Houve um dia, porém, em que o procedimento mudou e Conceição se sentiu 

extremamente humilhada. “Certeza que tu não escondeu nada dentro dos bolsos? Passe de novo pelo 

scanner”, ordenaram. A doméstica passou. “Agora espere naquela salinha.” Uma moça surgiu à porta 

e, sem fechá-la, mandou: 

“Abaixe a bermuda.” 

“Por quê?” 

“Não interessa. Abaixe.” 

Conceição obedeceu. 
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“Abaixe a calcinha.” 

“Eu estou menstruada.” 

“Abaixe mesmo assim. E tire o absorvente.” 

A doméstica, já bem nervosa, acatou. 

“Vire de costas, abra a bunda e agache três vezes.” 

A moça sacou uma pequena lanterna e examinou o ânus de Conceição. Depois, permitiu que a 

visitante se recompusesse. “Tudo em ordem. Liberada.” 

Mulheres não podem adentrar a penitenciária de short ou minissaia. Também não devem usar 

sapatos fechados nem blusas verdes, brancas, pretas ou azul-escuras – cores restritas à indumentária de 

servidores e detentos. Interdições semelhantes recaem sobre os trajes dos homens. 

O governo diz gastar 1 545 reais por mês com cada preso de Bangu, que recebe água potável, 

quatro refeições diárias e nada mais. Jeremias, como os parceiros de cela, reclama bastante da comida. 

“É azeda, mãe! Difícil engolir aquilo.” Por isso, a doméstica lhe traz salada, macarrão, farofa, arroz, 

carne assada, estrogonofe, hambúrguer, linguiça, frango desossado… Sempre cozinha porções extras e 

as oferece para alguns dos presidiários que ninguém visita. “Tenho pena dos garotos, filho.” 

Conceição ainda abastece Jeremias de biscoitos (os recheados são proibidos), leite e chocolate em 

pó, açúcar, manteiga, repelente, produtos de limpeza, creme dental, sabonete de glicerina, desodorante, 

papel higiênico, remédios, toalhas de banho, lençóis, roupas e calçados. No fim das contas, despende 

cerca de 200 reais por semana, incluindo o custo do transporte. Quando possível, dá outros 20 ou 30 

reais para o jovem desembolsar numa cantina que fica dentro do presídio. O pai dele se nega a visitá-

lo, mas contribui com 300 reais por mês. 

Às quatro da tarde, a doméstica deixa o complexo e inicia o extenso trajeto de volta. 

Dos cinco ramais ferroviários que a concessionária SuperVia administra no Grande Rio, o que 

mais sofre com a guerra do tráfico e o vandalismo é o de Belford Roxo. A estrada de ferro que liga o 

município onde Jeremias cresceu à capital fluminense possui 31 quilômetros e atende diariamente uma 

média de 20 mil passageiros. A viagem da primeira até a última estação (Central do Brasil-Belford) 

costuma levar uma hora. O percurso abarca mais dezessete paradas, não raro em localidades pobres. 

Entre janeiro e agosto deste ano, houve dezenove interrupções na circulação de trens por causa de 

tiroteios. Boa parte dos confrontos aconteceu perto do Jacarezinho, uma das maiores favelas cariocas. 

Não bastasse, em 2016, registraram-se 45 ocorrências de objetos atirados contra os para-brisas das 

composições. Nesse ínterim, 156 veículos tiveram janelas arrancadas. 

 

A concessionária já detectou 180 passagens clandestinas ao longo da ferrovia. As brechas 

possibilitam que se furtem cabos de sinalização e que se negociem drogas nos arredores das linhas 

férreas. A falta de muros em diversos trechos também estimula a construção de moradias à beira dos 

trilhos, o que afeta o desempenho do sistema. Quando cruzam tais ocupações, os trens – que poderiam 

atingir a velocidade de 80 quilômetros por hora – precisam reduzi-la para 30. 

Com 494 mil habitantes, Belford Roxo padece de mazelas graves. Apenas 40% da cidade dispõe 

de saneamento básico e 37,5% das escolas públicas localizam-se em zonas de risco, que amargam 

frequentes conflitos armados. Problemas similares afligem os 461 mil habitantes de São João de 

Meriti, onde Jeremias cometeu o assalto, e os outros municípios da Baixada: Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu, Queimados, Nilópolis, Mesquita, Guapimirim, Magé, Paracambi, Japeri, Itaguaí e Seropédica. 

Espremida entre o litoral e a Serra do Mar, a região de baixas altitudes e superfícies planas concentra 

quase um quarto da população estadual e serve de dormitório para trabalhadores que ganham o 

sustento no Rio. 

Em 5 de julho de 1962, um episódio sangrento marcou profundamente a Baixada. Na manhã 

daquela quinta-feira, uma greve geral convulsionava o país. O então primeiro-ministro Tancredo 

Neves renunciara havia pouco tempo e os grevistas pressionavam o Congresso para formar um 

gabinete “nacionalista e democrático”. No Centro de Caxias, milhares de passageiros se aglomeravam 

em torno da linha ferroviária, que se encontrava paralisada. Por volta das cinco da manhã, 

desencadearam um quebra-quebra e saquearam lojas das redondezas, sobretudo armazéns. À época, os 

alimentos estavam tabelados, mas inúmeros comerciantes praticavam preços acima dos oficiais ou 

guardavam os produtos na esperança de que os ventos econômicos mudassem. Daí a fúria do povão. O 

motim se alastrou pela Baixada e resultou em, no mínimo, quarenta mortes. Testemunhas relataram 
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que os revoltosos capturaram o dono de uma padaria e o assaram no forno do próprio estabelecimento. 

Sem conseguir sufocar o levante, a polícia local teve de acionar o Exército. A sublevação só refluiu 

por completo após uma semana. Para proteger o comércio, jovens de classe média se uniram e 

formaram uma brigada transitória, a Turma do Esculacho. 

Em 1963, ainda traumatizados, lojistas de Caxias decidiram arregimentar seguranças particulares 

e instituir na cidade um corpo de milicianos. O governo do Rio aprovou a ideia. A iniciativa acabou 

inspirando o nascimento dos grupos de extermínio que predominaram na Baixada entre os anos 70 e o 

começo do século XXI. Formados especialmente por policiais civis e militares, os esquadrões agiam 

de maneira clandestina, com o aval financeiro de empresários. Executavam ladrões, estupradores e 

homicidas – ou qualquer um que lhes parecesse criminoso. Alguns justiceiros alcançaram tamanha 

influência que se elegeram vereadores, deputados e até mesmo prefeitos. 

Segundo o sociólogo José Cláudio Souza Alves, uma chacina impulsionou o ostracismo dos 

grupos de extermínio. Nova Iguaçu e Queimados presenciaram a matança que se deu em 2005. Na 

noite de 31 de março, PMs à paisana se deslocaram de carro por ruas dos dois municípios e alvejaram 

pessoas que esperavam o ônibus, caminhavam, batiam papo ou andavam de bicicleta. Assassinaram 29 

delas, indiscriminadamente. Os homicidas reagiam à mão forte de um comandante que prendera 

policiais por má conduta. Dos onze denunciados pela carnificina, somente quatro foram condenados. 

Como o massacre repercutiu nacional e internacionalmente, todos os olhos se voltaram para os 

esquadrões da morte, que julgaram mais prudente sair de cena. 

