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Histórias importam. Muitas histórias importam 

Chimamanda Adichie 



 
 

RESUMO 

 

Este estudo analisa grandes reportagens protagonizadas por anônimos oprimidos, mas não 

passivos, a quem Michel de Certeau (2014 [1980]) chama de “ordinários”; por vidas 

“matáveis” e ao mesmo tempo insacrificáveis (AGAMBEN, 2010 [1995]); por mulheres e 

homens “invisíveis” (BRUM, 2006), assim considerados devido a uma cegueira coletiva e 

consciente. Verificamos se os discursos constituídos permitem conhecer, em sua alteridade, o 

marginalizado social. São problematizados critérios de noticiabilidade que repercutem essa 

exclusão na mídia, assim como rotinas produtivas do jornalismo. O corpus é constituído por 

trabalhos vencedores do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, e 

recorremos à Análise de Discurso francesa para investigá-los. A pesquisa revisita a grande 

reportagem por meio de escolas que afirmaram o lugar do gênero, como o New Journalism, 

mas também fornece um contraponto ao desromantizá-la. Conclui-se que a reportagem tem 

inegável potencial de relatar histórias de vidas marginalizadas com o respeito que tais 

histórias merecem, ajudando a iluminar os abismos de nossa sociedade. Mas, se não está a 

serviço do Outro, caso engrandeça a aventura do repórter ou tenda à espetacularização dos 

personagens, então o gênero terá falhado com a busca por um jornalismo mais íntegro e 

integral (MORAES, 2019).  

 

Palavras-chave  

Grande reportagem; cotidiano; marginalizado social; jornalismo. 

 

 

ABSTRACT 

This study analyzes in-depth reporting about anonymous, oppressed people, but not passive 

recipients, whom Michel de Certeau (2014 [1980]) calls “ordinary”; about “killable” and 

unsacrificable lives (AGAMBEN, 2010 [1995]); about the social “invisible” (BRUM, 2006), 

thus classified by a collective and conscious blindness. We verify whether the discourses 

constituted allow us to know, in their otherness, women and men on the sidelines. 

Newsworthiness that reflect this exclusion in the media are problematized, as well as 

productive routines of journalism. The corpus consists of works that won the Prêmio Vladimir 

Herzog de Anistia e Direitos Humanos and we used French Discourse Analysis to investigate 

them. The survey revisits the in-depth reporting through schools that have affirmed the place 

of the genre, such as New Journalism, but it also provides a counterpoint to dismantle it. It is 

concluded that the reporting has an undeniable potential to share stories of marginalized lives 

with the respect that such stories deserve, helping to illuminate the abyss of our society. But, 

if it is not in the service of the Other, if the adventure is what pleases the reporter or the work 

tends to the spectacularization of the characters, then the genre will have failed with the 

search for a complete and integral journalism (MORAES, 2019). 
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In-depth reporting; everyday life; socially marginalized; journalism. 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1     Ely-Samuel, um dos dez filhos da família Gonzalez, ilustra página inteira da   

                    revista O Cruzeiro em Novo recorde americano: Miséria, f. 38 

 

Figura 2     Capa do caderno Filho da Rua, f. 58 

 

Figura 3     Captura de tela da home da reportagem multimídia Especial 100, f. 125 

 

Figura 4     Captura de tela da home de Especial 100 após filtragem de conteúdo, f. 127 

 

Figura 5     Captura de tela da sequência de cenas em que Nathalia Silva relembra a  

                   construção da sua casa, na animação de Especial 100, f. 135 

 

Figura 6     Captura de tela da sequência de cenas em que casas da Vila Autódromo formam  

                   a silhueta de Nathalia Silva, na animação de Especial 100, f. 139   

 

Figura 7     Recurso empregado pela Agência Pública em vídeo da aba Animações, de  

                    Especial 100: enquanto Sandra Maria Teixeira fala, é dado um zoom e a frase 

                   ‘Sair só para as casas novas’ fica em evidência, f. 142 

 

Figura 8     Recurso gráfico empregado pela Agência Pública em vídeo da aba Animações,  

                   de Especial 100: Alan observa a comunidade enquanto lembranças de sua   

                   infância são ilustradas no horizonte, f. 143 

 

Figura 9     Capa de Realidade em maio de 1968, com o repórter José Hamilton Ribeiro  

                   ferido, f. 149 

 

 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

Quadro 1     Etapas da Análise de Discurso correlacionadas por Eni Orlandi em obra de     

                     2005, f. 57 
 

Quadro 2      Segunda e terceira etapas da Análise de Discurso da reportagem Filho da Rua               

                      (Zero Hora, 2012), f. 68 

  

Quadro 3      Segunda e terceira etapas da Análise de Discurso das reportagens Dias de  

                      Intolerância (G1, 2014); O bandido está morto e agora? (Galileu, 2016), f. 86      

 

Quadro 4      Recorte dos resultados encontrados por Galtung e Ruge: atributos dos  

                      acontecimentos que impactam a noticiabilidade do marginalizado social, f. 96 

 

Quadro 5       Segunda e terceira etapas da Análise de Discurso da reportagem Especial 100  

                       (Agência Pública, 2016), f. 143 

 

Quadro 6       Correlação entre características e exemplos do Slow Journalism, f. 165 

  

Quadro 7       Segunda e terceira etapas da Análise de Discurso da reportagem As quatro  

                       estações de Iracema e Dirceu (Diário Catarinense, 2015), f. 197 



 
 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 13 

CAPÍTULO 1 ..................................................................................................................... 25 

1.1 – Vida atrelada ao cotidiano ........................................................................................ 25 

   1.2 – Vida exposta: à margem e espetacularizado .............................................................. 36 

   1.3 – Vida que ninguém vê ................................................................................................ 45 

   1.4 – Vida do filho da rua .................................................................................................. 55 

   1.5 – Vida nua: quando ‘não se merece’ viver ................................................................... 68 

   Limiar ............................................................................................................................... 86 
 

CAPÍTULO 2 ..................................................................................................................... 87 

2.1 – Extra, extra: vidas extraordinárias demais para virarem notícia ................................ 87 

2.2 – O público quer e tem o direito de saber! O mesmo? ............................................... 104 

2.3 – Sem limitar-se à superfície: A imersão em ‘100 histórias. 100 remoções. 100 casas 

destruídas pelos Jogos Olímpicos 2016’.......................................................................... 120 

Limiar ............................................................................................................................ 144 

 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................... 145 

3.1 – Pela definição de um gênero jornalístico ................................................................ 145 

         3.1.1 – Por outras temporalidades................................................................................ 158 

             3.1.2 – Por limites: quem é o protagonista? .................................................................. 169 

3.2 – Nodos da mesma raiz: grande reportagem e outros horizontes ................................ 176 

3.3 – Um cotidiano contado em quatro estações  ............................................................. 185 

Limiar ............................................................................................................................ 198 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 199 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 203 
 

 

 



 

13 
 

Introdução 

Quando fui até sua casa pela última vez, para me despedir e voltar para o 

Brasil, Sonia me agarrou pelos dois braços e disse:     Não me deixe morrer. 

Senti que meus olhos batiam pelas paredes esburacadas de sua casa, porque 

eu temia encarar os olhos dela. Eu disse à Sonia o que digo sempre, e digo 
porque acredito, que eu contaria sua história para o mundo. Mas eu e Sonia 

sabíamos que contar a sua história para o mundo não seria suficiente para 

salvar a vida dela, nem para salvar a vida de todas as meninas e meninos que 
eram rasgados por vampiros de dois centímetros que só não tinham sido 

erradicados porque essas crianças habitam a porção do mundo dos que 

podem morrer. Contar sua história para o mundo não seria suficiente porque 
o mundo pouco se importa com a vida e com a morte de meninas e meninos 

com olhos de velho (BRUM, 2017, p. 361).  

 

O trecho destacado é de quem se descobre em um impasse. Com mais de 20 anos da 

carreira marcada pela produção de reportagens, Eliane Brum (2017) se dá conta de que olha 

para personagem não só desconhecida pela sociedade, mas esquecida, e questiona o seu fazer, 

pergunta a si mesma o quanto seu trabalho pode, de fato, mudar aquela realidade. Sonia, a 

menina boliviana de 11 anos, é vítima do Mal de Chagas, uma doença negligenciada, que, por 

afetar “[...] pobres de países pobres, recebe pouca atenção e pouca pesquisa” (Ibidem, p. 358). 

Devolver à menina a visibilidade que possui, mas lhe é tirada, é o que está ao alcance de 

Brum, como ela atesta em autocrítica. É o que ela pode fornecer na tentativa de chamar 

atenção para o problema social enfrentado na região de Aiquile.  

Este trabalho volta-se para tal preocupação e nasce do incômodo diante de alguns 

paradoxos no jornalismo, como afirmar atuar em nome de todos (MORETSOHN, 2007), mas, 

com frequência, colaborar para a constituição de uma imagem estereotipada de grupos 

marginalizados; ou ainda aludir à pluralidade de discursos, mas ocultar que a existência de 

determinados critérios limita o espaço de quem tem lugar sonoro próprio, lugar de fala. Ao 

não concedê-lo a tais personagens, a profissão que se presta a comunicar, silencia, sendo este 

não um silêncio benéfico, mas aquele imposto (ORLANDI, 1993). E, assim, na era em que ser 

visto é fundamental (THOMPSON, 1998), crescem “invisibilidades” por sobre raízes de 

exclusão. Diante de números, versões oficiais e de rituais estratégicos (TUCHMAN, 1993), 

entre eles o “ouvir os dois lados” reduzido a uma atitude mecânica, a abordagem sensível ao 

Outro muitas vezes é deixada de lado, mesmo sendo tão cara ao fazer jornalístico. Nas rotinas 

produtivas, o tempo, necessário à apuração, é escasso (MORETZSOHN, 2002); prioriza-se o 

urgente. Paradoxos. Faces de uma realidade que faz, por exemplo, as presidiárias brasileiras 

serem esquecidas pelas bibliotecas, citadas em matérias superficialmente, lembradas apenas 

“[...] para dar fim a uma ou outra vilã de novela” (QUEIROZ, 2015a, p. 17). No livro-
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reportagem Presos que menstruam, Nana Queiroz quer e faz diferente ao visitar penitenciárias 

das cinco regiões do país durante quatro anos em busca das histórias dessas mulheres, do 

resgate de memórias, trazendo à tona sentidos “indesejáveis” (ORLANDI, 1993, p. 75).     

Investimento humano do repórter e financeiro por parte da empresa, no caso de 

trabalhos desenvolvidos na imprensa; convívio com os personagens; disponibilidade de 

tempo; escrita cuidadosa. Os requisitos são alguns dos que constituem o romanticamente 

considerado “gênero estrela” do jornalismo, “para o qual deveríamos voltar”, segundo Gabriel 

García Márquez (1999 apud MAGNO, 2006, p. 63), frente a um domínio de repórteres 

mandados “[...] para rua para que estejam de volta dentro de tantas horas para um trabalho de 

duas colunas. Vão, regressam e já não são nem duas colunas porque entrou um anúncio” 

(Ibidem). Como abordar dessa forma a complexidade de um tema tal qual a doença de Chagas 

na Bolívia e a situação de abandono das presidiárias brasileiras? O hard news precisa ter seu 

espaço e é importante, assim como abordagens mais críticas nas coberturas diárias, que não 

podem ser renegadas enquanto a reportagem emerge intocável em um pedestal, como a 

solução de todos os problemas, como se não apresentasse problemas. Mas é inegável o 

diferencial da profundidade para contemplar pautas como essas. O que questionamos neste 

ponto é, portanto, a leitura tantas vezes “[...] rápida, calórica e saborosa como um Big Mac” 

(CUNHA, 2006 apud MAGNO, 2006, p. 59-60), indigesta a causas e consequências que, por 

sua vez, O Cruzeiro, Diretrizes, Realidade, O Jornal, Diário Carioca, O Globo, Jornal da 

Tarde (FARO, 1999, p. 80) ajudaram a iluminar. Interessa-nos a grande reportagem, cuja 

apuração pode levar de meses a anos, e a dedicação ao texto é igualmente necessária: 

Ouvi certa vez que os grandes repórteres de Realidade
1
 chegavam a perder 2 

quilos no processo de escrever (e editar) aquelas peças que chegavam a ter 6 

mil-7 mil palavras cada uma. Tinha gente que se fechava no apartamento e 

ficava às vezes uma semana inteira hibernando, para só sair com o texto 

pronto. E quantos não eram levados a reescrever duas, três vezes?! 

(RIBEIRO, 2004, p. 111). 

No caso de Brum (2017, p. 362), foram sete quilos perdidos em duas semanas, com o 

impacto do pedido de Sonia – não morrer. Esses são casos extremos, não necessariamente se 

chegará a tanto, embora seja preciso repensar a pressão
2
 a que jornalistas são submetidos para 

                                                             
1Publicada de 1966 a 1976, a revista da Editora Abril é tomada como referência na produção de reportagens. 

Passaram por Realidade nomes como Audálio Dantas, José Carlos Marão, José Hamilton Ribeiro, Narciso Kalili, 

Odacir de Mattos, Paulo Patarra, Paulo Henrique Amorim, Sérgio de Souza. 
2A dedicação também está relacionada à pressão por resultados: “Vale reforçar que no jornalismo impresso, a 

proposta da grande reportagem, por suas condições de produção e possibilidades de resultado, assume, de certo 
modo, um caráter mítico. ‘É um momento em que você não pode errar, não tem direito ao fracasso, resume 

Kotscho (1986, p. 72)’” (TAVARES; REZENDE, 2017, p. 7).  
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desenvolver reportagens, mesmo se a pressão advier de uma autocobrança. Trazemos os 

exemplos por ambos constatarem o empenho exigido pelo gênero, que perigosamente pode 

caminhar para o heroísmo, a idealização da figura do repórter. É preciso “sujar os sapatos”
3
, 

como sintetiza Ricardo Kotscho, mas sem se esquecer os motivos para fazê-lo:  

Reportagem não se faz apenas sujando os sapatos, como todos já disseram. 

Reportagem exige um primeiro movimento radical: atravessar a larga rua de 

si mesmo. Esse talvez seja o ato mais profundo e também o mais difícil. Não 
exige apenas suor, exige alteridade (BRUM, 2017, p. 364). 

   

Exige um movimento em direção ao Outro, que muitas vezes vive realidade oposta à 

do repórter. É a menina boliviana, são as presidiárias: anônimos em situação de 

vulnerabilidade social, esquecidos. Visamos estudar reportagens em cujo cerne esteja um 

grupo específico dentre os “ordinários”
4
 para quem Michel de Certeau dedica sua obra de 

1980, A invenção do cotidiano. Os que não estão sob os holofotes e precisam inverter a seu 

favor o cenário estabelecido ganham protagonismo para esse intelectual. “Este ensaio é 

dedicado ao homem ordinário. Herói comum. Personagem disseminada. Caminhante 

inumerável [...] Este herói anônimo vem de muito longe. É o murmúrio das sociedades”. 

(CERTEAU, 2014, p. 55). Muitos são “ordinários” para o francês: há da dona de casa aos 

oprimidos, esses sim nosso foco. Visamos estudar igualmente reportagens que ultrapassam o 

idealismo de Certeau, reportagens protagonizadas por pessoas que não têm como recorrer a 

astúcias para sobreviver, porque a decisão sobre suas vidas está a cargo de outros; referimo-

nos à vida nua estudada pelo marxista Giorgio Agamben (2010 [1995]). Voltamo-nos por 

meio da reportagem a vidas que a sociedade ignora, finge não ver (BRUM, 2006); a uma 

“invisibilidade” que a mídia também pode fabricar. Sendo a grande reportagem social
5
 nosso 

tema, a escolha do objeto empírico está relacionada a mulheres, homens, jovens e crianças 

colocados à margem. Mas Vera França (2016, p. 155-156, grifo nosso) nos alerta: 

Os objetos empíricos, no entanto, os objetos do mundo, não constituem 

monopólio de nenhuma ciência. E se pensamos no campo das humanidades, 
as diferentes ciências se constituíram não por um recorte objetivo (um 

retalhamento) da realidade, mas pelos diferentes vieses com que 

                                                             
3Cunhada inicialmente por Ricardo Kotscho, a expressão é empregada geralmente como sinônimo da apuração 

que leva o repórter à rua, como explica Humberto Werneck (apud TALESE, 2004, p. 527): “A um colega, 

intrigado ao vê-lo abancado, quase todo dia, numa cadeira de engraxate na alameda Santos, Ricardo Kotscho 

explicou: ‘É que eu preciso! Repórter que vai à rua suja os sapatos’”.  
4Utilizaremos as palavras “ordinários”, “matáveis” e “invisíveis” entre aspas nesta dissertação por entender que 

elas podem reforçar estereótipos construídos acerca dos indivíduos aqui estudados.  
5Reportagem social é uma nomenclatura usada por Ana Beatriz Magno (2006). Em análise acerca dos 

vencedores do prêmio Esso, a pesquisadora distingue tipos de reportagem, atrelando essa específica à narrativa e, 
como o nome sugere, às “grandes temáticas sociais”, entre elas “migração, doença mental, seca, integração 

regional, infância, habitação, meio ambiente, índio e conflitos agrários” (MAGNO, 2006, p. 8).  
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perscrutaram a totalidade da vida social, pelas leituras específicas que 

promoveram de um real que se apresenta e é vivido por nós como totalidade. 

 

O objeto enquanto conhecimento científico demanda uma leitura frente ao real, um 

ponto de vista, uma construção. Logo, nosso objeto de pesquisa é composto pelas 

representações feitas de personagens “ordinários” (CERTEAU, 2014 [1980]), “matáveis” 

(AGAMBEN, 2010 [1995]) e “invisíveis” (BRUM, 2006) nas grandes reportagens sociais, 

representações essas que pressupõem subjetividades inerentes aos jornalistas, apesar delas não 

excluírem a objetividade (MORETZSOHN, 2007), assim como ideologias imbuídas no 

discurso (ORLANDI, 1993; 2005). E, uma vez que o objeto de estudo “[...] é resultado da 

formulação de uma indagação particular na investigação dos fenômenos sociais” (FRANÇA, 

2016, p. 156), partimos de uma questão-chave: pode a grande reportagem constituir discursos 

que permitam conhecer em sua alteridade o marginalizado social, um dos múltiplos 

personagens a povoar a vida cotidiana? De que forma? Trata-se da nossa problemática de 

pesquisa, necessária pois “[...] o real nunca toma a iniciativa, uma vez que só pode responder 

se interrogado” (Ibidem, p. 122). Tal problema advém de várias inquietações.  

 Para apresentá-las, voltemos à situação do Mal de Chagas na Bolívia, relatada no 

início desta Introdução. Em livro no qual comenta sobre suas reportagens, Brum (2017, p. 

358) informa que esteve em povoados nos quais 70% da população sofria à época (2011) com 

a patologia. Regiões pobres, “[...] ainda não alcançadas por qualquer política de eliminação do 

vetor” (Ibidem, p. 359), onde a indústria farmacêutica
6
 não chega pois “[...] parece não se 

interessar por doenças que atingem aqueles que não podem pagar por tratamento” (Ibidem, p. 