“Tempos depois, ressurgiram com uma nova configuração, a das atuais milícias”, explica Souza 

Alves, que estuda a Baixada desde 1993 e leciona na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

“Se os grupos de extermínio vendiam segurança, os neomilicianos expandiram os negócios. Ainda 

cobram taxas das comunidades para livrá-las dos bandidos, mas também exploram o transporte ilegal, 

a distribuição de água e gás, o comércio de terrenos e a instalação irregular de tevê paga.” 

Hoje, além de policiais civis e militares, outros servidores públicos compõem as milícias. É o 

caso de agentes penitenciários e bombeiros. Os “anjos da guarda” recorrem à atividade paralela com o 

intuito de engordar os parcos salários e invocam como prova de autoridade o fato de trabalharem para 

o Estado. Quem ousa recusar a proteção sofre represálias severas. Habitualmente, nos lugares em que 

reinam, impõem o toque de recolher noturno. À semelhança dos antigos matadores, diversos 

milicianos enveredaram pela política e ocupam cargos tanto no Legislativo quanto no Executivo. 

Em geral, as milícias combatem o narcotráfico. Ocorrem, no entanto, colaborações esporádicas 

entre as partes. Escutas telefônicas já flagraram os adversários negociando armas, por exemplo. 

Durante anos, a comercialização de drogas na Baixada não envolvia as três principais facções do 

Rio – Comando Vermelho, ADA e Terceiro Comando Puro. Traficantes autônomos controlavam as 

bocas de fumo sem o emprego de munição pesada. Com frequência, perdoavam ou rolavam as dívidas 

de clientes em vez de penalizá-los brutalmente. A partir de dezembro de 2008, o panorama se alterou. 

As UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, chegaram às favelas cariocas e empurraram as facções 

para a Baixada. O tráfico da região ganhou, assim, contornos mais organizados e cruéis. As quadrilhas 

rivais não apenas patrocinam chacinas e disputam espaço como se digladiam com as milícias e a PM. 

Tradicionalmente, a Baixada apresenta taxas de homicídios maiores que as da cidade do Rio. A 

diferença aumentou depois das UPPs. É o que indica um levantamento do Instituto de Segurança 

Pública. Entre 2000 e 2008, a capital registrou uma taxa anual média de 41,2 assassinatos por 100 mil 

habitantes e a Baixada, de 54,3. Entre 2009 e 2016, a taxa carioca ficou em 22,5 e a da Baixada em 

44,1. 

A região também abriga contraventores que exploram o jogo do bicho e as máquinas caça-

níqueis. Duas poderosas famílias se destacam no ramo: os Abraão David em Nilópolis e os Oliveira 

em Caxias. Ambas exercem influência sobre ricas escolas de samba: a Beija-Flor e a Grande Rio, 

respectivamente. 

“A criminalidade na Baixada está sob o controle de cachorrões – buldogues ferozes que operam 

uma engrenagem cheia de tentáculos”, resume Souza Alves. “Nesse contexto, um assaltante como 

Jeremias é o quê? Uma pulga? Um ácaro? Talvez nem sequer um ácaro o Jeremias seja…” 

As dores apareceram em março de 2017, logo após o chá de bebê. Isabel beirava o oitavo mês de 

gestação e já escolhera o nome da criança, Ana Clara. “Eu sentia umas pontadas esquisitas. Um troço 

na barriga que se prolongava pelas costas e me impedia de comer, respirar, viver. Era insuportável. Se 
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eu me deitasse, não conseguia me levantar sozinha. Se me levantavam, não conseguia andar”, recorda 

a mulher de Jeremias, uma negra de 22 anos, alta, magra e bem eloquente. Ela continuava morando 

com o filho no apartamento da mãe e do padrasto quando as fisgadas começaram. O imóvel se 

equilibra em cima de um bar e margeia uma favela do Engenho Novo, bairro da Zona Norte carioca. O 

Comando Vermelho domina as bocas de fumo que se distribuem pelas imediações. Vira e mexe, troca 

tiros com a polícia, de tal modo que o quarto de Isabel tem a janela trincada. Obra de uma bala que 

passou perto demais. 

Por causa das dores, num intervalo de quatro dias, a jovem baixou seis vezes em hospitais 

públicos. “Os médicos faziam exame de toque, falavam que meu corpo estava se preparando para o 

parto, que o colo do útero ia dilatar e blá-blá-blá. ‘Não é dor’, teimavam. ‘É contração.’ Receitavam 

umas gotas de dipirona e me mandavam embora, sem ultrassom, sem nada.” Na sexta vez, a mãe de 

Isabel explodiu. “Jurou que não sairíamos dali enquanto não me tratassem direito. Ela trabalha na área 

de saúde. É técnica em enfermagem, sabia que podiam investigar melhor a situação.” 

Testes de sangue e de urina mostraram que, de fato, havia algo errado. “Resolveram me internar e 

garantiram que iriam monitorar o quadro. Fiquei a madrugada no hospital. De manhã, me transferiram 

para uma maternidade porque a dor só piorava. Lá pelo meio-dia, finalmente pediram o ultrassom. A 

nenê ainda se mexia, lembro direitinho. As horas voaram, a tarde caiu, e nem sinal do ultrassom. 

Quando o exame rolou, já era noite. Pela expressão do pessoal, compreendi o que estava acontecendo. 

‘Dê a notícia para a menina’, ouvi o médico dizer à enfermeira. Não precisavam me dar notícia 

nenhuma. Eu tinha certeza do que escutaria. Tanto que as lágrimas correram antes mesmo de a 

enfermeira abrir a boca: ‘A bebê… ela morreu.’ Claro! Por deslize da maternidade, que não 

providenciou logo o ultrassom. ‘A culpa é de vocês!’, gritei. Depois, tudo apagou porque entrei em 

coma.” 

Àquele dia, 22 de março, o ajudante de caminhão ainda permanecia na cadeia. Sua advogada 

fizera nova tentativa de libertá-lo em janeiro. Lançou mão das argumentações anteriores e requisitou 

um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio. Não funcionou. Após um mês, voltou à 1ª Vara de 

Meriti e insistiu na liberdade provisória do acusado. O juiz em exercício, Guilherme Rodrigues de 

Andrade, indeferiu a solicitação e marcou para 16 de maio a audiência que juntaria a defesa, a 

promotoria, os PMs responsáveis pela prisão, a vítima do roubo e o próprio Jeremias. 

O rapaz conheceu Isabel na ilha de Paquetá, um tranquilo bairro carioca, onde a moça nasceu. Os 

então adolescentes participavam de uma festa. Dançaram, conversaram, deram uns beijos e tchau. Não 

se encontraram pelos próximos quatro meses. Para compensar a distância, papeavam via internet. “Ele 

me propôs namoro. Eu aceitei sem piscar, e a gente anunciou que estava num relacionamento sério. 

Éramos um par de imaturos… Nunca nos trombávamos pessoalmente. Tudo acontecia só no 

Facebook. Eu, boba, exibia a foto dele para as amigas: ‘Ó, meu namorado!’ Uma tarde, Conceição 

levou Jeremias até minha casa. As famílias se apresentaram e aí, sim, iniciamos um namoro de 

verdade.” 

Quando o casal transou pela primeira vez, Isabel engravidou. Tinha 17 anos e perdeu a virgindade 

com Jeremias. “Por que não nos protegemos? Existe tanta alternativa nas farmácias, né? Camisinha, 

pílula… A gente vacilou. Simples assim. Difícil explicar o motivo. Provavelmente não imaginávamos 

que transaríamos tão cedo.” 