358). Brum se interessa e escreve reportagens sobre o problema de saúde pública para a 

Época e para o livro Diginitá!, da organização humanitária Médicos sem Fronteiras, mas 

pautas de cunho social como essa estão presentes na mídia tal qual deveriam estar, com as 

abordagens necessárias ao relato de uma sociedade desigual?  

A retirada dos moradores de suas casas por conta das obras realizadas no Rio de 

Janeiro para a Olimpíada de 2016 precisava ser noticiada e possuía chances de sê-lo
7
, por se 

tratar de assunto polêmico envolvendo um grande evento esportivo no Brasil. Não foi o que 

                                                             
6A indústria farmacêutica pode não chegar, mas cabe destacar o trabalho de organizações humanitárias na 

tentativa de salvar vidas. No caso do Mal de Chagas, podemos citar o próprio Médicos sem Fronteiras, que 

convida Brum a fazer reportagem no interior da Bolívia, e a ONG Iniciativa Medicamentos para Doenças 

Negligenciadas (DNDi, na sigla em inglês), ambas com atuação em diversos países e esforços voltados a pessoas 

em situação de vulnerabilidade social. 
7Não nos alongaremos neste assunto aqui, por tal discussão ter um capítulo específico para ocorrer, mas ao citar 
estas chances estamos nos referindo aos critérios de noticiabilidade, que definem quais pautas serão 

desenvolvidas em matérias ou reportagens e posteriormente publicadas. 
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ocorreu. Como veremos no segundo capítulo desta dissertação, a construção de uma imagem 

positiva acerca do Rio Olímpico teve como consequência o pouco interesse da imprensa pela 

elaboração de matérias a partir das perspectivas dos moradores afetados, excluídos do 

“progresso” que era anunciado em emissoras e jornais. Talvez um dos trabalhos jornalísticos 

mais robustos a contemplar o tema seja Especial 100, uma das reportagens premiadas que 

compõem o nosso corpus. Mas sua publicação se dá após as remoções. A Agência Pública 

move esforços de apuração para reconstituir as histórias de 100 pessoas que lidaram com a 

ameaça e/ou a perda de suas casas. Surgem novas dúvidas a partir do exemplo: caso as 

realidades pouco discutidas, ou presentes apenas em certas perspectivas na imprensa, ganhem 

fôlego na longa imersão, será que o realce dado ao anônimo caminha junto de novas 

abordagens sobre ele? Quais seriam elas? A partir das condições de trabalho dos jornalistas, 

quais possibilidades eles têm a seu alcance para tal apresentação do real?  

As perguntas norteadoras, assim como a central, estão diretamente ligadas ao objetivo 

buscado, de descobrir como se constituem os discursos acerca de múltiplas realidades sociais 

no gênero jornalístico grande reportagem. Essa pluralidade, por sua vez, está por trás da 

relevância de um estudo que se volte à pessoa inúmeras vezes silenciada. Apesar de defender 

o silêncio fundante, que abriga muitos sentidos, Eni Orlandi (1993, p. 75) contempla também 

os perigos de outro tipo de silêncio, o silenciamento, quando se apagam os sentidos 

indesejáveis de que falávamos. O dizer por si só é inseparável do silenciamento, pois sempre 

deixará de lado outros sentidos possíveis, o que torna o discurso o “[...] lugar de contato entre 

língua e ideologia” (Ibidem, p. 17), como anteriormente já afirmava Pêcheux. Mas, no 

jornalismo, onde a seleção é prerrogativa desde a escolha da fonte até a apresentação das 

histórias, o impacto de considerar um determinado sentido indesejável pode ser maior, ainda 

mais se esse sentido estiver atrelado a personagens que já são vítimas de alguma violência.  

Pode parecer paradoxal, já que estamos tratando da necessidade de espaço para quem 

tantas vezes não o tem, mas é por conta dessa violência anterior que Eliane Brum possui 

receio de escrever sobre ribeirinhos do Tapajós e do Xingu. E isso apesar dela ter todo o 

cuidado possível na apuração, usando dois gravadores e ainda fazendo anotações, para, 

detalhadamente, se ater ao que é dito verbalmente e aos gestos, às expressões, às formas de 

dizer do corpo. A escrita já os tirou de suas terras por meio de documentos falsos, que valiam 

mais do que a palavra oral: “Não tinha convicção de que era ético converter em letra a palavra 

oral que pertencia a um outro – e a um outro que persistentemente era violado pela palavra 

escrita. Temia que o que eu nomeava como encontro pudesse ser violência” (BRUM, 2017, p. 
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367, grifo nosso). Esse temor afirma muito a respeito do pressuposto de que a jornalista parte. 

Ela se preocupa com o Outro, se importa com ele, não quer contar a história de qualquer 

forma, quer respeitá-lo ao máximo. Assim como no caso de Sonia, Brum acaba se 

reconciliando consigo ao se dar conta que a escrita também é resistência.   

A hipótese deste estudo, portanto, é de que a grande reportagem pode vir a se 

constituir como um espaço para essa vida estar presente, ser protagonista, ter sua voz 

contemplada e um olhar mais fidedigno voltado à sua história. O que não anula a necessidade 

de representação nas notícias diárias, que cristalizam determinadas visões de mundo. Por 

exigir uma longa imersão do repórter, em convívio direto e contínuo com suas fontes, quando 

junto de um pressuposto ético que contemple a pluralidade e o respeito a cada história, 

acreditamos que a grande reportagem pode fornecer profundidade aos problemas de uma 

sociedade diversa e desigual. Localizada na instância teórica da pesquisa (LOPES, 2005, p. 

123), a formulação desta hipótese é o movimento com vistas a encontrar um norte, e não uma 

resposta pronta, já que “[...] acima de tudo está a investigação” (BARROS; JUNQUEIRA, 

2009, p. 43). Parte-se de uma possibilidade, mas o caminho pode conter mudanças de rumo. 

Sintetizando o exposto até agora em relação a esta pesquisa, temos como tema a 

grande reportagem social e como objeto empírico as reportagens protagonizadas por 

indivíduos postos à margem, pois a vida “ordinária” que motiva a pauta social, a vida 

“matável” e aquela considerada “invisível" enfrentam diferentes tipos de exclusão. O objeto 

de pesquisa contempla as representações feitas dessas pessoas. Nosso fio condutor, o 

problema que nos guia, é se a grande reportagem possibilita o conhecimento discursivo acerca 

do marginalizado social, conhecimento que não distorça a sua história. O objetivo é, então, 

descobrir como se constituem os discursos nesse cenário, o que é importante para pensarmos 

na pluralidade, tão almejada no jornalismo. A pluralidade e a possibilidade de leituras mais 

verossímeis e humanas sobre o Outro justificam este trabalho. E partimos da hipótese de que a 

imersão do repórter, aliada a uma constante preocupação em não reiterar estereótipos, pode 

ser o diferencial para uma representação mais justa de tais personagens na mídia.  

Nos falta ainda esclarecer as escolhas metodológicas. Boa parte desta investigação está 

relacionada a trabalhos que nos ajudam a entender quem são os personagens vivendo no 

cotidiano as “grandes temáticas sociais” de que discorre Ana Beatriz Magno (2006, p. 8), em 

dissertação sobre as reportagens vencedoras do Prêmio Esso de Jornalismo entre 1956 e 2005. 

Nesses 49 anos, a pesquisadora nomeia dez produções como “reportagens sociais”: 

Todas as dez matérias, apesar das temáticas diferenciadas, abordam mazelas 

da pobreza. Num país com 40 milhões de miseráveis, a reportagem tem 
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também uma função social: mostrar o Brasil pobre para o Brasil rico, 

apresentar para a elite as faces do principal drama brasileiro, a desigualdade 

(Ibidem, p. 84, grifo nosso). 
 

Não temos certeza se a reportagem desempenhará de fato esta função, sem reforçar 

padrões que aumentam a violência ao marginalizado social ao invés de diminuí-la. Esperamos 

ao fim desta pesquisa possuir uma consideração mais precisa a este respeito. Outra 

ponderação necessária diz respeito às palavras grifadas na citação. Caso as reportagens 

abordem apenas as mazelas da pobreza, tendem a levar à interpretação engessante e cruel de 

que 40 milhões de miseráveis possuem uma vida exclusivamente de sofrimento, indigna. A 

mídia, então, terá seu papel no que tange à construção desta pobreza, o que discutiremos ao 

pensar acerca da espetacularização no primeiro capítulo deste trabalho. Não se trata aqui de 

negar que haja mazelas, o acesso precário a serviços e direitos básicos, condições de trabalho 

extenuantes em troca do mínimo necessário à subsistência, fome, proliferação de doenças 

diante da falta de saneamento básico. Todas essas são mazelas da pobreza e é incontestável 

que precisam ser conhecidas. Mas é preciso questionar até que ponto a reportagem de cunho 

social consegue ir além delas, do estigma que encarcera as vidas impactadas pela pobreza.  

Feitas essas observações, consideramos que a classificação traz ao centro do debate o 

marginalizado social, partindo daí uma primeira pista para o corpus da pesquisa. Pista, pois 

ela permite compreender a origem do corpus: analisaremos reportagens vencedoras do Prêmio 

Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Concedida pela primeira vez em 1979, a 

premiação visa reconhecer a nível nacional trabalhos voltados à “[...] defesa e promoção da 

Democracia, da Cidadania e dos Direitos Humanos e Sociais” (GOMES, online), dentro de 

nosso eixo temático. Em sua primeira edição, foram 17 produções premiadas
8
, quatro delas 

publicadas em revistas e as demais em jornais. Já em edições mais recentes, a premiação 

elegeu vencedores e dedicou menções honrosas para outros tipos de conteúdo, como arte, 

fotografia e produção jornalística em multimídia. Optamos por observar apenas o escopo de 

reportagens premiadas em Jornal, Revista e Internet
9
, produções pensadas para divulgação no 

meio impresso e no online, dando continuidade ao tipo de conteúdo que analisávamos em 

monografia
10

. Aqui, no entanto, já não discutiremos os suportes, apenas os usaremos como 

caminho para alcançar nosso objetivo.  

                                                             
8
Disponível em: <https://vladoherzog.files.wordpress.com/2009/11/ganhadores-premio-herzog.pdf> Acesso em: 15 mar. 2019.  

9A cada ano essas categorias podem mudar. Em 2018, produções de Jornal e Revista concorreram juntas na 

categoria Texto. Já a categoria Multimídia abrigou conteúdos que em outras ocasiões figuraram em Internet.  
10Naquela pesquisa (SOUZA, 2014), o intuito era analisar a sobrevivência da grande reportagem em cenário de 

emergência da plataforma online, o que nos fez problematizar a velocidade que se radicaliza na era da Internet, 
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A busca por grandes reportagens se dá no diretório online da premiação. Em portal, 

atualizado a cada nova edição do Prêmio Vladimir Herzog, estão reunidos os trabalhos 

ganhadores desde 2012, informação preponderante para o recorte temporal do corpus. 

Partimos desse ano para ter acesso ao conteúdo analisado, já que o site abriga, além de 

resumos de cada reportagem, link para acessá-la, no caso daquelas publicadas na web, ou o 

próprio arquivo em pdf, sendo também repositório das produções da imprensa escrita. De 

2012 até 2018, o ano do início desta pesquisa, o diretório reunia 111 trabalhos, podendo ser 

procurados por categoria
11

, tema, edição do prêmio, ou a partir de palavras-chave. Uma vez 

definidas as categorias sobre as quais nos debruçamos, partimos delas para olhar o material 

disponível. Somando o total de reportagens de Jornal, Revista e Internet deste mesmo período, 

reduzimos nosso escopo a 36 trabalhos. Ainda é, no entanto, um amplo celeiro de discursos.  

Intentamos entremear análises e fundamentação teórica no texto, por isso partimos das 

reflexões que são feitas nos capítulos para selecionar dentre as 36 reportagens as que mais 

dialogam com assuntos centrais. Procuramos trabalhos que privilegiam a pessoa “ordinária” 

de Certeau (2014 [1980]), aquela considerada como vida nua (AGAMBEN, 2010 [1995]) ou 

“invisível” (BRUM, 2006); trabalhos que simbolizam a contra-hegemonia (WILLIAMS, 2000 

[1977])  e a possibilidade de ruptura aos critérios de noticiabilidade; trabalhos que, por meio 

da imersão, privilegiam o cotidiano dos personagens. Chegamos, assim, a um total de cinco 

produções, cada uma elencando um desses eixos. Abaixo apresentamos o percurso para se 

chegar a elas, além de sintetizarmos como a dissertação se estrutura.  

No primeiro capítulo nos voltamos às múltiplas definições da pessoa comum, ligadas 

aos diferentes entendimentos acerca do cotidiano (CERTEAU, 2014 [1980]; HELLER, 2016 

[1970]; KOSIK, 1976), mas também discutimos a visibilidade (BRIGHENTI, 2010; BRUM, 

2016; DEBORD, 1997; THOMPSON, 1998), tão cara ao marginalizado social e tantas vezes 

ausente ou estereotipada
12

. Diante desta relevância, a primeira procura para o corpus se dá por 

trabalho que abarque o personagem tornado “invisível”. O encontramos em Filho da Rua. 

Para a reportagem de Zero Hora, premiada na categoria Jornal em 2012, Letícia Duarte 

acompanhou por três anos um adolescente vivendo em situação de rua em Porto Alegre. 

Moradores em situação como a de Felipe incomodam o olhar, um incômodo que, muitas 

vezes, não está ligado à empatia, a se colocar no lugar do Outro, pelo contrário. Apressa-se o 

                                                                                                                                                                                              
mas também investigar as potencialidades do meio. A reportagem impressa não ficou de fora da análise, com a 

constatação de que a apuração aprofundada sobrevive e pode ser explorada em ambos.   
11São 13 trabalhos de arte, 14 de fotografia, 13 de Internet, 13 de jornal, seis produções jornalísticas em áudio, 
quatro em multimídia, cinco em texto, quatro em vídeo, nove em rádio, 10 em revista e 20 em TV. 
12E aqui reforçamos que o “invisível” e o visível também são construções midiáticas. 
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passo ao passar por eles, não se procura o contato visual, mantém-se distância, tenta-se apagá-

los da cena. Embora seja uma dura constatação, recorrer ao personagem em situação de rua 

acaba sendo dialógico com a “invisibilidade” imposta. Assim como se mostrará dialógico com 

o conceito de “ordinário”, se pensarmos nas táticas necessárias à sobrevivência nas ruas.      

Ainda no mesmo capítulo, refletimos acerca da perda de humanidade da pessoa 

comum, a partir da exclusão de seus direitos civis (AGAMBEN, 2010 [1995]). Qual vida é 

passível de ser extinguida mediante a decisão de outrem? A pergunta que surge após a leitura 

de Giorgio Agamben parece encontrar ecos de resposta em temática semelhante, presente em 

duas reportagens das categorias selecionadas: Dias de Intolerância (G1, premiada na 

categoria Internet em 2014) e O bandido está morto e agora? (Galileu, premiada na categoria 

Revista em 2016). Ambas tratam da vida linchada, sentenciada por seu semelhante. No 

primeiro semestre de 2014, o linchamento vitimou mais de 50 pessoas, o que é o mote da 

pauta do G1. Já Galileu traz o dado de que uma pessoa é linchada por dia no país. Os números 

ajudam a entender a dimensão do problema e o motivo dele despertar o interesse jornalístico.  

No segundo capítulo o objetivo é investigar as possibilidades para o marginalizado 

social na mídia. Discutimos critérios de noticiabilidade que podem excluí-lo da pauta ou 

apresentá-lo como exótico (GALTUNG, RUGE, 1965; JAAR, 2013; MORAES, SILVA, 

2019), recorrendo a estudos acerca do gatekeeping (WHITE, 2016 [1950]) e do newsmaking 

(WOLF, 2006). Diante da disputa entre a reiteração do senso comum e a potencialidade do 

jornalismo em analisar criticamente o cotidiano, passamos da seleção ao que é publicado. 

Logo, entram em cena as batalhas por sentido (BASTOS, 2012; MORAES, 2016) e a atuação 

do profissional na construção do conteúdo, o que motiva mais de uma teoria no jornalismo 

(TRAQUINA, 2005). Por fim, o mesmo assunto pode gerar produtos distintos, o que nos faz 

procurar no diretório do Prêmio Vladimir Herzog por um único tema que tenha motivado 

pautas variadas, cada uma com um ângulo de abordagem. O encontramos na Olimpíada do 

Rio de Janeiro. Para além de evento esportivo, os Jogos foram um evento midiático: as 

notícias sobre as “revitalizações” eram diárias, embora com bem menos destaque e 

recorrência tenha se falado da retirada dos moradores das suas casas. Sem serem selecionados 

para figurarem nas páginas de jornal, na televisão, ou serem, mas em pouco espaço, por pouco 

tempo, os moradores viam sua luta com a prefeitura se ampliar, afinal a cobrança da mídia é 

ferramenta importante para que não haja abuso de autoridade.  

Trata-se de um assunto que envolve muitas das problematizações do capítulo acerca 

do que é notícia. A já referida Especial 100, da Agência Pública, a priori parece ir na 
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contramão deste cenário, o que nos motiva a escolhê-la. O trabalho premiado na categoria 

Internet em 2016 será objeto de uma análise comparativa, junto aos dados de duas pesquisas 

desenvolvidas também no Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano da UFF. Ana 

Cristina Costa de Lima e Silva (2016) tenta entender que imagem de cidade é apreendida no 

noticiário do jornal O Globo durante o processo de implantação do Porto Maravilha. Luiza 

Barata (2018) aborda as iniciativas dos próprios moradores para divulgar suas perspectivas 

das remoções no Morro da Providência. 

Os últimos passos desta pesquisa serão dados em capítulo que trata especificamente da 

grande reportagem e de seus personagens, com revisão das definições do gênero (LIMA, 

2008; MAGNO, 2006; RIBEIRO, 2004, 2011, 2015), caracterização, além de apontamentos 

das semelhanças e diferenças em relação à Etnografia e à Literatura (BARBOSA DE 

OLIVEIRA, 2010; BRUM, 2017; GEERTZ, 1989; MORAES, 2015; SODRÉ e FERRARI, 

1986). Quatro correntes, que não são necessariamente movimentos, mas talvez possam ser 

tomadas como escolas para a expansão do gênero, igualmente figuram entre os investimentos 

do terceiro capítulo. Vamos tratar do New Journalism (BOYNTON, 2008; CZARNOBAI, 

2003), não ficção que explora recursos literários e se torna um marco nos anos 1960; do New 

New Journalism (BOYNTON, 2008), variante mais recente do novo jornalismo, cujas pautas 

advêm de preocupações sociais e políticas; do Longform Journalism (LONGHI; WINQUES, 

2015), o jornalismo mais aprofundado, que na web agrega conteúdos multimídia; e do Slow 

Journalism (MASURIER, 2015), que prega, além da transparência necessária a qualquer 

gênero do jornalismo, valorização do contexto, da narrativa, maior tempo de imersão, 

características da prática da própria reportagem, anterior ao termo. 

Ao tratarmos desse jornalismo mais lento, abordaremos igualmente o seu oposto, a 

aceleração de rotinas produtivas, a partir dos estudos de Sylvia Moretzsohn (2002) e Robert 

Colvile (2016). É necessária ao repórter a prerrogativa de outras temporalidades, mas a ele 

também cabe a responsabilidade de agir com constante senso crítico a respeito da sua imersão, 

o que nos encaminha ainda a discussões a respeito dos limites necessários no jornalismo 

(MORETZSOHN, 2007, 2008). Seria aceitável, por exemplo, um jornalista branco fingir-se 

de negro para “sentir” o que é o preconceito? Essa foi uma proposta de pauta que só não 

resultou em publicação em Realidade, por conta do insucesso de médicos em escurecer a pele 

branca do repórter. A revista do Grupo Abril, conhecida pelo investimento em grandes 

reportagens, criou uma espécie de aura ao redor do gênero. Mas não nos deixamos iludir por 

tal aura, apresentando os problemas do “Eu” soberano no texto e do frenesi ligado à aventura. 
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O terceiro capítulo se encerra com a investigação de As quatro estações de Iracema e 

Dirceu (Diário Catarinense, premiada na categoria Internet em 2015). A reportagem é fruto 

do convívio da repórter Ângela Bastos e do fotojornalista Charles Guerra com uma família de 

agricultores em situação de miséria. Junto da sucessão das estações do ano, o leitor 

acompanha o cotidiano, tão relevante para nós, de Iracema, Dirceu e seus 14 filhos. Esse 

trabalho é escolhido por reunir muitas das características do gênero anteriormente listadas, a 

começar pelo tempo de envolvimento da repórter com os personagens, dois anos e sete meses. 

No âmbito da pauta, muito provavelmente esse é o exemplar do corpus mais próximo de 

nosso ponto de partida e de chegada nesta pesquisa, a união entre grande reportagem, 

marginalizado social e cotidiano. O que não significa, no entanto, que a execução do projeto 

produza discursos de alteridade, por isso a importância da análise.   

Para examinar as cinco reportagens, empregamos a Análise de Discurso de linha 

francesa tendo como base duas pesquisadoras que são referências brasileiras na área: Marcia 

Benetti (2016) e Eni Orlandi (1993; 2005). Recorremos à AD por termos como pilares da 

pesquisa os sujeitos e os sentidos, contemplados pelo método que  

[...] se propõe trabalhar a forma-sujeito, isto é, o sujeito tal como é definido 

historicamente no imaginário da sociedade, e a forma-do-sentido, 
considerando que os dois são determinados historicamente em seus 

processos de constituição e funcionamento (ORLANDI, 1993, p. 101). 

 

É no rastro dos “[...] processos de significação que sustentam a interpretação e que nos 

mostram seus contornos possíveis” (Ibidem, p. 183), que intentamos alcançar a resposta do 

problema levantado, chegando ao “como” – advérbio crucial para a AD – se dá a constituição 

de discursos acerca dos personagens para os quais olhamos. 

Dois adendos são ainda necessários nesta Introdução. A delimitação do corpus não 

impede que outras reportagens aqui estejam presentes a título de exemplo, auxiliando em 

determinada reflexão. Ao longo do trabalho, elas não só são citadas como podem ter trechos 

explorados, embora não seja feita nesses casos análise discursiva. Já ao fim de cada capítulo, 

uma mesma estrutura se repete. Para facilitar a síntese das principais ideias discutidas nele e 

antecipar o que virá no próximo, optamos por trazer um parágrafo-resumo, a que chamamos 

de “Limiar”, termo empregado pelo filósofo italiano Giorgio Agamben na obra Homo sacer: 

o poder soberano e a vida nua (2010 [1995]), em que faz o mesmo. 

Memórias, histórias, discursos e espaços de fala são os guias deste percurso, ajudando 

na constituição do nosso modelo metodológico. Como frisa Lopes (2005, p. 116), esse é o 

processo de “construção da estrutura da obra científica [...] feita à base de opções, seleções, 
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combinações e etc., cujo resultado é a produção do conhecimento científico”. Ao explorarmos 

a extraordinariedade de vidas comuns e problemáticas sociais que motivam pautas; ao 

buscarmos por alternativas a imagens estereotipadas do Outro e a critérios de noticiabilidade 

excludentes, esperamos agregar saberes às reflexões sobre os perigos e as potencialidades do 

jornalismo. Ao elegermos a grande reportagem, visamos contribuir com o estudo de um 

gênero ainda pouco investigado na Academia, que enfrenta desafios e desafia repórteres no 

cotidiano profissional, mas não deixa de ser desenvolvido e ter o seu reconhecimento. 
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Capítulo 1 

Eu percebi que pessoas como eu, meninas com a pele da cor de chocolate, 
cujos cabelos crespos não poderiam formar rabos de cavalo, também podiam 

existir na literatura – Chimamanda Ngozi Adichie, TED Global, 2009 
 

1.1 - Vida atrelada ao cotidiano 

Crianças, mulheres, homens, pretas (os), pardas (os), amarelas (os), indígenas, brancas 

(os). Do Ocidente, do Oriente, do além-mar. Personagens comuns, cujas histórias podem ou 

não ser romanceadas, sair da cabeça de um escritor, servir de inspiração a ele, ou ser relegadas 

a segundo plano em livros e jornais, têm a sua existência estampada em muitos rostos, rostos 

anônimos. Ilustres desconhecidos, enfim, são aqueles que motivam este capítulo. Podem 

receber diferentes nomes, a partir de entendimentos diversos sobre o cotidiano.    

Michel de Certeau (2014) chama-os de “ordinários”. Na apresentação da obra 

dedicada a tais pessoas, e publicada pelo intelectual francês originalmente em 1980, a 

discípula Luce Giard
13

 (2014, p. 27, grifos nossos) dá algumas pistas de quem seriam elas: 

[...] militantes da periferia mobilizando-se contra grandes operações 

urbanísticas, decididas por um poder tecnocrático, educadores no meio 

carcerário ou nas periferias deserdadas, associações de auxílio aos 
imigrantes, arquitetos responsáveis pela edificação das cidades novas em 

região parisiense, moças tentando aprender a administrar a própria saúde, 

minorias defendendo uma tradição e uma língua regionais contra o Estado 
centralista e unificador etc. [...] A todas essas fontes Michel de Certeau em A 

invenção do cotidiano deve muito, mesmo que o rastro de seu aporte se 

tenha fundido na massa dos materiais acumulados. 
  

A definição é ampla. As pessoas “ordinárias” de Certeau são os anônimos que se 

utilizam de táticas no dia a dia para sobreviver, fator central nos estudos do francês. São os 

que experimentam “[...] a fraqueza em meios de informação, em bens financeiros e em 

‘seguranças’ de todo o tipo” (CERTEAU, 2014, p. 43), mas recorrem à astúcia, ao sonho ou 

ao senso de humor como armas contra a realidade estabelecida. São mulheres e homens que 

fogem da conformação. É nesse sentido que o “ordinário” está na periferia, como o militante 

que se recusa a ser expropriado em meio às grandes operações urbanísticas, mas também está 

nas ruas, garantindo o seu sustento enquanto camelô. A pessoa “ordinária” pode tanto ser 

aquela que, desempregada, passa a ser motorista de aplicativo, uma realidade que Certeau não 

                                                             
13Giard integra um dos círculos de interlocução que Certeau cria após ganhar um contrato de pesquisa, de 1974 a 

1977, monitorado pela Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique, órgão ligado ao governo. 

Além de Luce, que investiga sobre ocasião e circunstância na cozinha, dois pesquisadores desenvolvem 
trabalhos crucias para o livro: Pierre Mayol estuda a relação das três gerações de uma família com o bairro 

popular onde sempre moraram e Marie Ferrier entrevista os “ordinários” (GIARD, 2014, p. 14; 23-25). 
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conheceu, quanto os devotos de Frei Damião, sobre quem o intelectual escreveu nos anos 

1970. Para Michel de Certeau, a fé dos devotos nordestinos representa uma inversão nas 

relações de força – mesmo que essa inversão não resulte na melhora de sua condição 

socioeconômica, cabe pontuar –, pois dá ao sertanejo
14

 “a esperança que o vencido da história 

– o corpo no qual se escrevem continuamente as vitórias dos ricos ou de seus aliados – possa, 

na ‘pessoa’ do ‘santo’ humilhado, Damião, [...] erguer-se” (Ibidem, 2014, p. 73). Variados 

perfis compõem o sujeito “ordinário”, e entendemos que o marginalizado presente nas pautas 

sociais também pode fazer parte deste grupo, pois a perspectiva de cotidiano inventado do 

francês, sobre a qual ainda discorreremos, está ancorada na resistência dos oprimidos – uma 

resistência romantizada. Vejamos, mais um exemplo. Quando Certeau (2014, p. 80) fala dos 

contos, ele cita especificamente o oprimido: “Uma formalidade das práticas cotidianas vem à 

tona nessas histórias, que invertem frequentemente as relações de força e, como as histórias 

de milagres, garantem ao oprimido a vitória num espaço maravilhoso, utópico”. 

Um parêntese se faz necessário. O excluído social precisaria fazer uso da astúcia em 

seu dia a dia para figurar enquanto “ordinário”, pois como aponta o historiador Wagner 

Geminiano dos Santos (2013, p. 8-9, grifo nosso), que emprega Certeau em suas pesquisas, 

[...] pensar “homem ordinário” com Certeau é entendê-lo não como uma 

condição ontológica, como um ser no mundo, mas como uma presença no 

mundo, ou seja, estilos de estar e usar o mundo [...] Então, homem ordinário 
é todo aquele (indivíduo, grupo etc.) que consegue fugir, escapar, burlar ou 

usar em seu proveito um olhar, um enquadramento, uma determinação, uma 

ação estratégica, um espaço totalizador ou um olhar universalizante através 
de movimentos e ações táticas, inventivas, astutas, burlando, usando, se 

desviando dos choques como (sic) “o poder”, (re)inventando olhares, lugares 

e determinações em proveito de outros interesses e desejos. Inventando 

assim outros espaços, provisórios é certo, de movimentação e de ação, de 
visibilidade e dizibilidade e de combate. 

 

Não estar completamente encerrado em um enquadramento ou em um olhar é 

importante para Michel de Certeau. Ele se distancia da abordagem da alienação que limita o 

                                                             
14Certeau dá como um de seus exemplos de “ordinário” o sertanejo devoto de Frei Damião. Podemos fornecer 
outro, aludindo igualmente à figura do sertanejo, mas desta vez aquele de Ariano Suassuna (1955). A nosso ver, 

João Grilo, personagem da peça Auto da Compadecida, um clássico do dramaturgo paraibano, é a materialização 

do “ordinário”. Ao lado do inseparável amigo Chicó, João Grilo vive da arte de dar golpes em um cotidiano 

marcado pela pobreza. Após morrer, ele passa por um julgamento junto de outros habitantes do seu vilarejo e 

utiliza de astúcias, por meio da linguagem, para ajudar na salvação daquelas almas tão familiares, que o 

“Encourado” queria levar para o inferno. Para a sua própria salvação, ele contará com a intercessão de Nossa 

Senhora. O diálogo que reproduzimos a seguir, deste momento do enredo, é da adaptação que Guel Arraes faz da 

obra de Suassuna para o cinema. Compartilhamos o trecho por entender que ele é crucial para explicar a 

aproximação que aqui fazemos: “Compadecida: Você mentia para sobreviver, João / João Grilo: Mas eu também 

gostava, eu acabei pegando gosto de enganar aquele povo / Compadecida: Porque eles lhe exploravam. A 

esperteza é a coragem do pobre, a esperteza é a única arma de que você dispunha contra os maus patrões” (O 
AUTO..., 2000, grifo nosso). A fala final de Nossa Senhora nos parece a síntese do que o francês acredita ao 

defender o uso de táticas pelo homem “ordinário”. João precisa usar da esperteza para sobreviver.  
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homem, mas ao mesmo tempo acaba sendo excessivamente otimista
15

. Um ano específico 

ajuda a entender o motivo. Mil novecentos e sessenta e oito. Movimentos de revolta surgem 

em diferentes países. Na França, se tornam mais intensos em maio, o que Certeau acompanha 

de perto. Palavras de ordem contra o conservadorismo estão nas ruas, assim como os 

trabalhadores que, entrando em greve, se somam às primeiras vozes em contestação. Elas, por 

sua vez, vêm dos estudantes universitários, cruciais para a ebulição francesa que se 

desenhava. Como diz Zuenir Ventura (1988, p. 44) em livro sobre a época, 

Os jovens de 20 ou 25 anos não se contentavam mais em se apossar do 

futuro. Com igual paixão, e gestos mais decididos do que os dos seus 
predecessores do pós-guerra, eles queriam dominar o presente, e não só na 

França. Movida por uma até hoje misteriosa sintonia de inquietação e 

anseios, a juventude de todo o mundo parecia iniciar uma revolução 

planetária. 
 

Enquanto os gritos pedem a renúncia do presidente Charles de Gaulle, Certeau observa 

tudo “[...] intrigado, ‘tocado’, ‘alterado’, segundo seus próprios termos” (GIARD, 2014, p. 

12). Essa postura o instiga a pensar em resistências, “esquemas de ação” advindos até mesmo 

do consumo. Envolto no ambiente de contestação, ele se recusa a ver na população uma massa 

homogênea, pronta a dar respostas esperadas à Indústria Cultural
16

.  

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 

barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 

“consumo”: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 
ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com 

produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por 

uma ordem econômica dominante (CERTEAU, 2014, p. 39). 
 

   É por isso que o francês quer investigar o que o homem “ordinário” “fabrica” 

durante as horas em que assiste à televisão, com as imagens advindas dela. Quer também 

entender o uso do espaço urbano, os relatos construídos após a leitura do jornal e até mesmo a 

compra da dona de casa. Ao ir ao supermercado, ela fará combinações de elementos – pensará 

                                                             
15E nisso há um abismo entre Certeau e os marxistas. Como veremos adiante com Sylvia Moretzsohn (2007), 
Certeau não contempla as relações de dominação. O excluído social, o marginalizado, assim continuará a ser, 

embora experimente fugas da realidade que o oprime. Como parte desta argumentação, podemos lembrar da 

referência do francês a povos originários que foram massacrados. Escreve Certeau (2014, p. 89): “Assim o 

espetacular sucesso da colonização espanhola no seio das etnias indígenas foi alterado pelo uso que dela se fazia: 

mesmo subjugados ou até consentindo, muitas vezes esses indígenas usavam as leis, as práticas ou as 

representações que lhes eram impostas pela força ou pela sedução, para outros fins que não os dos 

conquistadores”. Por subverterem leis, práticas e representações, os indígenas estariam resistindo, no entender do 

intelectual. Mas, no fundo, continuariam a ser subjugados e massacrados pelo homem branco. 
16O termo Indústria Cultural é cunhado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, integrantes da Escola de 

Frankfurt. Os filósofos alemães o criam em 1942 para alertar sobre o que entendiam como uma ameaça à arte: a 

lógica capitalista de reprodução para o consumo. A arte enquanto sentido da vida estaria sendo transformada em 
entretenimento. Certeau e os frankfurtianos parecem estar em extremos opostos: enquanto um vê resistências até 

nos menores atos, os outros enxergam a passividade. 
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no que já possui na geladeira, nos gostos da família, procurará pelos produtos mais baratos – 

antes de passar pelo caixa. Estará, assim, desempenhando uma microrresistência. A dona de 

casa faz uso da tática para inventar o seu cotidiano, pois a estratégia, que neste exemplo 

poderia ser a condição financeira que a permitisse arcar com qualquer preço, não está à sua 

disposição. Certeau assume o lugar que chama de “próprio” enquanto estratégia; já a tática é o 

não lugar, que depende do tempo, da transformação de acontecimentos em ocasiões (Ibidem, 

p. 45-47). Desta forma está posta uma distinção determinante para o intelectual. 

Rogério Proença Leite (2010, p. 746), professor da Universidade Federal de Sergipe, 

entende metaforicamente o “próprio” como uma trincheira na guerra, proteção que os mais 

fracos não possuem, o que os obriga a improvisar. Retomando o exemplo de Certeau, seria 

como se a dona de casa conseguisse achar uma saída para o cardápio sem ter que 

necessariamente comprar um produto que encareceu de uma semana para a outra. “Com esse 

par de conceitos”, esclarece Leite (Ibidem), “[...] Certeau rompe com a definição de cotidiano 

como rotinização para dar lugar à ideia de cotidiano como movimento”, constituído a partir de 

“[...] mil maneiras de caça não autorizada” (CERTEAU, 2014, p. 38), fruto de disputas: 

Muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras ou preparar as 

refeições, etc.) são do tipo tática. E também, de modo mais geral, uma 
grande parte das “maneiras de fazer”: vitórias do “fraco” sobre o mais 

“forte” (os poderosos, a doença, a violência das coisas ou de uma ordem 

etc), pequenos sucessos, artes de dar golpes, astúcias de “caçadores”, 

mobilidades da mão de obra, simulações polimorfas, achados que provocam 
euforia, tanto poéticos quanto bélicos (Ibidem, p. 46). 

 

Sylvia Moretzsohn (2007) não poupa críticas ao cotidiano “inventado” – que ela usa 

entre aspas – de Certeau. Em pesquisa na qual aborda a necessidade do senso crítico no 

jornalismo, a autora classifica como “delirante elogio” (MORETZSOHN, 2007, p. 40) as 

referidas vitórias do “fraco” de que trata o francês, vitórias como a do operário que, apesar de 

servir a uma máquina, tem prazer em inventar produtos a partir da sucata. Para ela, o 

historiador jesuíta deixa de contemplar as relações de dominação presentes na sociedade.  

Importa pouco a exploração a que o trabalhador é submetido. Além disso, o 

recurso à sucata é visto exclusivamente como esperteza, não como uma 

expressão da necessidade. O mesmo raciocínio poderia ser aplicado às 
múltiplas manifestações da marginalidade – os pobres que exibem filhos 

postiços para sensibilizar a má consciência da classe média, a empregada 

doméstica que dá pequenos golpes na patroa, e assim sucessivamente. 
Tampouco será casual que a prisão, mesmo na França, esteja cheia de 

“astutos” que, apesar disso, não conseguiram escapar às malhas do sistema 

penal – mas isso certamente importará menos do que verificar a preservação 
dessa “astúcia” também atrás das grades... Dessa forma, toda a 

argumentação gira em torno do elogio ao voluntarismo e à intuitividade 

rebelde dos “fracos”, sem qualquer consideração quanto à evidência de que o 



 

29 
 

marginal ou subalterno só pode tirar proveito de sua situação ao preço de 

permanecer nela (Ibidem, 2007, p. 41-42). 

 

Com filiação marxista, Moretzsohn se distancia de Certeau, cuja teoria é baseada em 

Weber e Wittgenstein, mas se aproxima da Escola de Budapeste
17
. Ao propor o “pensando 

contra os fatos” que titula sua obra, ela se apoia no filósofo húngaro Georg Lukács, e defende 

o jornalismo como “cotidiano exercício de suspensão”, não se prestando à “[...] naturalização 

das rotinas profissionais, que favorecem a naturalização dos fatos” (Ibidem, p. 32).  