Diante da gestação precoce, Isabel experimentou sensações conflituosas. “Por um lado, pulava de 

alegria. Ia ganhar um filho do garoto que eu amava. Mas, por outro, temia a reação da minha mãe. 

Com o meu pai, não me preocupava. Nunca vi o cara. Sei o nome completo dele e só.” 

A técnica em enfermagem acabou aceitando a gravidez e Jeremias trocou a Baixada pelo 

apartamento do Engenho Novo. Isabel largou a escola – cursava o ensino médio –, mas preservou o 

emprego de atendente no McDonald’s. Repartia as despesas domésticas com o companheiro, que 

trabalhava para uma firma de interfones. 

Logo a jovem se afeiçoou à avó de Jeremias. “Sempre me julguei católica, embora frequente cada 

vez mais a igreja da pastora. Ela tem o dom da premonição. Numa quarta-feira, avistou um carro 

lotado de bandidos. Deus lhe ordenou que parasse o automóvel e avisasse o motorista: ‘Se não louvar 

o Senhor agora, você descerá à sepultura.’ Acontece que a pastora ficou com medo de encarar a 

bandidagem. Preferiu mandar o recado por uns conhecidos do motorista, que não louvou o Senhor 

coisa nenhuma. No sábado, assassinaram o sujeito.” 
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Isabel deixou o emprego depois de parir. Enquanto ela cuidava do filho, Jeremias pulava a cerca. 

“Me traía à beça. Era tão cara de pau que perdi a confiança nele. Eu morria de ciúme, desconfiava da 

minha própria sombra. Se pudesse escolher, jamais iria gostar de um moleque como o Jeremias. Mas 

gosto…” Não à toa, o casal protagonizou incontáveis idas e vindas. Numa das reconciliações, a moça 

engravidou outra vez – e novamente por descuido. “Pensei em abortar, não vou mentir.” Bebeu chá de 

canela, que pode provocar contrações uterinas. “Uma amiga me indicou. ‘Põe bastante canela e toma 

bem quente.’ Por sorte, não deu certo. Eu me arrependeria.” 

O coma de Isabel durou seis dias. Mal recobrou a lucidez, a jovem descobriu que sofrera uma 

apendicite. As pontadas se originavam disso, não da gravidez avançada. Como as providências 

corretas tardaram, o apêndice inflamado se rompeu e expeliu pus no abdômen da gestante, 

contaminando o bebê. O enterro de Ana Clara não contou com a presença da mãe, que se mantinha 

inconsciente. “Tiraram uma foto dela no caixãozinho. É a única imagem que restou da minha filha.” 

Isabel ficou três meses internada e peregrinou por sete hospitais – apenas dois particulares. Hoje 

se sente melhor. “Mas meus cabelos caem muito, não aguento carregar peso e arranjei uma cicatriz 

imensa, que começa embaixo do umbigo e vai até o peito.” Por ainda crer no futuro, decidiu retomar 

os estudos em vez de trabalhar. Sobreviverá temporariamente à custa dos familiares. Não raro, acessa 

o Guerreiras de Bangu e outros grupos que, nas redes sociais, agregam mulheres ou namoradas de 

presos. À revelia dos parentes, cogita visitar Jeremias. “Talvez valha a pena a gente se dar uma nova 

oportunidade.” 

Recentemente, escreveu sobre Ana Clara no Facebook: “A dor da morte de um filho nunca 

passa.” Quando o primogênito quer saber do pai, Isabel mente. “O menino adora o Homem-Aranha. 

Então, invento que Jeremias arrumou emprego longe daqui e vai faturar um dinheirão. ‘Quanta grana, 

mamãe?’ O suficiente para comprar uma bicicleta do Homem-Aranha, meu bem.” 

O ajudante de caminhão saiu de Bangu em 16 de maio e se apresentou no fórum de Meriti para a 

audiência. Entretanto, a vítima do assalto e os policiais que o detiveram não compareceram. A juíza 

Mariana Tavares Shu lhes aplicou multa de um salário mínimo e determinou nova audiência para o dia 

20 de junho. 

Também em 16 de maio, Maria Nalva Bezerra reivindicou mais uma vez a soltura do preso à 1ª 

Vara Criminal. Relatou que Isabel se encontrava hospitalizada, que Ana Clara morrera e que o filho de 

Jeremias necessitava dos cuidados paternos. A promotoria, como nas outras ocasiões, se manifestou 

contrariamente à advogada. Defendeu a manutenção da preventiva porque, entre outras razões, “as 

circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado – primariedade, ausência de maus antecedentes e 

existência de ocupação lícita e de residência fixa – […] não impediram a prática delitiva”. Tampouco 

o fato de “possuir filho menor e mulher gestante” fez Jeremias desistir de roubar. A juíza Tavares Shu 

assentiu e não o libertou. 

A mensagem aterrissou em meu WhatsApp numa quinta-feira à noite. Era de Conceição: 

“Finalmente tomei coragem pra falar com você. Rsrs. Tô procurando emprego, mas tá difícil. Tô 

saindo direto pra procurar e nada. Aí queria te pedir, se você souber de algum trabalho e puder me 

indicar, vou ser grata. Sou arrumadeira, cozinho bem, passo roupa, tenho curso de cuidadora de idosos 

na carteira, tenho experiência como operadora de caixa. Sou honesta, não mexo nas coisas de 

ninguém. Se precisar de carta de referência, pego nos meus empregos anteriores. Se você souber de 

algum serviço, você me fale. Pode deixar que, se você me indicar, jamais vou fazer nada que te 

decepcione ou te envergonhe. Preciso muito de ajuda. As contas chegam no final do mês. Fico 

doida…” 

Eu havia travado o primeiro contato com a doméstica em dezembro de 2016. Andava estudando o 

sistema penitenciário brasileiro e desejava contar a trajetória de algum preso. Quando Conceição 

resumiu o caso de Jeremias por telefone, resolvi acompanhá-lo. Encontrei-a uma única e rápida vez 

antes de receber a mensagem pelo WhatsApp. Assim que li o texto, em junho de 2017, escrevi que 

queria visitá-la. Ela concordou. Até então, parecia um tanto reticente às minhas tentativas de vê-la. 

Quase três semanas depois, me aguardava na porta de um sobrado, em São João de Meriti. Foi 

calorosa quando me cumprimentou. “Tu ainda não conhece a minha casinha, né? Entre, por favor. Eu 

gosto demais do meu canto. Agora vivo como princesa. Enfrentei tanto aperto na infância… Pensava 

que Leite Moça custava uma fortuna. ‘A comida mais cara que existe é Leite Moça’, dizia. Imagine… 

Leite condensado!” 
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Conceição tem um jeito manso de se expressar. A voz suave às vezes denota tranquilidade. Outras 

vezes, melancolia. “Fica sossegado porque aqui não rola tráfico. Falam que rola milícia, mas ninguém 

nunca me cobrou taxa de nada.” Ela e o marido habitam o andar inferior do sobrado, que demanda 

acabamento. O teto não dispõe de forro e as paredes carecem de pintura. Naquela tarde, os cômodos, 

espaçosos, se destacavam pela limpeza e organização. O único dormitório exibia um pôster com o 

desenho de quatro coraçõezinhos e duas alianças, seis fotos do casal e uma data: 21 de março de 2015, 

o sábado em que Conceição e o parceiro se uniram. Na sala, retratos de família enfeitavam um 

aparador. Perto do banheiro, um quadro pequenino mostrava Tigrão se apoiando sobre a cabeça do 

Ursinho Pooh. Sorridentes, os personagens infantis proclamavam: “Nossa amizade é simplesmente um 

espetáculo.” Embora humilde, a casa ostentava bons eletrodomésticos – geladeira com freezer, micro-

ondas, fogão de quatro bocas, liquidificador e um par de televisões. 