Agnes Heller é seguidora de Lukács e busca compreender a sociedade a partir do papel 

da história. Apesar de estar imbuída de matriz sociológica distinta da de Certeau, a húngara 

acaba por enaltecer em seu percurso teórico a figura central de todo ser humano, o que 

engloba os desconhecidos, os anônimos, os homens comuns. Mas com ela, como veremos, 

não é possível falar em táticas. Diante das críticas de que o pensamento marxista leva a crer 

no comunismo como fim inevitável ao percurso da história, Heller (2016, p. 14) questiona em 

publicação de 1970 “[...] se existe uma conexão necessária entre o desenvolvimento histórico 

e a ideia de uma finalidade objetiva”. Considerando a teleologia, mas também a causalidade
18

, 

ela chega à resposta no primeiro capítulo de sua obra O cotidiano e a história:  

As alternativas históricas são sempre reais: sempre é possível decidir, em 

face delas, de um modo diverso daquele em que realmente se decide. Não 
era obrigatório que o desenvolvimento social tomasse a forma que tomou; 

simplesmente foi possível que surgisse esta configuração (ou outra) (Ibidem, 

p. 32).  
 

A ideia de fio condutor da história é, assim, uma aparência, pois o que faz a história se 

constituir é o homem, as contradições que se estabelecem em suas relações sociais e, por 

conseguinte, na vida cotidiana. Essa certeza de nada ser pré-determinado insere a história na 

vida dos homens, ou seja, ela não está fora do cotidiano; o cotidiano é a essência da 

substância social, está no seio do acontecer histórico, de forma que o homem, seja ele quem 

for, emerge como seu sujeito.   

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma 
exceção, qualquer que seja o seu posto na divisão do trabalho intelectual e 

físico. Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-genérica 

                                                             
17Dá-se o nome de Escola de Budapeste ao grupo de intelectuais (Agnes Heller, Ferenc Fehér, György Márkus e 

István Mészaros) que prossegue com os estudos de Georg Lukács. “Estes filósofos, que seguiram caminhos 

diferentes, tinham em comum a vontade de participar daquilo que devia ser uma crítica, ou autocrítica, da 

ortodoxia marxista, e uma tentativa de reformá-la” (AMADEO, 2007, p. 76). 
18Ao explicar que para Lukács a relação entre teleologia e causalidade emana como a essência do trabalho, 

Sergio Lessa (2015, p. 28) define o primeiro como “projetar de forma ideal e prévia a finalidade de uma ação” e 

o segundo como “os nexos causais do mundo objetivo”. Apesar da projeção (teleologia), sempre há o inesperado 

(causalidade), que pode mudar o curso dos acontecimentos. Como diz Heller (2016, p. 13), “[...] os homens 
aspiram a certos fins, mas estes estão determinados pelas circunstâncias, as quais, de resto, modificam tais 

esforços e aspirações, produzindo desse modo resultados que divergem dos fins inicialmente colocados etc.”.  
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a ponto de poder desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, ao contrário, 

não há nenhum homem, por mais “insubstancial” que seja, que viva tão 

somente na cotidianidade, embora essa o absorva preponderantemente 
(Ibidem, p. 35). 

 

A correlação entre o homem e o cotidiano, e consequentemente, entre o homem e a 

história, tem em Cincinato um símbolo, como elege a húngara (Ibidem, p. 38). Considerado 

herói, Lúcio Quíncio Cincinato é delegado por duas vezes cônsul da Roma Antiga em 

momentos de conflito. Concorda, cumpre seu papel, mas findas as crises, abdica do cargo 

para retornar à vida pastoril. A história parte de um cotidiano de embates, se desenrola neste 

cotidiano, de 460 a.C., e o homem que a escreve, por mais que esteja imbuído do que ela 

chama de atividade humano-genérica, do bem comum, não abandona a sua cotidianidade.   

Com Certeau, o homem “ordinário” é protagonista, inventa o cotidiano, e com Heller 

existe uma centralidade nesse homem, que pode ser um simples pastor, mas que quando 

suspenso do cotidiano, modifica o seu meio, as suas relações, percepções sociais e estruturas, 

de forma a escrever continuamente a história
19

. A filósofa húngara, porém, pontua 

dificuldades. Lembra que a vida cotidiana é histórica, mas é também heterogênea. Trata-se da 

vida do homem “inteiro”, que participa desse cotidiano com todas as suas habilidades. Porém, 

desdobrando-se entre tantas atividades, que vão do trabalho ao lazer, o homem não consegue 

realizar nenhuma das capacidades imanentes em sua plenitude.  

Sujeito à eterna e imutável circunstância da heterogeneidade, o homem lida ainda com 

outras características da vida cotidiana. Ele necessita hierarquizar valores e ações; é 

pragmático, tendo pensamento essencialmente prático, sem teorizar tudo ao seu redor; é 

espontâneo, vive o inesperado; está sob a égide da probabilidade, pois não consegue calcular 

todos os seus passos; é economicista, o que lhe dá agilidade no dia a dia; possui sua própria 

entonação, sua marca no mundo; imita, por nascer inserido em sua cotidianidade e por 

precisar assimilar normas; realiza ações advindas de outras, tendo à sua disposição o 

precedente; repete movimentos treinados e assimilados, de forma automática; faz analogias 

para se orientar; tem preconceitos, um tipo de juízo provisório baseado na fé; e 

ultrageneraliza, aposta na universalidade por não conseguir dar conta das singularidades 

(Ibidem, p. 52-62). Esses aspectos do cotidiano, necessários para guiar o indivíduo, quando 

absolutos, sem permitir a ele uma margem de mobilidade, levam à alienação. 

                                                             
19Essa concepção da história advém de Marx, a quem Heller dá os devidos créditos: “[...] a teoria segundo a qual 

os homens fazem a sua história em condições previamente dadas, contém as teses fundamentais da concepção 

marxista de história” (HELLER, 2016, p. 13). Igualmente quando Lukács distingue teleologia e causalidade, 
“reelabora o conceito de Marx segundo o qual os homens fazem sua própria história, porém não nas condições 

que escolheram [...] e define o homem como ‘um ser que dá respostas’” (MORETZSOHN, 2007, p. 52). 
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Embora não seja necessariamente
20

 alienada, a vida cotidiana se presta à alienação 

porque na sucessão das atividades corriqueiras, para se direcionar e pela comodidade de 

cumprir os papéis que assume, o homem privilegia a particularidade. E a alienação nada mais 

é do que ter como fim interesses próprios, estar afastado da dimensão humano-genérica que 

constitui todo o ser. Para entender tal afirmação, é preciso recorrer à outra definição de 

cotidiano que Heller fornece: “A vida cotidiana é a vida do indivíduo. O indivíduo é sempre, 

simultaneamente, ser particular e ser genérico” (Ibidem, p. 39). Particularidade é a satisfação 

das necessidades e paixões do “Eu”, enquanto o genérico existe porque todo homem é produto 

das relações sociais, sendo responsável pela história da humanidade. Em situações de 

alienação, entretanto, ele não se dá conta da dimensão humano-genérica, não percebe que é 

tão fundamental para a história quanto os nomes que figuram nos livros escolares.    

Há, todavia, esperança. A filósofa húngara atesta que mesmo quando condições 

econômicas e sociais favorecem a alienação, é possível a “condução da vida”, conceito que 

ela resgata de Goethe. Trata-se do empenho viável para o ordenamento das atividades 

heterogêneas, de forma a estabelecer uma hierarquia. Dessa forma, mantém-se a estrutura da 

cotidianidade, mas há um reposicionamento da particularidade/genericidade, e o indivíduo 

estabelece uma relação consciente com o humano-genérico. Logo, a condução da vida muito 

se assemelha à própria definição da autora de individualidade, por sua vez baseada na aliança 

das duas dimensões, sendo o homem capaz de fazer escolhas moralmente motivadas. Heller, 

no entanto, não explicita como é possível a condução da vida se dar em condições favoráveis 

à alienação. Já quando fala na suspensão do cotidiano, sua principal defesa, a autora enumera 

caminhos para se chegar ao contexto no qual nasce outro homem: o homem “inteiramente”. 

As formas de elevação acima da vida cotidiana que produzem objetivações 
duradouras são a arte e a ciência. Remetemo-nos, nesse contexto, à profunda 

análise realizada por Georg Lukács no capítulo introdutório de sua Estética. 

De acordo com essa análise, o reflexo artístico e o reflexo científico rompem 

com a tendência espontânea do pensamento cotidiano, tendência orientada 
ao Eu individual-particular. A arte realiza tal processo porque, graças à sua 

essência, é autoconsciência e memória da humanidade; a ciência da 

sociedade, na medida em que desantropocentriza (ou seja, deixa de lado a 
teologia referida ao homem singular); e a ciência da natureza, graças a seu 

caráter desantropomorfizador (Ibidem, p. 47-48). 

 

                                                             
20Heller (2016, p. 66) frisa diversas vezes que a alienação não é inerente ao cotidiano, se dá “apenas em 

determinadas circunstâncias sociais”, como no capitalismo. E mesmo diante de uma realidade alienada, “[...] 

sempre houve um número maior ou menor de pessoas que, com a ajuda de seu talento, de sua situação, das 
grandes constelações históricas, conseguiu superá-lo. Mas, para a massa, para o grande número dos demais, 

subsistiu o abismo, quer quando era muito profundo, quer quando mais superficial” (Ibidem, p. 64-65).  
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O que artista e cientista podem vir a fazer, segundo Heller, é chegar à 

homogeneização, elevar-se ao humano-genérico, superando total ou parcialmente a 

particularidade. É como se, no momento da produção, ultrapassassem suas cotidianidades, por 

superar o “Eu”, e aparecessem como os sujeitos da história que são. Suas obras, frutos desta 

elevação, voltariam ao cotidiano e trariam efeitos à cotidianidade dos outros (Ibidem, p. 48). 

Esse é o percurso que Sylvia Moretzsohn (2007, p. 286) propõe, mas no fazer jornalístico
21

: 

Não se trata de assumir, porém, como ocorre tantas vezes, a postura idealista 

que apela simplesmente aos atos de vontade, como se o jornalista 
empreendesse uma luta quixotesca contra o sistema ou fosse uma espécie de 

poor lonesome cowboy a combater a alienação do meio. Trata-se, ao 

contrário, de reconhecer os constrangimentos impostos por uma estrutura 
que entretanto jamais consegue conformar integralmente o processo 

produtivo. É por essas fissuras que o discurso crítico penetra, e é por isso 

que se pode enxergar – e mesmo identificar em alguns exemplos práticos – 
alguns momentos em que o jornalismo nega o caráter alienante que 

configura o trabalho sob o capitalismo e se revela trabalho criador, apesar 

das condições em que se desenvolve: trabalho resultante do processo de 

suspensão da cotidianidade, capaz de levar à reflexão e de fornecer, no 
movimento de retorno ao cotidiano, elementos que contribuam para um novo 

senso comum. 

   

Em seu livro, a autora constata a necessidade dessa suspensão no jornalismo, inviável 

de ser alcançada se no dia a dia da profissão o repórter deixa-se levar pela engrenagem de um 

processo, não questiona o que vê, e só reitera o já esperado. Trata-se de discussão que 

retomaremos nos próximos capítulos, ao abordar as implicações dos critérios de 

noticiabilidade e das condições de produção para a representação do marginalizado social. Por 

ora, interessa-nos principalmente certo argumento usado por Moretzsohn (Ibidem, p. 285) 

para denunciar a naturalização: “Esse quadro resulta de uma questão de fundo, característica 

da vida cotidiana: a percepção – e atomização – do mundo como fenômeno, que encobre a 

concepção totalizadora do mundo como processo”. Apesar de Moretzsohn não trabalhar com 

contribuições diretas de Karel Kosik – que dialogam com as de Lukács –, é factível aproximar 

as análises da pesquisadora brasileira e do filósofo theco, cuja obra Dialética do concreto é 

publicada originalmente em 1963. Adentramos, assim, em um terceiro entendimento de 

cotidiano, do qual advém classificação outra para o homem comum. Com Kosik, o cotidiano é 

o mundo da pseudoconcreticidade
22

 e o homem tem o potencial de ser “antropocósmico”
23

.  

                                                             
21Heller não se refere ao trabalho criador em geral, por isso o fazer jornalístico não é por ela contemplado como 

aquele que implica a suspensão. A húngara encerra este movimento nas atividades específicas de artistas e 

cientistas, de moralistas e de revolucionários (MORETZSOHN, 2007, p. 56). 
22Kosik se refere ao mundo falsamente concreto, de aparências que enganam.   
23Homem consciente da totalidade do mundo, de que está “junta e concomitantemente na natureza e na história” 

(KOSIK, 1976, p. 248). 
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O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera 

comum da vida humana, que, com sua regularidade, imediatismo e 

evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um 
aspecto independente e natural, constitui o mundo da pseudoconcreticidade 

(KOSIK, 1976, p. 15, grifos nossos). 

 

Ponto de partida para o filósofo é este “complexo dos fenômenos”, que faz o mundo 

da pseudoconcreticidade ser um “claro-escuro de verdade e engano” (Ibidem). A realidade, tal 

qual é apresentada, é fenomênica, mas todo fenômeno possui uma essência. Embora haja uma 

verdade oculta, o homem tende a considerar fenômeno e essência o mesmo; fica preso à 

aparência e não percebe a existência de nada além do que observa. As duas dimensões do 

conhecimento se tornam uma só e, por isso, podemos falar em naturalização. O tema é caro ao 

jornalismo, já que a naturalização traz consigo o perigo de os fatos aparecerem 

[...] como imediatos, e essa tendência à naturalização se reforça com as 

rotinas de produção próprias a qualquer atividade industrial nesta espécie de 

linha de montagem simbólica na qual o jornalismo opera: a lógica binária 
para a produção de matérias “adequadas” de que falava Gans, em que, no 

dizer de Darnton, se publica “tudo o que couber” (sobretudo na concepção 

ideológica de quem edita), encaixa-se nas “representações prontas” que 

Rancière demonstra serem convenientes à “máquina da informação” 

(MORETZSOHN, 2007, p. 208). 
 

As notícias relacionadas a favelas cariocas podem ser utilizadas como exemplo do que 

Sylvia Moretzsohn alerta. Em estudo sobre a representação da Maré na grande mídia e as 

alternativas a ela por meio do jornal O Cidadão, projeto de comunicação comunitária local, 

Carla Baiense Felix (2008, p. 44) constata “[...] o quanto o discurso que vincula violência e 

insegurança à favela foi naturalizado na sociedade”. A pesquisadora analisa 23 edições do 

RJTV 2ª edição, noticiário da Rede Globo. De 189 matérias, selecionadas aleatoriamente no 

ano de 2004, 33 se referem a favelas do Rio. Dessas “[...] além de 73% de matérias sobre 

crimes/ações da polícia vamos encontrar outros 9% da amostra que se referem aos riscos 

potenciais ou futuros que as ocupações irregulares representam para o conjunto da sociedade” 

(Ibidem, p. 57). A soma das porcentagens significa 82% do conteúdo apresentando a favela 

como fonte de insegurança. Naturalizar o fenômeno da violência a partir de tais pautas dá à 

favela essa mesma essência, o que gera uma série de consequências, entre elas atrelar a 

imagem do morador à do bandido. É o marginalizado sendo criminalizado. Tomar “a 

representação da coisa” como “qualidade natural da coisa e da realidade”, projeta “[...] na 

consciência do sujeito [...] determinadas condições históricas petrificadas”, lembra Kosik 

(1976, p. 19) – o que reforça os estereótipos, poderíamos completar.  
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Quando a cotidianidade é interpretada como atmosfera natural, outro problema surge: 

“[...] a História lhe aparece como a realidade transcendente, que se desenvolve à socapa e que 

irrompe na vida de cada dia sob o aspecto de uma catástrofe, em que o indivíduo é precipitado 

de maneira tão ‘fatal’ quanto a do gado que é conduzido ao matadouro” (Ibidem). A marxista 

húngara e o marxista theco se encontram nessa passagem, uma vez que, assim como Agnes 

Heller, Karel Kosik aponta para o homem que não se percebe sujeito, para a existência 

apartada da história; história e cotidiano, que se interpenetram, estão separados.  

Do ponto de vista dos heróis oficiais, à história pertence apenas o chamado 

mundo nobre, o mundo dos grandes feitos e das ações históricas que 
encobrem a vacuidade da vida de cada dia [...] A anonimidade da vida 

cotidiana, expressa no sujeito desta anonimidade, que é alguém-ninguém, 

encontra o seu correlato na anonimidade dos agentes históricos, os chamados 

History-makers, de tal maneira que os acontecimentos históricos afinal se 
revelam como obra de ninguém e obra de todos, como resultado da comum 

anonimidade da cotidianidade e da História (Ibidem, p. 84-85).   

 

No trecho, Kosik esclarece que os anônimos fazem a história, e na falta da percepção 

deste caráter ativo de cada agente por ela responsável, alguns heróis são aclamados. O 

resultado é uma história mistificada e uma cotidianidade esvaziada. Enquanto a sociedade 

caminha no percurso dos séculos, os homens se veem destituídos individualmente de qualquer 

poder sobre ela. E o que o autor se questiona é: por quê? 

Decerto, a realidade fenomênica é o começo dessa explicação, mas a resposta não se 

encerra aí. Prossegue com a “preocupação”, termo cunhado por Heidegger para se referir ao 

compartilhamento do mundo com outros, e empregado por Kosik como “[...] o enredamento 

do indivíduo no conjunto das relações que se lhe apresentam como mundo prático-utilitário” 

(Ibidem, p. 70). Engajado passivamente nas relações sociais, o homem participa das 

atividades cotidianas na prática, porém não percebe as inúmeras relações de poder por trás 

delas. A preocupação e o engano no que tange ao par fenômeno/essência estão estritamente 

relacionados, o que fica mais perceptível com um exemplo dado por Kosik: o uso do dinheiro. 

No cotidiano do Ocidente, o homem urbano precisa comprar, é inerente à sociedade 

atual, tal como ela está constituída, realizar transações financeiras. Porém, de tanto que o faz 

mecanicamente, ele não reflete que o dinheiro lhe permite transportar consigo, em seu “[...] 

bolso, poder social e as relações sociais gerais: a substância da sociedade. O dinheiro repõe, 

sob a forma de objeto, o poder social nas mãos dos particulares” (MARX
24

, 1978 [1859], p. 

182). Essa é a essência, manifestada no fenômeno apenas parcialmente e ignorada quando o 

dinheiro se limita à práxis utilitária, ao uso nas operações diárias. No mundo técnico, o 

                                                             
24Optamos por usar a explicação de Marx para o dinheiro devido à filiação marxista de Karel Kosik.   
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homem manipula instrumentos e aparelhos como objetos isolados, cujo uso é banalizado. 

Vive assim a sua cotidianidade, sendo enredado pela preocupação, sendo ele mesmo objeto de 

manipulação. Por isso o homem não consegue conhecer “a coisa em si”, a realidade concreta, 

apenas aquela que não lhe permite viver sua humanidade enquanto sujeito. O filósofo theco 

prega, então, a destruição da pseudoconcreticidade a partir da práxis real
25

, da dialética.  

A dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a “coisa em 
si” e sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da 

realidade [...] O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir 

a concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob o 
mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da aparência externa 

do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento visível, 

o movimento real interno; por trás do fenômeno, a essência (KOSIK, 1976, 

p. 20). 
 

Aplicar o método dialético é não aceitar a naturalização, não se deixar levar pelo 

caráter imediato de representações e pelo pensamento comum, submetendo-os regularmente a 

exame que interrogue o caráter fixo e natural do mundo objetivo, que o veja como produto da 

humanidade. O questionamento da cotidianidade, atitude apontada enquanto solução, pode vir 

da arte moderna. O filósofo cita Bertolt Brecht e Franz Kafka como criadores de obras que 

protestam contra a alienação. Aqui, Kosik novamente dialoga com Heller, que vê na arte a 

suspensão do cotidiano. O filósofo chega à sua definição de homem agregando-o à mudança: 

[...] a filosofia materialista, ao contrário, sustenta que o homem, sobre o 
fundamento da praxis e na praxis como processo ontocriativo, cria também a 

capacidade de penetrar historicamente por trás de si e em torno de si e, por 

conseguinte, de estar aberto para o ser em geral. O homem não está 
encerrado na sua animalidade ou na sua socialidade porque não é apenas um 

ser antropológico; ele está aberto à compreensão do ser sobre o fundamento 

da praxis, e é por isso um ser antropocósmico (Ibidem, p. 226). 

 

  Ao conceituar o homem como antropocósmico, Kosik consegue, ao mesmo tempo, 

lembrar que ele é sujeito, mas também que está ligado ao cosmos, à natureza. Kosik fecha seu 

raciocínio ao unir essa dupla presença à dialética, cuja “coisa em si” de que trata nada mais é 

do que “[...] o homem e o seu lugar no universo [...] a totalidade do mundo revelada pelo 

homem na história e o homem que existe na totalidade do mundo” (Ibidem, p. 250).   

 

 

 

 

                                                             
25Marx e Engels abordam a práxis no primeiro capítulo de A ideologia alemã: “A coincidência da mudança das 
circunstâncias e da atividade humana ou autotransformação só pode ser tomada e racionalmente entendida 

como práxis revolucionária” (MARX; ENGELS, 1984 [1845-1846], p. 108).  
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1.2 - Vida exposta: à margem e espetacularizado  

Homem “ordinário”, homem inteiro/inteiramente, homem antropocósmico. Três visões 

acerca do cotidiano culminam em três faces da pessoa comum. Seja travando batalhas, ao 

viver a resistência no dia a dia, ou enquanto autor da história, mas sem ter consciência de sê-

lo, enredado na preocupação cotidiana, o anônimo irrompe como figura decisiva no construto 

social. Apesar de diversos pensadores refletirem sobre o indivíduo, da Antiguidade aos dias 

de hoje, o olhar voltado a ele atinge seu ápice principalmente após a queda do Muro de 

Berlim. Estamos na pós-modernidade
26

, quando as grandes narrativas entram em crise, 

segundo o filósofo francês Jean-François Lyotard (2000, p. xvi), em livro de 1979: 

Simplificando ao extremo, considera-se “pós-moderna” a incredulidade em 

relação aos metarrelatos. É, sem dúvida, um efeito do progresso das ciências; 

mas este progresso, por sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo 
metanarrativo de legitimação corresponde, sobretudo a crise da filosofia 

metafísica, e a da instituição universitária que dela dependia. A função 

narrativa perde seus atores (functeurs), os grandes heróis, os grandes perigos, 
os grandes périplos e os grandes objetivos. 

 

Sem os grandes, ganham espaço os pequenos, os heróis anônimos, em um novo ângulo 

do que o romantismo
27

 apresentou à sua maneira. Sociologia, Filosofia, História: os campos 

do saber concentram-se no sujeito. Mas não apenas eles. Essa vida pode estar exposta a 

leitores, telespectadores, ouvintes e internautas ávidos por saber o próximo capítulo de tramas 

reais, embora, não por acaso, muito semelhantes à ficção. Neste subtópico adentramos na 

esfera do espetáculo (DEBORD, 1997) para refletir acerca dos riscos da visibilidade aos 

marginalizados sociais, os sujeitos comuns que já sofrem uma violência primeira, a 

vulnerabilidade, quando porventura se veem à mercê de outra, a partir da imprensa.  

Primeiramente é necessário questionar o que escreve Dênis de Moraes (2016, p. 114) a 

respeito da presença desses personagens na grande mídia: “A vida das comunidades 

                                                             
26Muito se discute a respeito do termo pós-modernidade. O filósofo brasileiro Sérgio Paulo Rouanet (1987 apud 

MORETZSOHN, 2007, p. 37) é um dos que prefere não utilizá-lo, já que “dizer que somos pós-modernos dá um 
pouco a impressão de que somos contemporâneos de nós mesmos”, entendendo que há uma consciência de 

ruptura da modernidade, sem de fato ela ser rompida, de forma que viveríamos um “mal-estar da modernidade” 

(Ibidem). Também o fim de grandes narrativas é problematizado. Assim o faz Moretzsohn (2007, p. 43) quando 

critica Certeau por ele se ater às táticas dos mais fracos e não aos aparelhos socioeconômicos e políticos que 

“[...] concentram o poder de condenar à miséria e à morte contingentes cada vez mais amplos da humanidade”.   
27Podemos citar como exemplo Friedrich Schiller, do romantismo alemão. Em 1795, ele já falava na vida 

comum, mas como aquela apartada do belo: “A teoria de arte em Schiller está focada no homem e na sua 

possibilidade de humanização plena. A preocupação de buscar uma unidade absoluta do homem tem um 

propósito. O autor faria um diagnóstico do espírito do tempo – do homem moderno – e as conclusões não são 

nada satisfatórias. O homem de seu tempo é marcado pela fragmentação reificada. Fragmentação que tem o seu 

fundamento na própria formação real do capitalismo. É um homem cindido no mundo material pelos vários 
ramos das atividades e negócios, pelas mais variadas funções [...] A arte enquanto educação estética teria a 

função de restabelecer essa totalidade do homem” (MENDES, 2014, p. 75). 
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subalternizadas e pobres está ausente ou minimizada. É como se, para os principais jornais, 

revistas e telejornais, o cotidiano da escassez não merecesse mais do que esparsos registros”. 

Vidas tornadas “invisíveis” (BRUM, 2006) pela sociedade por vezes estão reduzidas a 

números, outras tantas, por conta de critérios de noticiabilidade, não conquistam espaço na 

mídia, ou não como precisariam. Porém, falar em ausência nos parece excessivo, pois 

exemplos de “subalternizados e pobres” não só podem ser elencados como já motivaram 

investimentos robustos por parte dos veículos. Talvez questão mais urgente seja perguntar 

com qual finalidade essa presença se dá. Flávio da Silva e Ely-Samuel são rostos da miséria 

que materializam tal presença na mídia, o primeiro na revista norte-americana Life e o 

segundo no semanário brasileiro O Cruzeiro. O cotidiano da escassez ilustra publicações de 

altas tiragens
28

 após registros que duram meses. Todavia, suas histórias, ambas contadas em 

1961, se mostram estereotipadas, reduzidas à falta de perspectivas ou à redenção libertadora.  

Com ênfase no fotojornalismo desde 1936 quando foi comprada pela Time, a revista 

semanal Life retrata o sofrimento humano a partir do olhar do fotógrafo Gordon Parks, 

enviado para registrar a pobreza extrema na América Latina. Parks conhece a família Silva na 

favela da Catacumba, posteriormente removida e transformada em parque na Lagoa Rodrigo 

de Freitas, ponto turístico da Zona Sul do Rio de Janeiro. Oito filhos compõem essa família, 

entre eles Flávio, de 12 anos. O menino se torna protagonista da reportagem, publicada 

também na versão em espanhol da revista, por cuidar sozinho dos irmãos menores durante 

seis dias da semana. Os pais se ausentam em busca de alguma subsistência para a casa. 

Freedom’s Fearful Foe: Poverty (O temido inimigo da liberdade: a pobreza) traz imagens de 

Flávio alimentando o bebê Zacarias na única refeição diária; olhando para a câmera vestido 

em roupas maltrapilhas e sujas; ou mesmo padecendo em uma cama, subnutrido e asmático, 

com o olhar caído voltado para a página anterior da publicação. A revista é diagramada de 

forma que a imagem do sofrimento de Flávio é posta ao lado da foto de um vizinho de sua 

família que também está deitado, mas jaz morto. Duas velas presentes em mesas de cabeceira, 

uma à direita, outra à esquerda, além de uma terceira ao pé da cama, fazem o corpo do vizinho 

parecer crucificado: uma vida condenada injustamente ao fim por conta da miséria e outra, 

logo ali, sofrendo pelo mesmo motivo, enquanto vislumbra um futuro em comum.  

                                                             
28Nos anos 1970, Life chegou a imprimir 8 milhões de cópias. Já O Cruzeiro teve tiragem considerada recorde 

em 1954, com 720 mil exemplares quando as vendas de periódicos eram de apenas 100 mil. É preciso pontuar, 

porém, que O Cruzeiro estava à época da reportagem citada, protagonizada pelo menino Ey-Samuel, em “[...] 

situação de decadência, perda de público e de vendas, e também situação financeira agravada pela falência do 
projeto de internacionalização; talvez (a reportagem) tenha sido a sua última grande cartada editorial” (TACCA, 

2011, online). 
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A reportagem é publicada em 16 de junho, gerando rápida repercussão internacional e 

no próprio país. Cerca de quatro meses depois, no dia 7 de outubro, a revista brasileira O 

Cruzeiro, com igual apreço pela fotografia, mas pertencente ao conglomerado de Assis 

Chateaubriand, publica uma espécie de revanche. O veículo envia o repórter fotográfico 

gaúcho Henri Ballot a Nova York. Sua missão é igualmente buscar fome, dor e condições 

subumanas de existência. Os encontra no Spanish Harlem, bairro em Manhattan onde se 

concentra a comunidade latino-americana. Ballot convive por um mês e meio com os 

Gonzalez, família porto-riquenha de dez filhos. Entre as cenas impactantes, vê-se uma das 

crianças, o menino Ely-Samuel, deitado em sua cama, em uma clara comparação a Flávio. 

Um detalhe, no entanto, torna a cena ainda mais estarrecedora: as baratas que o encobrem. 

 

Figura 1 – Ely-Samuel, um dos dez filhos da família Gonzalez, ilustra página inteira da revista O Cruzeiro 

em Novo recorde americano: Miséria. Fonte: Arquivo O Cruzeiro/EM/D.A Press 



 

39 
 

O corpo esquálido, a presença de insetos que se proliferam em locais com pouca 

higiene e transmitem doenças, o colchão aparente e roupas maltrapilhas formam um cenário
29

 

que parece materializar a miséria citada no título do trabalho. A criança está entregue ao 

animal repulsivo, que se alimenta de detritos. Por associação, ela é o próprio detrito, que a 

sociedade descarta. A veracidade do que a revista publica, no entanto, será contestada. Após a 

reportagem, a Time, como vimos detentora da Life, vai atrás da família Gonzalez. E alega a 

descoberta de uma fraude. As baratas teriam sido ali depositadas, após a família receber 

dinheiro. Tanto essa quanto outras imagens, como a irmã de Ely-Samuel aos prantos, não 

passariam de poses feitas sob medida para a câmera (HARAZIM, 2014, online). 

A acusação abre margem a diversos debates, que ultrapassam os limites desta 

pesquisa, embora seja necessário pontuar o caráter cruel e antiético por trás da produção de 

imagens sensacionalistas de marginalizados sociais. Mas outras reflexões se fazem 

necessárias. Mesmo que a foto não fosse falsa, como fazê-la ao invés de retirar as baratas do 

corpo do menino? E por que fazê-la, expondo de tal forma a criança? Que outro objetivo 

poderia haver nessa imagem ou na de Flávio espreitando a morte senão o de reverberar a 

dramaticidade trágica que a constitui? Estamos diante do espetáculo pelo puro espetáculo, 

sem nenhum outro fim que não seja a si mesmo, como escreve Guy Debord (1997, p. 17):  

O caráter fundamentalmente tautológico do espetáculo decorre do simples 
fato de seus meios serem, ao mesmo tempo, seu fim. É o sol que nunca se 

põe no império da passividade moderna. Recobre toda a superfície do mundo 

e está indefinidamente impregnado de sua própria glória. 
  

O que importa é qualquer tipo de resposta à visão, sentido requerido por excelência na 

sociedade descrita pelo francês, caracterizada por uma incessante sucessão imagética que 

choca na mesma medida em que reitera o senso comum e simplifica temas complexos. A 

miséria exibida na foto está relacionada a uma série de problemas anteriores como a falta de 

políticas públicas voltadas aos imigrantes, a díspar inserção no mercado de trabalho e até 

mesmo o modo de produção em vigor, baseado em um desigual acesso aos bens gerados. 

Toda essa necessária contextualização se perde diante do sol sem poente que a fotografia de 

Ely-Samuel pretende ser. Em última instância se poderia apelar para a denúncia que ela 

representa. Mas essa não é a real preocupação de O Cruzeiro. Na escolha da pauta, na 

                                                             
29Esse cenário, é preciso frisar, é uma séria violação ao direito à intimidade, privacidade e imagem de Ely-

Samuel, que hoje estaria resguardado pelo Artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o 

parágrafo primeiro desse artigo receberá multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência, “[...] quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em 
ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma 

a permitir sua identificação, direta ou indiretamente” (BRASIL, 1990). 
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diagramação e em variados trechos, dos quais destacamos três, fica clara a tentativa de revidar 

a exposição da miséria brasileira por parte dos norte-americanos, usando da mesma estratégia: 

Não podemos negar aqui a existência das favelas cariocas. Conhecemos o 

seu drama e o seu problema. Mas a miséria não é exclusividade nossa. A 
revista “O Cruzeiro” enviou o repórter Henri Ballot a Nova York. Como 

ambiente, ele escolheu um “slum” (favela) de Manhattan e, deste “slum”, 

uma família porto-riquenha. Para os leitores que não chegaram a ver a 
reportagem de “Life”, queremos esclarecer que seguimos, propositalmente, o 

mesmo roteiro e a mesma paginação daquela revista. Para melhor 

compreensão, reproduzimos em “fac-smile”, ao lado das várias fotografias 
de Henri Ballot sobre os “slums”, as páginas daquela publicação americana 

sobre as favelas cariocas (NOVO..., 1961, p. 6, grifos nossos). 

 

A angústia da fome e do desamparo é universal. Ela se torna mais 
dramática e incompreensível quando se encontra a dois passos de Wall 

Street – eixo econômico do Mundo –, em Manhattan, coração de Nova York 

(NOVO..., 1961, p. 8, grifo nosso). 
 

Recebe-me dizendo: “Então veio buscar um ‘Flávio’ de Nova York? Você 

teve uma boa ideia. Aqui encontrará coisas bem piores do que no Rio, em 

matéria de favela. É bom que estes fatos sejam conhecidos. Talvez ajude a 
resolvê-los” (NOVO..., 1961, p. 16, grifos nossos).  

 

O espetáculo é para convencer o leitor de que a pobreza nos Estados Unidos é mais 

nefasta, já que ocorre em uma potência econômica mundial. E assim a “angústia da fome e do 

desamparo”, embora chamada de universal, é categorizada. Por isso O Cruzeiro lembrará a 

todo o momento a concentração financeira próxima a Spanish Harlem, o que é um fato, 

explorado pela revista, mas sem maiores contextualizações. Falta aprofundamento porque o 

intuito da pauta não é explorar os motivos ou mesmo as consequências da desigualdade, mas 

sim que a miséria “não é exclusividade nossa”, do Brasil; o único objetivo é achar o “Flávio 

de Nova York”. Nessa disputa, as imagens são usadas por O Cruzeiro comparativamente. A 

foto da cama cheia em que dormem Flávio e os irmãos fica em segundo plano quando 

reproduzida intencionalmente na mesma página que retrata o amontoado de corpos sem 

direção em cômodo dos porto-riquenhos. O leitor é incitado a contrapor pobrezas.   

Já com a revista Life, ele é estimulado a ver a si mesmo como o herói que salva Flávio 

da pobreza. Após a publicação da primeira reportagem sobre a família Silva, a revista 

arrecada cerca de US$ 30 mil, que são usados para custear o tratamento de Flávio nos Estados 

Unidos. Com a manchete Flavio’s rescue: Americans brings him from Rio slum to be cured 

(O resgate de Flavio: americanos o trazem da favela do Rio para ser curado), a revista 

concede uma nova capa à história em 21 de julho de 1961. Mas, se antes as imagens eram de 

dor, agora o personagem sorri, veste roupas coloridas e limpas, tendo nos braços urso de 

pelúcia, deitado na cama do Hospital Infantil e Instituto de Pesquisa de Asma de Denver, no 
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Colorado, onde recebe cuidados de diversos médicos para combater a doença. Os norte-

americanos resgatam Flávio do trágico destino a que estava fadado, a morte. O discurso é 

apelativo: “É o mesmo menino – deitado então em uma cama de favela, pele junto aos 

delicados ossos, olhos angustiados; e agora balançando em direção aos céus, gritando ‘Está 

bom!’ com um sorriso florescendo no seu rosto” (LIFE, 1961 apud TACCA, 2011, online).  

Para além dos cuidados médicos, a edição reúne imagens de alegria da criança, como a 

compra de roupas por Flávio, ao lado de Gordon Parks, e o intercâmbio cultural possibilitado 

pela estadia dele na casa de família portuguesa durante o tempo que passa no país estrangeiro. 

Se antes Flávio era estampado como o retrato da miséria, agora brinca no balanço, 

aparentando ser o menino tipicamente norte-americano de classe média alta – traja T-shirt de 

gola alta, meiões 3/4, usa tênis e relógio. O espetáculo está completo, chega-se ao final feliz, 

no melhor estilo ficcional, transportado para a realidade. E o leitor quer conhecer o final desta 

história para ter a sensação do dever cumprido. Comprará a revista.   

É possível que o espetáculo não tenha sido a intenção inicial de Parks, embora haja 

claros traços dele nas páginas de Life e ainda mais em O Cruzeiro. O jornal The New York 

Times recorda como o repórter fotográfico “[...] reconheceu na época que os Estados Unidos 

precisavam ‘limpar seu próprio quintal’ em relação ao racismo e à segregação antes que 

pudesse abordar com credibilidade a difícil situação da América Latina”, além de admitir “[...] 

que os leitores em grande parte da classe média da revista não tinham que enfrentar os 

desafios diários de Flávio nem os de milhões de pessoas pobres perto de casa” (BERGER, 

2018, online, tradução nossa
30

). A esperança de mudar aquela realidade, remediar a pobreza 

extrema, parece ter movido Gordon Parks. Sua infância pobre – ele era o mais novo dos 15 

filhos de um fazendeiro do Kansas –, o aproximava do drama vivido pelo personagem. Parks 

já havia registrado a pobreza em Paris, Estoril, Porto Rico, Canadá e nos Estados Unidos 

(HARAZIM, 2014, online), e criou afeição por Flávio, com quem manteve permanente 

contato. Cabe lembrar ainda que o menino pôde se curar da asma com a ajuda da reportagem.  