“Fali”, suspirou a doméstica. A crise econômica a atropelou sem dó. “Os patrões de Copacabana 

me dispensaram em fevereiro. De lá para cá, não achei emprego fixo, apenas uns bicos. E olha que 

faço entrevista de montão, em supermercado, em farmácia, em lanchonete. Seria perfeito se me 

contratassem como caixa. Volto das entrevistas e colo no telefone. Fico esperando me chamarem. 

‘Toca, toca, toca’ – é só o que peço. E o danado não toca. Quando pinta alguma grana, descolo umas 

bijuterias e lingeries em Caxias e tento revender. Ofereço para minhas amigas de Meriti e Belford.” 

O marido de Conceição também estava sem trabalho. “Ele perdeu dois empregos, acredita? Agora 

tu avalia: a gente na pindaíba e com despesa extra por causa do Jeremias. Precisei renegociar as 

prestações da advogada. Pagava 500 reais todo mês. Desde abril, pago 250. Atrasei o dinheiro do 

agiota, e o cara quer me esfolar viva. O nosso carrinho – não me pergunte a marca, não entendo de 

carro – evaporou, coitado. A gente vendeu e já gastou tudo que entrou. Sabe quanto restou na minha 

conta? Anteontem, passei o cartão e tomei um susto. ‘Caraca! 2,49 reais!’ É o que me sobra. Se a 

máquina deixasse, sacava os 2,49 e comprava um ovo, um chuchu. Mas a máquina só deixa retirar 

múltiplos de 20. Ontem mesmo, caiu a ficha: como visitarei Jeremias? Meu marido saiu de manhã 

apenas com o Bilhete Único no bolso. Eu, nem Bilhete Único tenho. Mas Deus nos proverá. Roubar é 

que não vou. Odiaria ficar na situação do outro. Mofar em Bangu… Ninguém merece. O correto é 

trabalhar.” 

A família de Conceição reúne muitas domésticas. “Minha mãe, antes de virar pastora, limpava 

residências no Rio. Minha avó também. Era uma guerreira. Com sacrifício, adquiriu o terreno de 

Belford Roxo em que minha mãe ainda vive. Ela, a vó, costumava me levar para o serviço. Eu não 

podia andar pela casa da patroa. A mulher não gostava. Então, a vó me arranjava uma boneca e me 

punha no quarto de empregada. Eu permanecia o dia inteiro ali, sem televisão nem outros brinquedos. 

De vez em quando, a vó aparecia com um biscoito, uma fruta, um mingauzinho de farinha láctea. Eu 

amava farinha láctea. Por isso, não ligava de ficar no quarto. ‘Daqui a pouco, vovó vai trazer farinha 

láctea.’ Eu, no quarto, só queria saber de farinha láctea. E de biscoito, fruta, iogurte. Imaginava as 

delícias que faltavam na minha casa e torcia para a vó me arrumar uma porção delas. Será que 

engordei tanto porque, na infância, passei necessidade? Tipo oito ou oitenta? Antes, comia quase nada. 

Agora, para compensar, como em excesso. Será?” 

Ela preferia não trabalhar mais de doméstica. “Sinto prazer em cuidar das coisas. O problema é a 

humilhação. Veja o seu Oswaldo, o patrão lá de Copacabana. A mulher dele, um doce. Já o homem… 

O seu Oswaldo sentava para almoçar na cozinha, a televisão transmitindo negócio de assalto, e o seu 

Oswaldo: ‘Ah, por que não viro presidente do Brasil? Se fosse presidente, não deixava nenhum pobre 

pisar em Copacabana. Essas porras estão destruindo tudo aqui na Zona Sul.’ Eu lavava os pratos e 

matutava: ‘Cara, o seu Oswaldo não enxerga o meu sofrimento com a história do Jeremias? Ele pode 

até pensar besteira, mas precisa falar na minha frente?’ Só que o homem não aliviava. ‘Roubou? Enfia 

em Bangu, joga álcool e põe fogo nos vagabundos!’ Eu ouvi aquilo e não me segurei: ‘Poxa, seu 

Oswaldo, o senhor é um idoso, já devia saber certas verdades. Tem muita gente que não presta em 

Bangu. Mas ali tem muita gente boa também. Gente de cabeça fraca, que meteu os pés pelas mãos e, 

depois, se arrependeu.” 

Em maio passado, Jeremias aniversariou. A doméstica aproveitou a ocasião e postou uma 

mensagem no Facebook dele: “Orgulho de você, meu filho. Me perdoe se não sou a mãe com que você 

sonhou. Tô fazendo o possível pra ser.” Ela tinha 18 anos no dia em que o menino nasceu. E 13 

quando engravidou do mais velho. Já o caçula, gerou com 19. “Espio aquelas mulheres na fila de 
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Bangu. Um monte de mulheres aguardando para visitar os familiares. Elas, sim, me parecem fortes. 

Eu, não. Sou banana. Uma tragédia dessas acaba comigo. Pensar que o Jeremias – tão fechado, tão 

tímido – ameaçou uma pessoa… ‘Me dá o celular senão te mato!’ Alguém pobre como nós, que 

provavelmente comprou o telefone com dificuldade…” 

Conceição nutre a crença de que o filho nunca mais repetirá tamanho disparate. “Ele agora lê a 

Palavra. Analisa a Bíblia e aconselha os companheiros de cela: ‘Ninguém aqui pode se revoltar, culpar 

os outros pelo que nos aconteceu. A gente veio para Bangu com nossas próprias pernas. Se me livrar 

desse inferno, só vou tratar de curtir minha família. Natal, Réveillon, Páscoa, e a gente apodrecendo na 

cadeia… Quantas vezes minha mãe chegava do serviço, cansada, e me pedia que preparasse um arroz. 

Eu reclamava. Hoje, não vejo a hora de estar em casa para botar um arrozinho na mão da minha 

mãe.’” 

Terça-feira, 20 de junho de 2017. Jeremias deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó para 

comparecer novamente à audiência. No fórum de Meriti, Conceição e a pastora pretendiam 

acompanhar tudo da plateia. Outras dez pessoas engrossavam a comitiva que encorajaria o rapaz a 

distância: tios, amigos e uma “prima de coração”. 

“Vem cá”, chamou a doméstica. “Vou te apresentar minha mãe.” Negra e gorda como a filha, 

Madalena aparenta 50 e tantos anos. Fala pausadamente, usa óculos grandes e esbanja magnetismo. 

“Você mora onde?”, me perguntou. No Rio. Zona Sul. “Sei… Conheço bem a Zona Sul… Quando 

moça, fiz teatro em Copacabana. Trabalhava de empregada para pagar o curso.” Conceição se recorda 

de assistir à mãe numa peça. Era criança, e os atores jogaram uma bola multicolorida para o público. A 

menina a agarrou e não queria largá-la de jeito nenhum. 

“Também morei em Copacabana. Um velho me sustentava”, continuou a pastora. “Eu, com 17 

anos, junto de um sessentão. Praticamente uma prostituta, né? Tempos depois, por sorte, Jesus me 

escolheu.” Ele a escolheu, não o contrário? “Exato, ninguém escolhe Jesus. Ele é quem nos escolhe. 