Mas também não se podem negar outros fatores. O primeiro deles é a utilização de 

subterfúgios para a maior dramatização das cenas cotidianas, como o uso da teleobjetiva, lente 

que achata os planos, aproximando a favela da Catacumba do Cristo Redentor, cartão postal 

da cidade; ou ainda a escolha por produzir um diálogo entre a foto de Flávio e a que retrata 

                                                             
30No original e na íntegra: “O Cruzeiro’s implicit criticism of ‘Freedom’s Fearful Foe’, while valid, may have 

applied more to Life than to Mr. Parks, who acknowledged at the time that the United States needed to ‘clean up 

its own yard’ with regard to racism and segregation before it could credibly address the plight of Latin America. 
He intrinsically understood that the magazine’s largely middle class readers did not have to confront Flavio’s 

daily challenges nor those of millions of poor people close to home”. 
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seu vizinho morto. É preciso igualmente considerar a existência de interesses por parte da 

Life. Podemos apontar dois deles: o financeiro, por se tratar de um produto mercadológico, e o 

político, partilhado pelo governo americano, como aponta Fernando de Tacca (2011, online):  

Podemos claramente identificar que a reportagem de Gordon Parks estava 

relacionada diretamente com estratégias mais amplas de veiculação de ideias 

e valores cujo interesse levava a dois caminhos: sensibilização interna do 
público norte-americano para as políticas externas do Departamento de 

Estado em relação à América Latina e, assim, legitimação de ações 

diplomáticas e militares, e, de outro lado, alcançar também o público latino-
americano, demonstrando que os EUA tinham interesse na região, se 

preocupavam com os problemas sociais e com o avanço dos movimentos 

populares com tendência de esquerda, assumindo o medo do “avanço 
comunista” [...] A compaixão foi o motor da ação individualizada que esse 

leitor médio foi levado a manifestar fazendo doações diretas para a família 

Silva, através da revista, e assim sentindo-se todos como parte das mudanças 

das condições sociais propícias para o avanço do maior inimigo norte-
americano, a propagação da revolução cubana. 

 

Por trás dos diversos propósitos da mídia estão Flávio e Ely-Samuel, reduzidos a 

corpos marcados, expostos, desprezíveis, que causam repulsa ao mero olhar. A visão sobre 

eles está cristalizada, ou objetivada como alerta Debord (1997, p. 14) já em 1967, ao abordar 

as consequências do espetáculo. Os meninos tornam-se similares às vidas infames descritas 

por Michel Foucault em 1977, na obra em que analisa documentos dos séculos XVII e XVIII: 

arquivos de internação, arquivos policiais, textos remetidos ao rei da França e ordens emitidas 

por ele, as lettre de cachet. Nas cartas assinadas pelo monarca era dado o veredicto acerca das 

desgraças cotidianas, como o abandono da mulher que pede a detenção de seu marido. Os réus 

eram “[...] remendões, [...] soldados desertores, [...] vendedoras de roupas de segunda mão, 

[...] tabeliões (sic), [...] monges vagabundos, todos enraivecidos, escandalosos ou 

desprezíveis” (FOUCAULT, 2006, p. 206). Trata-se dos acusados por parentes, vizinhos e 

amigos nas mais diversas rixas corriqueiras, sempre a partir da linguagem teatral. E, assim,  

[...] eles não mais existem senão através das poucas palavras terríveis que 
eram destinadas a torná-los indignos para sempre da memória dos homens. 

E o acaso quis que fossem essas palavras, essas palavras somente, que 

subsistissem. Seu retorno agora no real se faz na própria forma segundo a 
qual os expulsaram do mundo. Inútil buscar neles um outro rosto, ou 

conjecturar uma outra grandeza; eles não são mais do que aquilo através do 

que se quis abatê-los: nem mais nem menos (Ibidem, p. 210, grifos nossos). 

 

Se nos ativermos a Freedom’s Fearful Foe: Poverty e Novo recorde americano: 

Miséria, ambos os meninos não existem nas reportagens senão através das imagens terríveis 

acerca de sua miséria e é inútil buscar neles outros rostos que não sejam aqueles a partir dos 

quais se tornam notícia: sujos e feridos, carregados da dureza da fome. Vivem o “universo 
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carcerário” (BENJAMIN, 1987) da definição de suas identidades
31

, estão presos a uma 

caracterização determinante de suas vidas e não lhes é dado o direito de falar por si. E aqui 

podemos aludir novamente a Foucault, agora por meio de sua noção de direito de fala. O 

filósofo frisa que a produção do discurso é sempre controlada, de forma que procedimentos de 

exclusão geram duas realidades: a interdição e a rejeição. Interdição porque não é todo mundo 

que pode dizer tudo o que quer em qualquer espaço, há determinados tabus, principalmente no 

que se refere à sexualidade e à política, chamados por Foucault (2007, p. 9) de “buracos 

negros”. Já para explicar a rejeição, ele recorre à contraposição entre razão e loucura.  

Era através de suas palavras que se reconhecia a loucura do louco; elas eram 

o lugar onde se exercia a separação; mas não eram nunca recolhidas ou 

escutadas. Jamais, antes do fim do século XVIII, um médico teve a ideia de 
saber o que era dito (como era dito, por que era dito) nessa palavra que, 

contudo, fazia a diferença. Todo este imenso discurso do louco retornava ao 

ruído (FOUCAULT, 2007, p. 11-12). 

 

Nessas explanações, elaboradas por Foucault para sua aula inaugural no Collége de 

France, em 1970, e depois transformadas em obra, o francês não está tratando da mídia 

especificamente. Mas, assim como há um silenciamento do dizer do louco, a quem não se dá 

atenção, também nas reportagens citadas é negado aos personagens poderem falar por si; são 

falados no discurso jornalístico através de fotos e frases que os sentenciam. Mais adiante, 

veremos a vida nua (AGAMBEN, 2010 [1995]), exposta não ao leitor, mas à morte, e o 

mesmo acontece. A diferença é que a vida “matável” já não pode dizer; a pessoa está morta, 

seu corpo é o significante ao qual repórteres, fontes e audiência vão agregar significados.   

Feito esse adendo sobre o lugar de fala, voltemos às imagens. O filósofo Andrea Mubi 

Brighenti (2010), ao estudar a visibilidade na teoria social, enumera os riscos da exposição 

dos que são postos à margem. Ele elenca a possibilidade de leitores gostarem, sadicamente, do 

espetáculo da dor alheia; a conivência com o que é apresentado; e, ainda, a constituição de 

estereótipos, como o que condiciona Ely-Samuel na figura do miserável sem perspectivas cujo 

destino é conhecido: “O ‘handclip’ de ser porto-riquenho já pesa bastante nos seus ombros 

fracos. Se, porventura, ele conseguir vencer a doença, não vencerá a sociedade. Sua triste 

                                                             
31Benjamin (1987, p. 189) cunha a expressão em 1985 para falar da natureza libertadora do cinema. Se “nossos 

cafés e nossas ruas, nossos escritórios e nossos quartos alugados, nossas estações e nossas fábricas pareciam 

aprisionar-nos inapelavelmente”, o cinema “faz explodir esse universo carcerário com a dinamite dos seus 

décimos de segundo, permitindo-nos empreender viagens aventurosas entre as ruínas arremessadas à distância”. 

Mas é Luis Antonio Baptista (online) que aproxima o “universo carcerário” das identidades, em artigo no qual 

parte de Walter Benjamin para analisar o documentário Edifício Master. Baptista se depara no filme de 2002 

com narrativas de personagens comuns a respeito de suas próprias vidas e mostra como o diretor Eduardo 
Coutinho consegue utilizar da técnica cinematográfica para libertar tais histórias da naturalização, da visão 

cristalizada em relação a elas. 
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condição de ‘lousy puertorican’ (porto-riquenho piolhento) o relegará a um plano secundário” 

(NOVO..., 1961, p. 13). A revista dá a morte como certa, seja com o fim da vida, seja com o 

esquecimento. Olhar para Ely é vislumbrá-la. Não à toa, os responsáveis pelas fotos serão 

chamados por Fernando de Tacca, em pesquisa sobre o caso Flávio, de “agentes profissionais 

da morte”, uma alusão a Roland Barthes e à sua descrição da “[...] atividade frenética dos 

fotógrafos profissionais em busca das chamadas fotos de atualidades” (BRAGA, online): 

Ambos os fotógrafos, Gordon Parks e Henri Ballot, são o que Barthes chama 

de agentes profissionais da morte, mesmo sem consciência de tal situação da 
qual são portadores na sociedade contemporânea. O brasileiro Flávio e o 

portorriquenho (sic) Ely são dois casos de focos jornalísticos de interesses 

distintos, mas pautados na imagem trágica ou chocante, como elementos 
alimentadores de sentimentos e ações ideológicas. A imagem é o lugar 

efetivo da significação, da sintetização simbólica e do embate mediático 

entre dois garotos que lutam pela sobrevivência, no qual a ideia de miséria, 
doença e morte é integrada como um vínculo quase indissociável e 

indissolúvel (TACCA, 2011, online, grifo nosso). 

 

Ely-Samuel e Flávio tornam-se fantoches para objetivos distantes de uma análise 

aprofundada de seus cotidianos, mostrando que não só o longo tempo de contato do repórter 

com suas fontes é suficiente para serem constituídos discursos de alteridade. Pois em ambos 

os casos, apesar da imersão jornalística, o imediatismo visual fala mais alto, fazendo com que 

a balança entre a concepção otimista e a pessimista da visibilidade pese mais para o ceticismo 

a que se refere Brighenti (2010, p. 89, tradução nossa
32

).  

Enquanto a visão otimista afirma que a visibilidade global do sofrimento 

inevitavelmente traz consigo o potencial de cuidar de pessoas distantes e 
invisíveis, a visão cética desafia a ideia de que o imediatismo visual e a 

‘alucinação de estar lá’ (Lefort, 1986) levam a qualquer preocupação real 

com aqueles infelizes distantes que são ‘como nós’ (Chouliaraki 2008). 

 

Uma consideração que podemos fazer a respeito do que até agora foi apresentado é, 

pois, a necessidade de um pressuposto ético que, aliado à fuga do imediatismo, tão caro por 

sua vez ao espetáculo, consiga preservar a vida exposta à audiência. Questionar até que ponto 

a visibilidade pode ser positiva não é negar a importância de trabalhos veiculados na mídia 

acerca da pobreza. Afinal, tendo a comunicação o potencial de coabitação com o Outro 

(WOLTON, 2006), ela pode não só representá-lo, como de fato impactar realidades, e de 

forma ampla. O potencial, porém, pode ser perdido quando disputas ideológicas e 

mercadológicas estão em jogo, quando o sujeito é encerrado em imagens estereotipadas, 

                                                             
32No original: “Whereas the optimistic view claims that the global visibility of suffering inevitably brings with it 

the potential of really caring for distant and otherwise invisible others, the sceptical view challenges the idea that 
visual immediacy and the 'hallucination of being there' (Lefort 1986) leads to any real concern for those distant 

unfortunates who are 'like us' (Chouliaraki 2008)”.  
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colocando em risco uma existência já ameaçada por condições sociais adversas. Há que se 

chegar a um equilíbrio, nem o excesso, mas também nem a ausência do visível: 

A questão da visibilidade das minorias étnicas, sexuais e morais e dos 

marginais revela como as representações sociais se inclinam e estão sempre 
perigosamente próximas dos estereótipos. Para as minorias, assim como a 

invisibilidade pode facilmente levar à falta de reconhecimento, a 

supervisibilidade pode facilmente levar à deturpação, distorção, 
desautorização e inferiorização

33
 (BRIGHENTI, 2010, p. 87, tradução e 

grifo nosso). 

 

1.3 - Vida que ninguém vê 

Saímos, assim, do escopo da vida espetacularizada, para refletir acerca do seu oposto, 

também perigoso segundo Brighenti, aquela tornada “invisível”. Continuamos, todavia, 

olhando para vidas como as dos meninos Flávio e Ely. Vidas como as dos marginalizados da 

América Latina, simbolicamente acalentados por Eduardo Galeano em sua obra de 1991 com 

título sugestivo: O Livro dos Abraços. Em um dos textos ali reunidos, Noite de Natal, o 

escritor e jornalista uruguaio abraça o menino que não quer ser esquecido.  

Fernando Silva dirige o hospital de crianças, em Manágua. Na véspera do 
Natal, ficou trabalhando até muito tarde. Os foguetes esposavam (sic) e os 

fogos de artifício começavam a iluminar o céu quando Fernando decidiu ir 

embora. Em casa, esperavam por ele para festejar. Fez um último percorrido 
pelas salas, vendo se tudo ficava em ordem, e estava nessa quando sentiu que 

passos o seguiam. Passos de algodão: virou e descobriu que um dos 

doentinhos andava atrás dele. Na penumbra, reconheceu-o. Era um menino 
que estava sozinho. Fernando reconheceu sua cara marcada pela morte e 

aqueles olhos que pediam desculpas ou talvez pedissem licença. Fernando 

aproximou-se e o menino roçou-o com a mão: – Diga para... – sussurrou o 

menino – Diga para alguém que eu estou aqui (GALEANO, 2015 apud 
GODOY, 2016, p. 70). 

 

Quem faz a súplica, caso estivesse em um dos textos de Eliane Brum provavelmente 

receberia a classificação de menino com “olhos de velho”, olhos que perderam a leveza da 

infância, tal a semelhança entre a cena protagonizada por ele e outra, vivida na Bolívia: Sonia, 

com Mal de Chagas, pede para não morrer. Como vimos, a repórter se encontra em um 

impasse diante da criança, já que “[...] o mundo pouco se importa com a vida e com a morte 

de meninas e meninos com olhos de velho” (BRUM, 2017, p. 361). São vítimas, portanto, de 

uma “invisibilidade” que não escolheram, atrelada à pobreza com a qual convivem. A elas 

Galeano se conecta “[...] linguisticamente de forma híbrida, se utilizando do relato, do conto, 

                                                             
33No original: “The issue of the visibility of ethnic, sexual and moral minorities and marginal people reveals how 

social representations lean towards and are always dangerously close to stereotyping. For minorities, just as 
invisibility can easily lead to lack of recognition, supervisibility can easily lead to lack of recognition, 

supervisibility can easily lead to misrepresentation, distortion, disempowerment and inferiorisation”.  
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da crítica literária, e da mistura de todos eles” (GODOY, 2016, p. 47), mas se aproximando, 

principalmente, da crônica para trabalhar a subjetividade no relato cotidiano. 

 As vítimas citadas também encontram espaço nas páginas de A vida que ninguém vê. 

O livro vencedor do Prêmio Jabuti de 2007 leva o nome da coluna semanal reservada a Brum 

no Zero Hora, e reúne uma amostra do que a repórter produziu para as edições de sábado do 

jornal em 1999. Onze meses dedicados à tarefa de nutrir “[...] suas anotações com a matéria-

prima das melhores reportagens
34

: a gente comum” (RECH, 2006, p. 15). Ao se ater a quem 

encontra por esses caminhos desconhecidos, ela mescla histórias curiosas com a dura 

realidade dos excluídos sociais. E não poupa críticas a quem é sentenciado com a culpa pela 

“invisibilidade”: os que escolhem ser cegos. Em Sinal fechado para Camila, por exemplo, 

Brum descreve a curta vida de Camila Velasquez Xavier, que inventando versinhos, 

conquistava a renda da família nos sinais de trânsito. No último parágrafo do texto, a repórter 

apresenta as consequências da sociedade desigual que ignora Camila: 

Talvez você lembre de Camila. Talvez não. Sua marca registrada, além da 
cantoria dos cruzamentos, eram os dedos indicador e médio eternamente na 

boca. Sua imagem desvalida não voltará a assombrar as janelas sob os sinais. 

Camila morreu. Mas os versinhos de Camila cruzaram o ar e semearam as 
esquinas. Não se iluda. Você não vai escapar. Há um exército de Camilas 

pela cidade. Haverá sempre uma delas tentando arrombar o vidro do carro 

com a urgência de sua fome. Camila morreu. Você, e eu também, somos 
cúmplices de sua morte. Nós todos a assassinamos. A questão é saber 

quantas Camilas precisarão morrer antes de baixarmos o vidro de nossa 

inconsciência. Você sabe? E agora, tio lindo, tia linda, o que você vai fazer? 

(BRUM, 2006, p. 128). 
 

O tio lindo e a tia linda a quem a menina de 10 anos pedia “um trocadinho” descobrem 

por meio da coluna de 23 de janeiro de 1999 que Camila morreu afogada no rio Guaíba após 

fugir da Febem. Mais do que tirar a venda dos leitores, a repórter incita a um agir que não seja 

cerrar a janela do carro para a defesa “[...] do ataque à sua consciência. Você rezando para que 

o sinal mude de cor, fique verde, não de esperança, mas de fuga. Sinal livre para escapar do 

rosto da menina grudado na janela [...] Obrigando-o a tomar conhecimento da miséria dela” 

(Ibidem, p. 126). Os vidros são a barreira para o contato não acontecer, mas, por serem 

transparentes, permitem a visibilidade, que pode ser tanto ameaçadora à consciência quanto 

perversamente necessária: é o Outro ali, que alívio. Em ambos os casos, o “Eu” está em cena. 

Por esse motivo, recorremos a Richard Sennett (1988, p. 18), que cunha, em 1974, o conceito 

de tirania da intimidade: “As sociedades ocidentais estão mudando a partir de algo semelhante 

                                                             
34Em trecho da sua apresentação ao livro de Eliane Brum, Marcelo Rech (2006, p. 14) se pergunta se não seriam 
crônicas os textos da coluna da jornalista no Zero Hora. Novamente vemos a menção ao gênero literário. As 

aproximações e os distanciamentos entre Literatura e reportagem serão trabalhados no terceiro capítulo. 
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a um estado voltado para o Outro para um tipo voltado para a interioridade – com a ressalva 

de que, em meio à preocupação consigo mesmo, ninguém pode dizer o que há dentro”.  

“Poderia ser eu no lugar de Camila”. “Que bom que não sou eu no lugar de Camila". 

Apesar da substancial diferença entre os pensamentos, um inclinado à ação em prol da menina 

e o outro ao reles desdém, nas duas sentenças o “Eu” é sujeito. E esta é justamente a 

característica da modernidade para o sociólogo. O mal de Narciso
35

 domina o cotidiano, 

porém ele não deve ser entendido enquanto amor próprio. Antes, Sennett (1988, p. 395, grifos 

nossos) faz tal correlação para alertar sobre a projeção da subjetividade.   

O sentido do mito é algo diferente dos males do auto-amor. É o perigo da 

projeção, uma reação ao mundo como se a realidade pudesse ser 

compreendida através de imagens do eu [...] Narciso, ao se ver espelhado na 
superfície da água, esquece que a água é uma outra coisa, que está fora dele 

próprio, e desse modo se torna cego aos seus perigos. Como distúrbio de 

caráter, o narcisismo é o próprio oposto vigoroso do auto-amor. A auto-

absorção não produz gratificação, produz ferimentos no eu; apagar a linha 
divisória entre o eu e o outro significa que nada de novo, nada de ‘outro’ 

jamais adentra o eu; é devorado e transformado, até que a pessoa possa 

pensar que pode se ver na outra – e, então, isso se torna sem sentido. 

 

O século XIX, para o autor, abriga as origens da tirania. É quando o espaço público 

começa a perder importância frente à família burguesa então estabelecida, que alcança o 

status de refúgio, com maior valor do que o domínio público. Enaltecido na Grécia como o 

bem comum, tomado no Iluminismo por região onde diferentes grupos sociais teriam que 

entrar em contato, o público chega aos anos 1800 como o espaço dos que não têm família, os 

degradados. Depreciado, porém não completamente desprezado, pois ele representa ao mesmo 

tempo possibilidade de fuga, local para se “[...] escapar da carga desse ideal por meio de um 

tipo especial de experiência: passava-se por entre estranhos, ou, o que é mais importante, por 

entre pessoas decididas a permanecerem estranhas umas às outras” (Ibidem, p. 39).  

Decidir permanecer estranho é o que faz o motorista protegido pela janela do carro, 

tentando transformar em “invisível” o visível, ou suportando o visível pelo tempo do sinal 

fechado. Mas também é o que passa a ser percebido na própria arquitetura das cidades. As 

altas paredes de vidro nos edifícios de Lever House, em Nova York, ou do Brunswick Centre 

de Londres, onde além das sacadas envidraçadas há o pátio central protegido por rampas, 

enaltecem a circulação (Ibidem, p. 26). Ao mesmo tempo em que é possível ver todos se 

movendo nos arranha-céus, não há interação, porque os espaços de interação estão mortos, 

                                                             
35Na mitologia grega, Narciso era o filho do deus do rio e de uma ninfa. Por ser orgulhoso e menosprezar 

diversas pretendentes, entre elas a ninfa Eco, ele é castigado pela deusa Némesis, que o condena a se maravilhar 
pela projeção de seu próprio reflexo. Após dias olhando encantado para o rio, sem nunca conseguir tomar para si 

a imagem ali espelhada, ele definha até a morte.  
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esvaziados, servem somente de passagem, o que explica, para Sennett, a procura do indivíduo 

pela intimidade. Não é mera coincidência a epígrafe da sua obra: 

Cada pessoa mergulhada em si mesma comporta-se como se fora estranha ao 

destino de todas as demais. Seus filhos e seus amigos constituem para ela a 
totalidade da espécie humana. Em suas transações com seus concidadãos, 

pode misturar-se a eles, sem no entanto vê-los; toca-os, mas não os sente; 

existe apenas em si mesma e para si mesma. E se, nestas condições, um certo 
sentido de família ainda permanecer em sua mente, já não lhe resta sentido 

de sociedade (TOCQUEVILLE, 1835 apud SENNETT, 1988).  

 

O trecho foi retirado do livro Da democracia na América, escrito por Alexis de 

Tocqueville e lançado originalmente em 1835. Após visita aos Estados Unidos, apesar de 

encantado com a democracia lá vivida, o francês não deixa de citar o que vê como obstáculos 

desta forma de governo e suas considerações serão repercutidas por Sennett (1988, p. 48). 

Sendo o público composto de outros-iguais-a-si-mesmo, poder-se-ia confiar 

os negócios públicos às mãos de burocratas e funcionários de Estado, que 

poderiam cuidar dos interesses comuns (isto é, iguais). As questões atraentes 

da vida teriam então cada vez mais um caráter psicológico, na medida em 
que os cidadãos, confiando no Estado, abandonassem suas preocupações 

com o que estivesse ocorrendo fora do âmbito da intimidade. 

 

Em suma, nesta abordagem a democracia iguala os cidadãos em uma massa colocada 

sob a responsabilidade do Estado. Os indivíduos se preocupam apenas consigo, porque o 

Outro é preocupação dos governantes. A Escola de Frankfurt, por sua vez, entende que o 

motivo do distanciamento é o próprio modo de produção vigente
36

. Seus pensadores falam em 

uma “[...] tendência compensatória no capitalismo moderno para que pessoas que trabalham 

em situações impessoais de mercado invistam no âmbito familiar e na educação dos filhos os 

sentimentos que não poderiam investir em seu trabalho” (Ibidem, p. 49).  

Mas tanto o pensador político quanto os marxistas possuem lacunas em suas reflexões, 

no entender de Sennett. Os próprios seguidores de Tocqueville, Lionel Trilling e David 

Riesman, não coadunam com a crença de que a igualdade seja a responsável pela visão 

íntima. E no caso da escola alemã, Sennett considera que o homem, por conta da alienação, é 

encerrado na condição de vítima, quando, na realidade, suas “[...] próprias propensões e a 

falta de expressão eram reforçadas por um sistema destrutivo” (Ibidem, p. 50). Culpar apenas 

o capital pelo privilégio dado ao “Eu” seria negar que os indivíduos participaram de forma 

ativa da instituição daquele cenário. A pesquisa do norte-americano tem sua razão de ser nesta 

                                                             
36Na explanação de Sennett também é inegável a aproximação entre intimidade e capitalismo, apesar do autor 

não encerrar neste sistema a explicação única para a tirania. O sociólogo lembra que a França proíbe em 1838 a 

discussão pública entre operários, incitando espiões a delatarem a concentração dos trabalhadores (SENNETT, 
1988, p. 265), de forma que “[...] assim como o homem está distanciado do seu trabalho, também está 

distanciado dos seus companheiros” (Ibidem, p. 359) e do espaço público. 
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busca pelo motivo para surgir a tirania da intimidade, não contemplada a seu ver por nenhuma 

das duas correntes. A resposta para a procura, Richard Sennett (1988, p. 44) encontra no 

declínio do homem público, fruto de variadas causas. 

Falar do legado da crise da vida pública no século XIX é falar de grandes 

forças como o capitalismo e o secularismo, de um lado, e destas quatro 

condições psicológicas, do outro: desvendamento involuntário da 
personalidade, superposição do imaginário público e privado, defesa através 

do retraimento e silêncio. As obsessões com a individualidade são tentativas 

para se solucionar os enigmas do século passado pela negação. A intimidade 
é uma tentativa de resolver o problema público negando que o problema 

púbico exista. 
 

O desvendamento a que se refere é a revelação da personalidade por meio de 

vestuário, adornos e gestos involuntários. A superposição do imaginário público e privado diz 

respeito ao foco apenas nas personalidades dos indivíduos, de forma que o candidato a um 

cargo político, por exemplo, seria eleito pelas suas características pessoais e não pela sua 

proposta de governo. A defesa através do retraimento abrange uma preocupação cada vez 

maior em ocultar os sentimentos, para evitar julgamentos. E, por fim, o silêncio é a forma de 

experimentar a vida pública sem participar da cena, sem se envolver com ela. Todos esses 

fatores levam ao problema que, para Sennett, não só existe como tem consequências nefastas. 

Uma delas é a “celebração do gueto”, a partir da “experiência humana íntima e local”. 

Aquilo que precisamente se perde com essa celebração é a ideia de que as 

pessoas só podem crescer através de processos de encontro com o 

desconhecido. Coisas e pessoas que são estranhas podem perturbar ideias 

familiares e verdades estabelecidas; o terreno não familiar tem uma função 
positiva na vida de um ser humano. Essa função é a de acostumar o ser 

humano a correr riscos. O amor pelo gueto, especialmente o gueto da classe 

média, tira da pessoa a chance de enriquecer as suas percepções, a sua 
experiência, e de aprender a mais valiosa de todas as lições humanas: a 

habilidade para colocar em questão as condições já estabelecidas de sua vida 

(Ibidem, p. 359- 360, grifos nossos). 

 

O encontro com o desconhecido tirou Eliane Brum de sua zona de conforto na tão 

cotidiana Rua da Praia. Para além do gueto da repórter, estava Alverino. Mas seu nome, seu 

apelido, Sapo, e sua história eram então incógnitos para Brum. Não por vontade dele, mas 

pela falta de um movimento dela, que interromperia a inércia e significaria de fato olhar. Um 

movimento na direção do Outro, exatamente o que Sennett atesta ser o grande desafio da 

época moderna. Um movimento que permite a quebra do senso comum, das ideias 

predeterminadas, para nova percepção e consequente crescimento.  

O mendigo da Rua da Praia, estatelado no chão, barriga sobre a laje, havia 

30 anos. Não sei quantas vezes passei por ele com pena e culpa. A vida que 

ninguém vê me impôs – e não foi fácil – curvar o pescoço, me agachar e 
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colocar meus olhos no mesmo plano dos olhos dele. Dessa posição de 

igualdade, pude enxergá-lo. Bastou olhar para baixo para que Sapo pudesse 

me contar como era olhar para cima (BRUM, 2006, p. 189). 
 

Ao se ater a quem está longe de ser “invisível”, apesar de assim ser encarado, Brum 

descobre que Sapo nunca caminhou, desde a gripe que pegou aos três meses; fica sabendo de 

sua saída de casa aos 15 anos, seguida da lida como peão até o dia da carona do motorista de 

ônibus, que o fez parar na cidade; conhece as vidas entrelaçadas à daquele homem: o 

motorista/segurança Rogério Rodrigues é pago diariamente com o que Sapo consegue juntar 

na rua. A namorada, Márcia Luiza dos Santos Carvalho, é sustentada por ele. A jornalista se 

depara com o sonho de Sapo: uma cadeira de rodas com motor, e ainda é gentilmente 

convidada para um churrasco (Ibidem, p. 60-63). Capítulos nunca imaginados de uma vida 

que, para a maioria dos transeuntes daquela rua, é apenas digna de dó, tomada por degradante, 

ou pior, entendida como incômodo. Que se apague sua imagem. Cruel veredicto para o 

sentenciado que não merecia sentença. Mais cruel ainda se pensarmos na importância que a 

visibilidade conquista com o passar do tempo, assunto de que trata John Thompson (1998).  

Interessado no elo entre mídia e o surgimento da modernidade, o sociólogo norte-

americano atesta mudanças consideráveis a partir do século XIX, o mesmo elencado por 

Sennett como crucial para o estabelecimento da tirania da intimidade. O novo cenário sobre o 

qual Thompson (1998, p. 37) discorre em trabalho de 1995 é produto do desenvolvimento da 

tecnologia da telecomunicação, e a consequente disjunção entre espaço e tempo: “Em 

contraste com a concretude do aqui e agora, emergiu um sentido de ‘agora’ não mais ligado a 

um determinado lugar”. Viver o acontecimento ou conhecer alguém que o viveu deixa de ser 

a opção solitária para dele se ter conhecimento no século XIX e ainda mais no XX, quando as 

casas ganham televisores. Surge a historicidade, a mundanidade e a socialidade mediadas, de 

forma que o passado torna-se conhecido fundamentalmente a partir de livros, jornais, filmes, 

programas de televisão. A compreensão de mundo fora do alcance da experiência pessoal é 

alargada e o sentido de pertencimento do indivíduo é modificado. Ele se sente, por exemplo, 

integrante de grupos que só existem por conta da mídia. 

Com a visibilidade não é diferente. A transformação da natureza da esfera pública – a 

mesma que chama a atenção de Richard Sennett (1988), ao problematizar um espaço público 

esvaziado de interações – faz com que a publicidade tradicional da copresença, o contato face 

a face, perca protagonismo para o que sociólogo denomina de quase interação mediada.  

[...] o evento público era um espetáculo que, por aqueles poucos indivíduos 

que calhavam de estar presentes, podia ser visto, ouvido, talvez até cheirado 

ou sentido de alguma maneira [...] O desenvolvimento da mídia deu origem 
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assim a novas formas de ‘publicidade mediada’ que vêm assumindo um 

importante papel no mundo moderno. Estas novas formas não substituíram 

inteiramente o papel da publicidade tradicional da co-presença. Ela 
permanece em destaque na sociedade moderna, como atestam os encontros 

públicos, as demonstrações de massa, os debates políticos face a face nos 

recintos parlamentares, etc. Mas à medida que os novos meios de 

comunicação foram se tornando mais penetrantes, as novas formas de 
publicidade começaram a suplementar, e gradualmente a estender, 

transformar e substituir a tradicional forma de publicidade (Ibidem, p. 114). 

 

O que Thompson mostra e que Sennett não contempla é o papel da mídia neste novo 

contexto do espaço público, que não está completamente morto
37

, mas também não tem a 

mesma configuração de antes. Se a experiência que extrapola o curso normal do cotidiano 

precisa ser mediada sob o risco de não ser conhecida, a mídia, embora não só ela
38

, tem nas 

mãos a possibilidade de “dessequestrá-la”, apresentando o que não pôde ser visto in loco. Para 

entender o conceito, primeiro é preciso partir do “sequestro”, exemplificado pelo sociólogo a 

partir das prisões e dos asilos para doentes mentais.  

Essas instituições forçosamente isolaram certas categorias de indivíduos do 

resto da população e as encerraram dentro de altos muros e seguros portões. 

Nos séculos anteriores os indivíduos condenados por crimes eram 
submetidos a formas públicas de humilhação e castigo, como o açoite, o 

ferro de marcar, o pelourinho e a forca; os criminosos eram marcados 

fisicamente e expostos em praça pública para todos verem. Mas do século 
XIX em diante, criminosos condenados foram cada vez mais enclausurados 

em instituições longe das vistas da população. Hoje o castigo de criminosos 

condenados, como o tratamento de doentes mentais, não são mais 
fenômenos que as pessoas encontram rotineiramente no curso da vida 

diária. São fenômenos destinados a especialistas e que muitos indivíduos 

veem, quando veem, como algo extraordinário (Ibidem, p. 196, grifo nosso). 

 

 Não acreditamos que seja o objetivo de Thompson, nem é o nosso ao reproduzir tal 

passagem, exaltar a exposição pública e vexatória de castigos atrozes, mas sim constatar uma 

                                                             
37Outros autores, como Antônio Rubim (2002), também abordam a mudança no espaço público, mas a percebem 

principalmente na contemporaneidade. Para ele, no período moderno ainda há a “primazia da rua”, no que difere 

principalmente de Sennett: “O deslocamento para a tela, síntese metafórica da nova dimensão pública organizada 

a partir dos espaços midiatizados, retira a primazia da rua como lugar privilegiado de realização da política, 
como acontecia na modernidade” (RUBIM, 2002 apud MORETZSOHN, 2007, p. 89, grifo nosso).   
38Embora este estudo contemple a grande reportagem, refletindo acerca de produtos jornalísticos, não podemos 

deixar de assinalar as experiências de autorrepresentação. Eis um exemplo: o feminismo negro e a resistência às 

tentativas de “invisibilizá-lo”. “Durante séculos, foi negado às mulheres negras a oportunidade de contar as suas 

próprias experiências e de ecoar as vozes que as representam. Os livros estudados nas escolas, em geral, trazem a 

perspectiva do branco colonizador, refletindo uma educação calcada em uma sociedade eurocêntrica, machista e 

racista que relegou os negros e as negras a papéis subalternizados na sociedade” (MALTA; OLIVEIRA, 2016, p. 

57). Na contramão desse cenário, proliferam-se iniciativas que aproveitam o potencial das novas tecnologias. Em 

artigo sobre o ativismo de mulheres negras no espaço virtual, Renata Malta e Laila Oliveira (2016, p. 62) 

destacam a atuação do Blogueiras Negras (http://blogueirasnegras.org/) que “[...] ao aceitar as contribuições 

textuais das leitoras de todo o Brasil, estimula a formação de uma política que descentraliza o conhecimento. O 
blog tem incentivado que mais mulheres negras possam narrar suas experiências e, através de suas histórias, 

ajudar outras mulheres que vivenciam situações de opressão”. 

http://blogueirasnegras.org/
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mudança da visibilidade de presos e doentes mentais. Uma vez que eles estão em interação 

face a face apenas com outras pessoas na mesma situação, familiares e funcionários do 

sistema carcerário ou dos asilos, são homens e mulheres também tornados “invisíveis”, na era 

em que “[...] a publicidade de eventos, ações e pessoas é religada à capacidade de serem vistas 

e ouvidas por outros” (Ibidem, p. 117). Decerto, a “invisibilidade” é diferente daquela do 

morador em situação de rua, que é visto, mas ignorado. No caso dos grupos citados, ela é 

fruto do que Thompson nomeia como “sequestração” da experiência, quando alguns 

indivíduos são forçadamente isolados da população em instituições. Tal condição seria 

passível, no entanto, de dar lugar à “dessequestração” a partir da experiência mediada – donde 

entendemos que “dessequestrar” é proporcionar o conhecimento do que não está no contexto 

da vida de todos os dias, mostrar o que está oculto. Passada a fase de decisão do que mediar 

ou não, há outra questão-chave: a forma como se dará a “dessequestração”, ou seja, de que 

maneira se apresentará o visível, quando se restitui a ele esta condição. Pensemos no caso dos 

presidiários que motivam pautas na imprensa. Embora ambas sejam relevantes, uma nota 

curta no pé de página sobre alguma rebelião ocorrida no presídio se distingue da imersão que 

denuncia a realidade do cárcere, por motivos que aprofundaremos no próximo capítulo.  

Nana Queiroz escolhe o segundo tipo de visibilidade. No livro-reportagem Presos que 

menstruam, a jornalista apresenta as condições de vida em penitenciárias femininas no país e 

as histórias de sete personagens: Safira, Gardênia, Júlia, Vera, Camila, Glicéria e Marcela. Ao 

longo de 292 páginas, ela revela as trajetórias anteriores à prisão e durante o cumprimento da 

pena, detalhando o desamparo em presídios superlotados, sem camas, nos quais faltam itens 

básicos de higiene – incluindo o absorvente, substituído pelo miolo do pão –, onde a comida é 

entregue com cabelo e fezes de ratos, e até grávidas são torturadas. 

Quando a polícia finalmente pôs as mãos em Gardênia, ela já estava com a 

gravidez avançada. Não que isso, em momento algum, tenha lhe rendido 
tratamento especial. Quando foi detida, Gardênia foi jogada com violência 

dentro da viatura e teve uma bolsa pesada atirada contra a sua barriga. – 

Aiiii! – Tá reclamando do quê? Isso é só outro vagabundinho que vem vindo 
no mundo aí! Quatro dias depois de chegar à delegacia, a pressão emocional 

e as más condições adiantaram o parto em dois meses. Começou a sentir 

contrações e pedir ajuda, mas os policiais alegaram que não havia viatura 

disponível para levá-la ao hospital. Dor, dor, dor. E foi só quando ela entrou 
mesmo em desespero e começou a gritar, a incomodar, que encontraram uma 

viatura para ela. A agonia era tanta que Gardênia até rasgou a farda do 

policial que a transportou até o carro. Entre uma contração e outra, ela foi 
observando a rua, as pessoas que olhavam o carro com medo, com 

curiosidade, com hipocrisia. A ninguém importava Gardênia ou o bebê que 

carregava. Eles eram o resto do prato daquela sociedade. O que ninguém 

quis comer. E seu filho já nascia como sobra (QUEIROZ, 2015a, p.71-72, 
grifos nossos).  
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Queiroz confronta a naturalização: as mulheres apresentadas são, antes de tudo, seres 

humanos, com suas histórias de vida, acertos e erros. Os erros
39

 não estão descontextualizados 

do que as leva a cometê-los. E a consequência, as penas, é apresentada junto da 

problematização da precariedade enfrentada nos presídios. É desfeita a imagem de que, por 

terem roubado ou traficado, essas mulheres merecem qualquer tipo de sorte a aguardá-las por 

trás de grades. A repórter denuncia a realidade que observa e lhe é relatada, se colocando 

contrária ao senso comum, embora não possa garantir que os leitores farão o mesmo. Vejamos 

o comentário de um internauta diante de matéria publicada por Queiroz (2015b, online) no 

site da revista Galileu, a partir da apuração para Presos que menstruam.  