Eu me dizia católica. Macumbeira, não. Nunca gostei de macumba. Só que professava aquele 

catolicismo de fachada. Um dia, Jesus me levou à Universal e me converti. Agora, lidero uma igreja 

em Belford. É pentecostal, mas não tem relação com a do Edir Macedo.” 

Quando soube do assalto, Madalena se exasperou. “Por que me armaste uma cilada dessas, 

Senhor? Sou tua serva, e o Senhor me recompensa assim?” Na manhã seguinte, se deparou com uma 

fiel que lamentava a morte de um filho: “Melhor preso do que morto, pastora.” Madalena caiu em si e 

se arrependeu da indignação. “Tudo que Deus faz é bom, mesmo que doa”, concluiu. 

Indaguei se me concederia uma entrevista mais demorada. Ela topou. Depois, voltou atrás. 

“Receio prejudicar meu neto. Não insista.” 

Marcada para as três da tarde, a audiência começou às seis e dez. A vítima do delito não apareceu 

de novo, mas os dois PMs que flagraram Jeremias, sim. A juíza Mariana Tavares Shu, a advogada 

Maria Nalva Bezerra e a promotora os questionaram rapidamente sobre o episódio. Em seguida, o 

acusado adentrou a sala – de cabeça baixa, camiseta, bermuda, chinelo e algemas. Constrangido, não 

olhou para os amigos e parentes que o observavam da plateia. Admitiu e descreveu o crime sem 

evasivas. Enquanto o ouvia, Conceição chorava. 

A sentença saiu em 5 de julho. Condenado por roubo e corrupção de menor, Jeremias pegou seis 

anos, dois meses e vinte dias de prisão. Pela lei, penas de reclusão superiores a quatro anos e inferiores 

a oito devem ser cumpridas, desde o início, em regime semiaberto. Nesse caso, os condenados vão à 

cadeia só para dormir. O ajudante de caminhão, portanto, amargou o regime fechado 

desnecessariamente. 

Pouco depois da sentença, Conceição – que segue desempregada – teve um sonho. “Jeremias 

batia na porta da minha cozinha. Eu abria e não encontrava ninguém. ‘É tu, Jeremias?’ Ele, escondido, 

se mantinha em silêncio. ‘Não é ninguém, não? Então vou trancar já essa porta.’ Aí o menino se 

desescondia, me dava um abraço e prometia: ‘Mãe, não se preocupe mais. Agora vou zelar por você.’” 

Até 27 de agosto, quando terminei esta reportagem, o rapaz permanecia em Bangu, aguardando os 

trâmites burocráticos que o libertariam. 

 
* Para preservar a segurança e a privacidade do presidiário e de seus familiares, piauí optou por identificá-

los com nomes fictícios. 
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ANEXO E – O conde decaído 

por Eliane Brum 

Publicado originalmente em: Jornal Zero Hora, coluna “A vida que ninguém vê”, 17 de abril de 1999. 

 

Ele está lá. Quase ninguém vê, mas está. A maior lição sobre a relatividade do poder. A 

fugacidade da fama. A efemeridade da glória. Ele, o Conde de Porto Alegre. Manuel Marques de 

Souza, Terceiro varão de uma dinastia de centauros de espada em riste. Parido na guerra, pela guerra. 

Engatinhando nas poças de sangue dos campos de batalha, a pele do rosto feita couro pelos ventos do 

pampa. Aos 13 anos despedindo-se da casa da mãe para se entreverar com os castelhanos. Aristocrata 

da guerra, virou barão, visconde e por fim um conde, os dois últimos na Guerra do Paraguai. Morreu 

embebido em dores e feitos, a mortalha bordada de galões e medalhas. E era tão importante, mas tão 

importante, o nome estendido como um pelego de brios sobre as coxas do Rio Grande, que mereceu a 

primeiríssima estátua cravada na mui leal e valorosa Porto Alegre. Título, aliás, que ele conquistou 

para a capital ao arrancar a cidade dos arcabuzes farrapos. 

O ano era 1885. O conde eternizado em mármore. A princesa Isabel em distintíssima pessoa 

veio instalar o herói na praça que levava o nome de seu pai, dom Pedro II. E com tal entusiasmo que 

pode muito bem ter plantado uma pulga no penteado da condessa viúva: “As nobilíssimas 

condecorações que lhe ornavam o maiúsculo peito com a ponta de sua fulgurante espada...” E por aí 

foi o real discurso.  

Pois então. Não foram 15 minutos de fama como uns e outros e, mesmo assim, onde acabou? 

Num insignificante triângulo entre a Duque de Caxias e a Riachuelo, batizado com seu pomposo 

nome. Sei lá quem é aquele velho, irrita-se o mendigo do lugar. Quem diria. O conde! O conde! 

Reduzido àquele velho... Ele, que partira para a batalha como se fosse para um salão de baile. 

Marchava para o combate de luvas brancas. Agora com a sobrecasaca de guerra coberta de limo, a 

mesma que a lenda conta ter as abas 47 vezes perfuradas pelas balas inimigas na segunda batalha do 

Tuiuti. O conde, acostumado com o cheiro de sangue derramado pela pátria, condenado agora ao fedor 

do mijo. Porque, sim, urinam na estátua do conde. Cheiro tão forte e tão constante que, mesmo que lhe 

reste ainda algum admirador, não haveria como chegar perto. O conde cheirando como um zorrilho. 

Que lição para uns e outros, para tantos. 

Durou exatos 27 anos a sua glória em mármore. Durou até muito tempo, dadas as 

circunstâncias. Porque a república proclamada em 1889 lançou uns à porta da frente e outros ao curral 

do poder. Nada muito radical, que eram todos cavalheiros e cavalheiros queriam se manter. 

Fundamental mesmo era que os peões continuassem onde sempre estiveram, embuchando os canhões 

de uns e também de outros. O fato é que, se dom Pedro II perdeu o posto em vida, pareceu justo que 

também o perdesse na praça dos três poderes, que desde então virou Marechal Deodoro. E se o 

imperador perdeu o lugar, o que sobraria então para o conde. Foi quando sua estátua teve de ceder a 

vaga para a do republicano Júlio de Castilhos. Rumou para a praça que era a do Portão — mas como o 

portão não tinha boca nem correligionários para reclamar sua sorte, já tinha sido rebatizada antes como 

General Marques e, naquela ocasião, Conde de Porto Alegre.  

Não foi em sacrossanta paz que se passou. Afinal, a condessa ainda era viva e os antigos 

donos do poder não eram gato morto para serem chutados com tanta sem-cerimônia. A Federação, 

jornal do partido republicano, disfarçou o que pôde para poder enganar os inimigos de ocasião, mas 

não de privilégios. Foi assim que noticiou o translado da estátua ocorrido na tarde de 12 de outubro de 

1912: “Foi uma verdadeira festa cívica a solenidade com que se realizou o acto official da inauguração 

da estátua do invicto general, Conde de Porto Alegre... O povo affluiu em grande massa ao local da 

inauguração, sendo numerosa também a concurrencia de famílias. Os gymnasios trajavam uniforme 

kaki, de polainas e luvas brancas...” Achyl-Porto Alegre “recitou soneto de sua lavra”, que terminaria 

em tráfico estilo: “Basta! Basta! Silêncio! Elle era a glória”. Ahã! 

Nem na primeira página. Publicaram essa pérola da diplomacia na página dois. A primeira era 

ocupada por uma digressão diversas curiosa: “O recente projeto de divórcio que dorme sobre a 

clássica pedra tumular despertou uma propaganda adversa, feita por meio de conferências, no centro 

cattolico dessa capital”. E discorria sobre uma tese de que comprovava o aumento dos “hediondos 
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crimes de infanticídios” em todos os países que ousaram adotar tal heresia. Enveredando logo em 

seguida para a notícia de que o grande tenor Caruso havia sido coroado com um par de chifres pela 

“graciosa soprano” Ada Giacchetti, fato nominado como “um episódio profano entre artistas de alto 

cotturno, um desaguisado entre diva e divo”.  

Pobre conde decaído, soçobrando entre anúncios de “pululas orientais” para aformosear os 

seios e Uroformina Giffoni para “ghonorreas”. Numa edição que ainda exibia um acirradicimo match 

de Foot Ball entre o Fussball Club Porto Alegre e o Club Recreio Juvenil, onde “sucederam-se de 

momentos a momentos as cargas cerradas ao goal.” Tsc, tsc. 

A Federação ainda teve o desplante de registrar que a “estátua ficou collocada num lugar de 

bastante destaque, fazendo frente para o ponto mais transitado da praça”. No que foi raivosamente 

contestada em crônica de Mário Totta nas páginas do concorrente Correio do Povo: “E correram-te da 

praça... O que os inimigos da tua pátria nunca puderam fazer, (...) os teus patrícios fizeram-te ainda 

ontem — desalojaram-te. Vivo tu, ninguém o faria; morto correram-te”. 

Assim é a vida, como também a morte, e é bom que alguns muitos aprendam com o Conde de 

Porto Alegre. Porque ainda, ainda não era tudo. Por volta de 1970 viraram o conde. Assim, como se 

faz com um velho entrevado. Se mais uma vez chegaram a cometer esse desrespeito, não parece haver 

registro. O certo é que o olhar altaneiro, longínquo, que costumava pousar sobre os campos de 

batalhas antes de esmagar o inimigo, está hoje condenado à tediosa visão de uma loja de artigos de 

cama, mesa e banho. Até a espada, que ele trazia cintilante, para que os inimigos nela pudessem mirar-

se na hora da morte, se quebrou em uma dessas andanças. O conde – Quanta ironia! – ficou sem 

espada, sem poder, sem fama, sem glória. Como o mais infeliz, o mais miserável de seus soldados. 

No fim tudo é pó. Esquecimento. E o inconfundível cheiro de urina. E se aconteceu com o 

conde – o conde! – pode acontecer com qualquer um. O Conde de Porto Alegre reduzido a uma vida 

que ninguém vê num canto da cidade. 
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ANEXO F – Nasceu! 

por Narciso Kalili 

Publicado originalmente em: Revista Realidade, edição nº10, janeiro de 1967.  

 

A cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, vive no fundo em um vale cercado por 

montanhas cobertas de trigo, cevada e parreiras verde-brilhante. O povo fala alto e os gestos 

acompanham as palavras -- a colonização foi feita por imigrantes italianos. Chamam-se a si mesmos 

gringos, embora tenham nascido, em sua maioria, no Brasil. As casas são de madeira e há muitas 

flores em seus jardins. O pão é feito em casa e em todas as mesas estão o galletto a polenta. Depois 

que a indústria começou a substituir a agricultura, êles fixaram-se na cidade e transformaram-se em 

operários e comerciantes. Os hospitais foram surgindo e o progresso acabou com muitas tradições, 

uma delas a parteira que atendia a domicílio. Mas muita gente de Bento  Gonçalves ainda não troca 

dona Odila pelo médico. Esta é a história de um de seus partos. 

 

– Dona Odila, a senhora quer ir depressa lá em casa? Acho que está na hora. Por favor, vamos 

logo. 

O homem torcia as mãos, seu olhar suplicava. Êle não conhecia a parteira, mas se sentiu confiante 

logo que a viu: o rosto redondo e corado, tão corado que na cidade é conhecida como Vermelha, os 

olhos claros e o ar determinado dos que estão acostumados a mandar. 

Dona Odila tirou um dos braços da cintura, apoiou-se no batente da porta, enquanto esfregava os 

dedos do pé descalço na perna, disse com simpatia, apesar da voz brusca: 

– Calma. Quem é a tua mulher? 

– É a Preta lá do loteamento do Salton. 

– A filha daquela velha que veio encomendar o parto na semana passada? Como é mesmo o nome 

da velha? 

– A Presotto. 

– Isso. Espera aí que já vamos. Veio de carro? 

– Está esperando lá fora. 

– Bom. Então espera, enquanto. 

Êle foi para o táxi, ela para dentro da casa. A sua maleta estava pronta (tivera a intuição de 

arrumá-la logo cedo, antes de sair para o churrasco que a fábrica onde seu marido trabalhava oferecera 

para os empregados). Dentro daquela velha pasta de escola, rasgada e roída por mais de 18 anos de 

uso, ela levava tudo de que precisava: o avental branco, o estôjo, o álcool e o algodão. Vestiu a saia 

cinza de linho, uma blusa de náilon azul, prendeu ainda com mais fôrça os cabelos ruivos e curtos no 

alto da cabeça, e foi até a cozinha dar um recado a Lúcia, a menina de 11 anos que a ajudava na casa e 

a quem ela queria como filha: 

– Se vier alguém aqui diz que estou no loteamento do Salton, na casa da Presotto. Dê um jeito na 

panela da polenta e guarda no armário. Depois passa uma vassoura no quintal. Ciao, enquanto. 

José Pizzato, o marido de dona Odila, estava no fundo do quintal, sentado à sombra da árvore de 

caqui. Sentia-se feliz: o churrasco tinha sido ótimo, o dia estava claro e êle só iria trabalhar de nôvo na 

segunda-feira. Tomara bastante vinho com gasosa, na fábrica tudo corria bem para êle, e com a ajuda 

da mulher, poderia comprar um automóvel dali a dois meses. De olhos fechados e os cabelos 

esvoaçando na brisa forte, ruminava gostosamente a situação: a casa, o terreninho, as ações, o 

dinheiro. Nada mau. Agora, o carrinho; a dona Odila pode até deixar de trabalhar; a filha volta de Caí, 

casa e sossega; o filho vai bem, não estuda mas trabalha bastante; o carro vai ser para êle... 

– Vou sair, velho. A filha da Presotto vai ganhar bebê. Acho que não demoro. Se não vier para o 

jantar, tu já sabe onde estão as coisas. Ciao, enquanto. 

A pasta debaixo do braço e as mãos atrás das costas, ela foi saindo. Parou para tirar as fôlhas 

sêcas que enfeitavam as flôres do canteiro no corredor, abriu o portão e desceu lépida – apesar da 

gordura – os degraus que a separavam da rua. Subiu no banco de trás do táxi e já começou brincando 

com o motorista: 
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– Lá vai a cegonha de nôvo. Velho, você não se emenda. Na hora dos bebês chegarem é sempre 

tu quem vem me buscar. 

O motorista riu mostrando seus poucos dentes e concordando com ela: a primeira corrida tinha 

sido há 15 anos, para ver sua própria mulher. Depois êle se acostumou. 

 

Deixaram a rua de casas de madeira quase todas iguais – côres vivas e muitas flôres na frente – 

descendo para a praça central. Dali entraram para a esquerda, numa rua de terra. Subiram e desceram 

várias ladeiras e pararam onde a rua não tinha mais saída. 

– É aqui, dona Odila. 

A viagem de automóvel foi curta, mas José Rodrigues dos Santos, o futuro pai aproveitara para 

perguntar muito: 

– Ela está sentindo dores. Isso é normal? Ela está fraca, pálida. Será que tudo vai dar certo? Ela 

precisou fazer tratamento par engravidar. A senhora acha que não tem perigo?  

Dona Odila o tranqüilizava, falando pouco e rindo muito. 

– Êta, porca, pipa. Tá nervoso, homem? Vai dar tudo certo! 

A casa também era de madeira e na frente havia muitos lírios. Ali moravam os sogros de José. Êle 

vivia em Guaporé, vila não muito distante, e viera para Bento Gonçalves quando a mulher estava no 

oitavo mês. A vida dos Presotto se complicara um pouco, pois nos únicos dois quartos dormiam 10 

pessoas. Não havia água encanada nem luz elétrica – o último poste estava há 20 metros da casa. Mas 

dona Maria, a sogra de José, fizera questão fechada de que sua filha viesse dar à luz ali, onde podia 

contar com dona Odila. 

A parteira entrou falando alto e alegre. Não quis saber de conversa com ninguém, e foi direto para 

a cama onde estava a mulher de José. O quarto era grande, escuro e abafado. Enquanto abria a maleta 

e retirava uma luva de borracha, mandou escancarar a janela. Calçou a luva e só então olhou para 

Zenaide. A môça estava pálida, as olheiras fundas, o cabelo desgrenhado, as pernas finas e uma 

expressão dolorosa no olhar. Usava uma camisola de flanela e calçava meias. O ventre sobressaía 

sobre a colcha e ela sorriu para a parteira. Estava com mêdo. 

– Calma, filha. Deixa te examinar. Se tu ficar calma e fizer o que eu mandar teu filho nasce como 

caroço de azeitona. Não fica nervosa, enquanto. 

E virando-se para a mãe de Zenaide, que andava de um lado para o outro, ajeitando os lençóis, 

arrumando os bibelôs em cima dos móveis, limpando o pó: 

– Velha, tua filha é bonita. Morena quase preta, hem? 

– Pra nós ela é a Preta. 

– Está bem. Agora pra mim também. Dobre as pernas, Preta. 

Dona Odila retirou os lençóis que cobriam a mulher e ajudou-a a dobrar as pernas, para um 

primeiro exame. A moça gemeu levemente e virou o rosto para a parede, agora com mais vergonha 

que medo: 

– Chii! Ainda demora. É bom tu levantar, Preta. Anda um pouco que a dilatação quase não existe. 

 

 

Dona Odila tirou a luva da mão, colocou-a sôbre um pano branco em cima da penteadeira, abriu a 

porta do quarto e foi conversar com José. Preta levantou-se. No princípio meio amedrontada, mas 

depois acabou aceitando a idéia de que o parto não era iminente. Arrumou os cabelos e depois 

agachou-se pra apanhar uma caixa debaixo da cama. Ali estavam as roupinhas do bebê. Enquanto 

dobrava cada uma das peças, azuis, côr-de-rosa e brancas, a parteira conversava em voz alta, na sala: 

– De onde é que tu é, rapaz? 

– Somos de Guaporé. Eu trabalhava na cidade, mas quando tinha 21 anos fui atropelado, fiz um 

monte de operações e fiquei no IAPI. Êles me pagam 50 contos por mês e eu vivo na fazenda de um 

doutor muito rico que está sempre em Porto Alegre. Sou agregado. Planto um pouco de tudo: arroz, 

trigo, milho, uva, feijão. Tenho um porco, uma vaca, e quando o patrão precisa da gente para trabalhar, 

paga por dia. Mas gaste muito com a Preta. Quase 700 contos. 

– Setecentos contos? É bom dinheiro. O que foi que aconteceu? 

– Ela era muito fraca. E não ficava grávida. Um médico de Guaporé quase mata ela. 

– Como foi, porca pipa? 
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– Umas injeções, acho que eram de cálcio. Fui buscar êle em casa de madrugada, aquêle 

veterinário. Mas agora ela está bem, a senhora não acha, dona Odila? Vai correr tudo bem, não vai? 

– Está bem, sim. Me diz, tu quer menino ou menina? Escolhe que eu encomendo. Mas tem que 

ser antes da hora.  

– Quero menino. Mas se vier menina não faz mal. É o que Deus quiser. 

O silêncio voltou. As janelas do quarto foram fechadas pois já começava a esfriar. Preta 

continuava caminhando pelo quarto. Às vezes sentava e mexia de nôvo com as roupinhas do bebê. 

Dona Maria, a mãe de Preta, já pusera no fogão a lenha da cozinha o panelão e água que fora buscar 

no poço do vizinho. À medida que os minutos passavam a casa ia mergulhando numa calma mais 

aparente que real. Eram seis e meia quando Preta chamou: 

– Dona Odila, acho que está na hora. Dói muito. 

O marido e a parteira levantaram-se, mas só dona Odila entrou no quarto. Colocou a luva, 

levantou o lençol e examinou a mulher: 

– Deixa de fazer fita. Ainda demora muito. Agora não precisa levantar mais. Fica deitada e vê se 

dorme.  

A parteira foi até a maleta, apanhou a caixa de injeção e dela retirou uma ampola grande, de 

líquido transparente: 

– Vou te dar uma injeção de vitamina B-12, enquanto. Assim tu fica forte. 

Quinze minutos depois da injeção, Preta cochilava, as pernas e os braços abertos na cama. Dona 

Odila chamou dona Maria: 

– Coloca debaixo da tua filha uns panos de que não precise mais. Depois do parto junta tudo com 

a placenta e enterra lá no quintal.  

José, que vinha entrando no quarto, perguntou à parteira: 

– Isso é alguma simpatia, dona Odila? 

– Nada. No hospital êles queimam. Como nós não podemos fazer isso, melhor mesmo é enterrar 

no quintal. 

Preta despertou enquanto sua mãe arrumava a casa. Sonolenta, não percebeu nada do que 

acontecia à sua volta. Descansava. Sentada na beira da cama, dona Odila ouvia José falar de sua vida. 

― Depois de tudo que estou vendo e das coisas que nós já passamos é que dou valor à minha 

mãe. Fui homem do mundo. Fiz muita malandragem e sempre andei metido com mulher. Minha mãe 

sofreu muito por causa disso e só agora, depois que casei e estou vendo Preta dar a luz, é que vejo 

como fui errado. 

Preta começou a mexer-se e a gemer. Primeiro baixinho, mas depois seus gritos foram enchendo 

o quarto. Dona Odila afastou os lençóis e enquanto examinava a mulher falou com voz autoritária: 

― Fique quieta! Não grite! Isso só atrapalha! 

José levantou-se ― medo no rosto ― torcendo as mãos. Foi ficando pálido e começou a suar. 

dona Odila procurou tranquilizá-lo: 

― Ainda demora. A dilatação está muito lenta. Vou dar uma injeção para apressá-la.  

Preta acalmara-se novamente, embora de tempos em tempos gemesse baixinho. Dona Odila sabia 

que a dor não era tão grande, mas que no primeiro filho tôda mulher é manhosa, e pensava enquanto 

preparava a seringa: "é muito mais mêdo, ansiedade, do que dôr". 

José olhava penalizado para a mulher, mas não falava nada. De vez em quando porém, dona Odila 

surpreendia um olhar entre os dois. Dona Maria, também falava mas percebia muito bem que a filha 

sofria. Tivera nove filhos e uma longa doença que obrigara seu marido a gastar tudo com ela, 

vendendo o pedaço de terra, empregando-se como colono e agora ― cansado e passando dos 50 anos 

― trabalhando como operário e Bento Gonçalves. Foi ela quem quebrou o silêncio que se seguiu à 

aplicação da injeção: 

― Acho que essa menina herdou as coisas ruins de mim. Mas a Virgem Santíssima não irá 

permitir que ela sofra. Ajude-a Santíssima! 

― Porca pipa! Não assusta tua filha! mulher! Tudo vai indo muito bem. Ela está ótima. Se ela 

tivesse que dar à luz como uma mulher que fui atender na colônia ontem, aí sim. Tu precisava ver. Foi 

no chão, em cima de uns trapos, e não tinha lampião como aqui. E foi tudo bem. O primeiro filho é 

sempre mais demorado, mas passa logo. Daqui a pouco o guri vai berrar e encher tôda a casa de 

alegria. 
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José acreditava cada vez mais em dona Odila. Seu jeito franco, aberto, quase brusco, dava-lhe 

uma autoridade que se transformava em segurança na cabeça de José. Ela parecia conhecer tudo. 

Mesmo assim, ele perguntou:  

― A senhora é parteira muito tempo, dona Odila? 

– Dezoito anos. Desde o dia em que minha vizinha, Vicentina pediu que eu ficasse ao seu lado 

enquanto o marido ia buscar a parteira. Antes delas chegarem ela fêz o serviço. Nunca esqueço. Senti 

tanto mêdo! Mas quando a criança deu o primeiro grito eu chorei de alegria. Era uma menina, minha 

afilhada hoje. Quando a parteira apareceu, foi só cotar o umbigo. O resto eu tinha feito tudo. 

– Então a senhora deve ter feito muitos partos? 

– Bah? Mais de três mil. Não tem uma casa em Bento Gonçalves em que eu não tenha trazido 

pelo menos um bebê. E é sempre a mesma coisa. Primeiro, mêdo de que aconteça alguma coisa ruim e 

depois a alegria de ver os porqueiras gritando. É lindo! 

– A senhora deve trabalhar muito. 

– Não dá mais. Agora tem o hospital e as freiras. Isso eu acho errado. Como é que uma mulher 

que não é mãe pode ser parteira? Mas é bom a gente não falar. E os médicos? Tem uns que são ótimos. 

Mas também alguns só fazem mal, só pensam no que podem ganhar. É o progresso! Agora as parteiras 

estão desaparecendo, mas houve um tempo em que se não fôssem elas... 

 

Eram nove horas. A lua saíra e o vento frio corria balançando a figueira no fundo do quintal. No 

quarto, a luz era a de um lampião a óleo. José correr tôda a vizinhança, mas não houve quem lhe 

emprestasse um a gás. Dona Odila conformara-se em trabalhar somente com aquela luz. Quando Preta 

mexeu-se novamente, ela vestiu o avental branco, retirou o lençol, benzeu-se dizendo baixinho: 

– Senhor! Ajuda-me mais uma vez! 

Sentou-se novamente na beirada da cama; estava começando o trabalho de parto. 

Dona Odila mandou que Preta dobrasse as pernas e abraçasse os próprios joelhos com as mãos. 

Quando ela obedeceu, a parteira segurou-lhe os braços e comandou: 

– Agora coragem! Faça fôrça para baixo! Mais! Isso, assim! Agora descanse. Solte-se na cama. 

Respire! 

Dona Odila abaixou-se, examinou a Preta mais uma vez e virou-se para o marido: 

– Agora vê. Vai ser menino! Ou você não quer? 

Os olhos muito abertos, êle quase não ouvia a parteira, não perdendo um movimento nem da 

mulher, nem de dona Odila: 

– Pode ir cortando um pedaço das calças que daqui a pouco está aí um gurizão berrando, porca 

pipa! 

José saiu do quarto. Não agüentava ver a mulher sofrendo. Mas fica fora somente alguns minutos. 

Voltou quando Preta começou a gritar: 

– Ajude-me Santíssima Maria! Santa Rita! Valei-me Menino Jesus! José viu a parteira apoiando-

se nos braços de sua mulher que continuava apertando os joelhos. Dona Odila estava cansada, suava, 

mas comandava sempre: 

– Fôrça e coragem! Faça fôrça para baixo! Assim. O bebê já está aparecendo. Descanse! 

Com bastante cabelo, a cabecinha da criança aparecia e dona Odila virou-a cuidadosamente, 

procurando facilitar a saída. Daí para a frente o trabalho foi ficando cada vez mais difícil e Preta 

gritava com tôda a fôrça. Procurou alguma coisa em que se segurar e encontrou a mão da parteira. 

Depois o vazio.  

A sugestão foi de dona Odila: 

A mãe da Preta estava paralisada. José olhava as duas mulheres, hipnotizado. 

– Agora fôrça minha filha! Mais! Já está quase tudo terminado! Agora! Vamos! Isso!  

Preta distendeu-se, abandonando-se na cama. 

 

Nos braços de dona Odila o bebê se agitava, silencioso. Ela colocou-o entre as pernas da mãe, 

sôbre os trapos. José saiu do quarto. O cordão umbilical, no começo vermelho de sangue, foi 

embranquecendo até tornar-se alvo. Dona Odila apanhou pinça cirúrgica e aplicou-a no cordão. 

Depois amarrou-o logo abaixo da pinça e cortou-o. Embebeu uma mecha de algodão, envolveu com 

ela o cordão e prendeu-o ao ventre da criança. Dona Maria já trouxera a água quente e dona Odila 



269 

mandou que ela despejasse na banheirinha côr-de-rosa que estava a um canto do quarto. Com gestos 

rápidos lavou o peito, os braços e as pernas da criança, depois virou-a, segurando-a com uma das mãos 

enquanto com a outra lavava-lhe as costas. Esfregou-a vigorosamente com uma toalha e depositou-a 

novamente entre as pernas da mãe. Preta não dizia uma palavra. Estava imóvel, respirando 

regularmente. Parecia adormecida. 

– Descansa filha. Já cuido de você. 

A parteira enfaixou a criança à atura do umbigo, colocou-lhe a camisinha, cueiros, e envolveu-a 

em novas faixas. Depois um casaquinho de lã, a touca e finalmente a manta de lã tricotada. Entregou o 

bebê para a avó e então dedicou-se à mãe. A porta do quarto estava fechada. Pediu mais luz e dona 

Maria com o bebê no colo, aproximou-se com o lampião. A parteira retirou a placenta, envolveu-a nos 

trapos, fêz a higiene da mãe, ajeitou-a sôbre os travesseiros, cobriu-a e apanhou novamente a criança. 

A avó saiu levando os trapos para fora e pela porta entreaberta dona Odila anunciou para José: 

– É menina, e linda! 

José parou. Não entendia bem o que estava acontecendo. Aproximou-se da porta, perguntando à 

parteira: 

– Preta está bem? 

– Ótima e pronta para outra. 

Só então êle estendeu os braços para a filha. Olhou-a, encostou-a em seu rosto, puxou a touca 

para olhar os cabelos e sorriu. Riu ainda mais quando dona Odila brincou, lembrando que falhara na 

previsão: 

– Se não quiser levo embora. Eu mesma fico com uma guria tão linda. 

– Essa é minha, dona Odila. Minha filha! 

– Tua só não! Dá aqui a menina pra tua mulher ver! 