Melhorar as condições de ambos? HAHAHAHA. DESDE QUANDO 

BANDIDO TEM QUE TER BOAS CONDIÇÕES DE VIDA NA CADEIA? 

Cadeia tem que ser a pior experiência possível mesmo. O cidadão que é 

prejudicado pelo bandido é quem paga a estadia e você quer que eles tenham 

luxo? Se adotarem essa ideia de que cadeia é um lugar pra acolher quem 

fod3 (sic) com a vida do cidadão de bem, bandido não vai hesitar em pegar 

atalhos pra passar por cima da sociedade porque vai saber que a 

consequência é um carinho na cabeça que iriam receber posteriormente. Essa 

inversão de valores me dá nojo (In QUEIROZ, 2015b, online). 

 

O leitor classifica a matéria como uma “inversão de valores”, enquanto prisões 

superlotadas – o projeto Sistema Prisional em Números (2018) ressalta que penitenciárias do 

Norte chegam a ter três vezes mais detentos do que a capacidade que possuem
40

 –; 

assassinatos – entre 2017 e 2018, a mesma pesquisa cita a morte de presidiários em 474 

unidades prisionais das 1.456 do país –; e condições subumanas de sobrevivência são nada 

mais do que o merecido, afinal qualquer outro tipo de tratamento representa “carinho na 

cabeça” e um perigo para a sociedade. Em nenhum momento é problematizado o contexto de 

desigualdade social do Brasil, o fato de atrás das grades estarem majoritariamente os pobres, 

muito menos se considera aquele um ser humano, portanto detentor de direitos. 

Consequentemente, não são cogitadas verdadeiras formas de ressocialização. Faces de uma 

realidade por muitos ignorada, por outros tantos legitimada – afinal, não sou “Eu” que passo 

por nada disso, sou o “cidadão de bem”; O Outro, que não é, que tenha esse destino, em uma 

retomada das discussões de Sennett (1988) –, mas também analisada criticamente.  

                                                             
39Entre as personagens está inclusive quem não cometeu erro algum. Glicéria foi presa com Eru, seu filho recém-

nascido, acusada de liderar um protesto para defender o seu povo, os habitantes da Terra Indígena Tupinambá de 

Olivença, no sul da Bahia. 
40As informações são compiladas anualmente e divulgadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a 

partir da Resolução CNMP nº 56/2010. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11314-
taxa-de-ocupacao-dos-presidios-brasileiros-e-de-175-mostra-relatorio-dinamico-sistema-prisional-em-numeros> 

Acesso em: 23 jun. 2019.  

http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11314-taxa-de-ocupacao-dos-presidios-brasileiros-e-de-175-mostra-relatorio-dinamico-sistema-prisional-em-numeros
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11314-taxa-de-ocupacao-dos-presidios-brasileiros-e-de-175-mostra-relatorio-dinamico-sistema-prisional-em-numeros
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O aprofundamento na descrição do cotidiano do cárcere está presente quando Nana 

Queiroz retrata as protagonistas das cenas com a complexidade que caracteriza a natureza 

humana. Assim, Safira, outra de suas entrevistadas, não é só a assaltante, é também a mãe de 

dois filhos, fugindo do marido agressivo e da reprodução da realidade em que também 

cresceu, junto de outros cinco irmãos. Sua imagem não é construída na reportagem em torno 

de uma única ideia e qualidade, o que afasta Safira da “personagem plana” sobre a qual 

discorre o pesquisador Oswaldo Coimbra (2004, p. 72-73):  

Personagem plana é a personagem construída em torno de uma única ideia 

ou qualidade. Cremilda Medina em Entrevista – o diálogo possível, mostra 
como uma visão parcializada faz o repórter enxergar o seu entrevistado por 

um único ângulo: o da valorização do pitoresco e do inusitado, o da ironia 

pretensamente intelectualizada, o da condenação – frequente no Jornalismo 

Policial –, o da glamorização (sic) (cf. Medina, 1986, p. 15) [...] Depois de 
caracterizada pela primeira vez, ela sempre reincide nos mesmos gestos e 

comportamentos, repete tiques verbais, diz as mesmas coisas. Enfim, torna-

se pouco densa, previsível.  
 

Na passagem, o brasileiro apresenta uma interpretação possível da categoria de 

personagem plano criada pelo escritor britânico Edward Morgan Forster, em 1927, para 

diferenciar os tipos de personagens presentes nos romances. Coimbra retoma em 1993 as 

definições, originalmente
41

 presentes em Aspects of the Novel, com o objetivo de analisar o 

texto jornalístico. Ele explica que em contraponto ao tipo de personagem “pouco densa” por 

ser “construída em torno de uma única qualidade” – o que ainda problematizaremos, haja 

visto a inexistência de um ser humano plano, só possível na literatura –, está aquela 

considerada como “dinâmica e multifacetada”. Para entender esses conceitos, tomemos como 

exemplo histórias contadas por Eliane Brum (2006) na coluna A vida que ninguém vê
42

.  

Vany e Celina dividem o mesmo quarto, de onde não saem. Poderiam ser 

caracterizadas como “[...] duas mulheres em uma geriatria. Exiladas. Duas náufragas que 

decidiram expor suas almas na ante-sala do esquecimento” (BRUM, 2006, p. 114). Poderiam, 

mas a descrição não se encerra aí. Vany é a professora de História que começou a sofrer de 

reumatismo aos 40 anos. Diante do avanço da doença e da morte dos pais, se muda para o 

asilo. Mas não se conforma com a ideia da morte e resiste pintando. Celina, por sua vez, é 

aquela que escolheu por morada a cama próxima à janela da rua, que tem como mundo. De 

                                                             
41Apesar de não citar diretamente Forster, Coimbra tem como referência Ana Cristina Lopes e Carlos Reis, que 

recorrem ao britânico em Dicionário de teoria da narrativa, obra de 1988. 
42Exemplificaremos o conceito a partir de personagens da coluna por já termos utilizado o livro de Brum para 

abordar a “invisibilidade” anteriormente. Vale à pena citar, no entanto, o artigo de Fabiana Piccinin e Kassia 
Santos (2014) que faz o mesmo, analisando de forma mais aprofundada a complexidade de Sapo e do velhinho 

dos comerciais, dois dos personagens apresentados pela jornalista. 
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olho no que acontece lá fora, ela também se atém às cartas que escreve dentro do quarto, para 

o presidente ou antigos pretendentes. De exiladas, passam a combatentes, com tantas camadas 

quanto às dos corações desenhados por Vany, “[...] em cores diferentes, um dentro do outro” 

(Ibidem, p. 117). A metáfora é propícia, pois ser personagem redondo é ser múltiplo.    

Como o doce velhinho dos comerciais, que motiva a coluna do dia 10 de julho de 

1999. David Dubin é aquele a quem as produtoras de TV recorrem para campanhas 

publicitárias, toda vez que precisam de um vovô amoroso. Mas David Dubin também é 

sobrevivente do holocausto. A família judia foi morta na cidade polonesa de Pinsk, enquanto 

sua vida era testada na guerra. Os tópicos frasais dos dois primeiros parágrafos na 

reportagem-crônica – “Você já o viu. O doce velhinho dos comerciais. Cabelos de neve, barba 

de merengue e olhos azuis faiscantes [...] Você já o viu. Estava esquálido, as costelas 

esticavam a pele cinzenta” (Ibidem, p. 140) – antecipam o motivo dele poder ser considerado 

dinâmico e multifacetado, constatação que se torna ainda mais evidente ao término do texto: 

“David Dubin é o seu nome. Enquanto aparece nas telas de TV com seu sorriso doce, há um 

outro igual a ele que desperta à noite vendo sempre o mesmo filme de horror. Um e outro são 

o mesmo. David Dubin está vivo porque ambos são verdadeiros” (Ibidem, p. 146). 

 

1.4 - Vida do filho da rua 

Temos no personagem redondo, embora com algumas ponderações feitas adiante, um 

norte para a busca da construção discursiva na primeira reportagem do nosso corpus. Filho da 

Rua é centrada na história de uma entre 383 crianças e adolescentes que estavam em situação 

de rua na cidade de Porto Alegre em 2008. Foi exatamente nesse ano que Letícia Duarte, 

repórter do jornal Zero Hora, conheceu Felipe. O adolescente àquela altura já peregrinava há 

seis anos pelas esquinas, dormia nas calçadas e, para resgatar Michel de Certeau (2014 

[1980]), se utilizava de astúcias em prol da sobrevivência solitária. Felipe, nome fictício do 

menino acompanhado dos seus 11 aos seus 14 anos pela jornalista, é ao mesmo tempo a vida 

“ordinária” descrita pelo francês e a vida tornada “invisível”, como Camila, a menina que 

também na capital gaúcha pedia um trocado nos cruzamentos, cantando versinhos, no fim dos 

anos 1990 (BRUM, 2006). No caso dele, a presença nas ruas é resultado “[...] de um misto de 

pobreza, negligência familiar, defeitos na rede de proteção, indiferença da sociedade, esmola, 

drogas” (DUARTE, 2012, p. 2), cada um desses fatores explorados pela repórter em um 

trabalho que se propõe a abarcar “das 320 páginas que registraram sua passagem por 

diferentes instituições às memórias da mãe e de educadores que conviveram com ele” 
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(Ibidem). Reconstituições do passado se somam a descrições de cenas do presente observadas 

pela jornalista. O resultado, o caderno especial vencedor do Prêmio Vladimir Herzog em 

2012, será analisado neste subtópico.  

Antes, no entanto, voltamos ao nosso objetivo com esta dissertação para explorar mais 

a fundo o método que empregamos. Queremos descobrir como se constituem os discursos 

acerca de múltiplas realidades sociais no gênero jornalístico grande reportagem. O “como” é 

preponderante na Análise de Discurso, o que justifica seu uso ao invés de outros tipos de 

análise, também voltadas ao texto, caso da Análise de Conteúdo. Eni Orlandi (2005, p. 17-18, 

grifo nosso) é categórica nesta distinção: 

A análise de conteúdo, como sabemos, procura extrair sentidos dos textos, 
respondendo à questão: o que este texto quer dizer? Diferentemente da 

análise de conteúdo, a Análise de Discurso considera que a linguagem não é 

transparente. Desse modo ela não procura atravessar o texto para encontrar 
um sentido do outro lado. A questão que ela coloca é: como este texto 

significa? Há aí um deslocamento, já prenunciado pelos formalistas russos, 

onde a questão a ser respondida não é ‘o quê’ mas o ‘como’. Para 
responder, ela não trabalha com os textos apenas como ilustração ou como 

documento de algo que já está sabido em outro lugar e que o texto 

exemplifica. Ela produz um conhecimento a partir do próprio texto, porque o 

vê como tendo uma materialidade simbólica própria e significativa, como 
tendo uma espessura semântica: ela o concebe em sua discursividade. 

 

Conhecida por trazer a Análise de Discurso ao Brasil no fim dos anos 1970, Orlandi 

reforça um fundamento da AD: a linguagem não é transparente, o que significa dizer que os 

sentidos não estão simplesmente postos. Antes, se constituem ao longo de um processo 

discursivo. E entender como o dito significa é explicitar tal processo, marcado pela 

abordagem do que está presente e do que, apenas aparentemente, não está: os sentidos outros 

que constituem o discurso. Essa característica da AD pode ser vinculada à sua origem na 

Linguística e nas Ciências Sociais. Trata-se de uma análise que surge relacionando a 

linguagem e a exterioridade, tentando superar tanto a perspectiva de uma língua fechada nela 

mesma, quanto à da história/sociedade independentes da significação. É submetido à língua 

que o sujeito se relaciona com a história e deste encontro emanam os sentidos (Ibidem, p. 47).  

O sujeito tem seu papel, mas não é o único responsável pelos sentidos do que diz, e ao 

afirmá-lo Orlandi está imbuída das pesquisas de Michel Pêcheux (1975), um dos fundadores 

da Análise de Discurso e claramente sua referência na área. O francês distingue dois tipos do 

que classifica como esquecimentos, o da origem do discurso e o da ordem da enunciação. Do 

primeiro deles falaremos agora. Por meio do esquecimento número um, o sujeito acredita que 

é o protagonista do discurso, embora o que determine os sentidos seja como ele se inscreve na 
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língua e na história, tal qual reforça Orlandi (2005, p. 35): “Quando nascemos os discursos já 

estão em processo e nós é que entramos nesse processo. Eles não se originam em nós. Isso 

não significa que não há singularidade na maneira como a língua e a história nos afetam”. É 

interessante aqui retomar Agnes Heller (2014, p. 37), quando ela reitera que o homem nasce 

já inserido em sua cotidianidade, adquirindo as habilidades imprescindíveis para a vida 

cotidiana; nascemos em um mundo já pronto e assimilamos a maneira de estar neste mundo.  

Dessa forma, os sujeitos ocupam posições pré-determinadas, memórias discursivas. 

Entra em cena conceito crucial para a Análise de Discurso. O sujeito que ocupa determinada 

posição é interpelado pela ideologia, como constata Pêcheux e Orlandi (2005, p. 48) sintetiza: 

Por seu lado, a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia traz 
necessariamente o apagamento da inscrição da língua na história para que ela 

signifique produzindo o efeito de evidência do sentido (o sentido-lá) e a 

impressão do sujeito ser a origem do que diz. Efeitos que trabalham, ambos, 
a ilusão da transparência da linguagem. No entanto, nem a linguagem, nem 

os sentidos, nem os sujeitos são transparentes: eles têm sua materialidade e 

se constituem em processos em que a língua, a história e a ideologia 
concorrem conjuntamente. 

 

A partir da relação da ideologia com as formações discursivas, que em breve 

explicaremos, é possível alcançar os processos discursivos, responsáveis pelos efeitos de 

sentido. Chega-se ao “como”. Por isso a centralidade da ideologia na Análise de Discurso. 

Iniciaremos agora o percurso descrito por Eni Orlandi (2005, p. 45) como “uma questão de 

método”, seguindo etapas do dispositivo analítico em busca do “como”. Passaremos da 

superfície linguística ao objeto discursivo, por meio das formações discursivas, e dele ao 

processo discursivo, ao alcançarmos as formações ideológicas, tal qual sintetiza o esquema 

abaixo, criado pela autora (Ibidem, p. 77) e tornado mais claro ao longo da análise.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Etapas da Análise de Discurso correlacionadas por Eni Orlandi em obra de 2005 
 

O movimento inicial necessário para esse fim é a constituição do corpus. Conforme 

abordamos na Introdução deste trabalho, nos debruçamos sobre reportagens vencedoras do 

Prêmio Vladimir Herzog. A premiação nasce para ecoar os gritos pela anistia às vítimas da 

ditadura militar no Brasil. A ideia parte de Helena Greco durante o Congresso Brasileiro de 

Anistia, realizado em Belo Horizonte em 1978, e é levada adiante por Perseu Abramo:  

1ª etapa: Passagem da      Superfície Linguística            Texto 
                                                     para o                    (Discurso) 

2ª etapa: Passagem do       Objeto Discursivo        Formação Discursiva 

                                                    para o 

3ª etapa:                          Processo Discursivo       Formação Ideológica   
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Nesta reunião é lançado o Prêmio Vladimir Herzog – edição anual – a ser 

entregue em São Paulo no dia 25 de novembro (aniversário do Vlado), Dia 

Nacional dos Mortos e Desaparecidos, para as dez melhores matérias sobre 
direitos humanos aplicadas na imprensa escrita. Do júri participam a CNBB, 

ABI, OAB, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, a Comissão Executiva 

Nacional dos Movimentos de Anistia e Clarice Herzog (GRECO, 2003, p. 

334). 
 

O prêmio era mais uma tentativa de colocar sob os holofotes os homens e as mulheres 

cujas vidas anônimas foram impactadas pelo regime ditatorial, prosseguindo até hoje com o 

intuito de fomentar produções jornalísticas de fôlego que contemplem direitos como a 

dignidade e a liberdade. Também a reportagem Filho da Rua, que vence na categoria Jornal 

da premiação, aborda direitos básicos do cidadão a partir da vida de Felipe, adolescente em 

situação de rua desde os cinco anos, quando o pai dá lugar ao padrasto em sua casa. Para dar 

início à análise, vejamos primeiramente como Felipe é apresentado em parágrafo introdutório 

da reportagem, logo abaixo da foto na qual sua mão aparece suja e com ferimentos:  

Felipe é infantil, mas agressivo; pede ajuda, mas não larga o crack; procura 

a família, mas vive nas esquinas. A sociedade sustenta seu vício com 
esmolas. A mãe cansou da luta para resgatá-lo. Projetos sociais dos governos 

fracassaram na missão de ajudá-lo. Por três anos, ZH seguiu os passos de 

Felipe e mostra, nesta reportagem, como a mistura de omissão, pobreza, 
desestrutura familiar e falta de horizontes é o berçário ideal para o 

nascimento de um menino de rua (DUARTE, 2012, grifo nosso).  

 

 

Figura 2 – Capa do caderno Filho da Rua. Fonte: Jornal Zero Hora, 17 jun. 2012,  Ano 49,  Nº 17.055. 

Reportagem: Letícia Duarte Imagens: Jefferson Botega 
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As frases adversativas destacadas mostram que Felipe não tem apenas um tipo de 

comportamento, não é só o vilão, o agressivo, nem só o inocente, o infantil; pelo contrário, 

soma características que no senso comum não seriam colocadas lado a lado. Esse cenário se 

mantém ao longo de toda a reportagem, de forma que podemos destacar trechos a partir dos 

quais são constituídas duas faces de Felipe. Tomemos primeiro o que é dito sobre suas 

experiências nos curtos períodos em que frequentou a escola: 

Em relatório ao Conselho Tutelar em 27 de dezembro, a então diretora da 

escola, Lucia Araujo, manifesta preocupação com a trajetória de Felipe. “No 
pouco comparecimento foi evidenciado [comportamento] agressivo com 

colegas, brigas, mentiras, fantasias de situações vividas, conivência da mãe 

com atitudes inadequadas do filho, pouco acompanhamento escolar da 
família, fuga da escola, inquieto para a realização de atividades na aula, além 

de história familiar de drogadito e de morte do irmão mais velho. Sugerimos 

apoio à família, na área assistencial e de saúde, para que haja progresso 
escolar”. 

 

[...] é identificado pela educadora Marta Helena Cardoso como um aluno 

turista entre as 160 crianças que frequentam a instituição: visita de vez em 
quando, joga futebol, mas não tem concentração na escrita nem se mostra 

interessado na hora do conto. Em vez de ouvir historinhas de contos de fadas 

no serviço socioeducativo, elege como professores outros moradores de rua 
que catam papelão nas imediações da praça Garibaldi, na Cidade Baixa, e no 

Centro.  

 

Felipe está posto no discurso das educadoras como uma criança que não absorve o que 

é ensinado, porque não presta atenção, não tem interesse, além de não colaborar para a 

convivência harmônica na sala de aula, brigando. São características que o emolduram como 

um aluno problemático, para o qual não há muita esperança, o que  faz a escola no primeiro 

trecho apontar como única solução a ajuda do Estado. Ainda nesta passagem, nota-se que os 

adjetivos negativos aparecem ligados ao histórico de drogas na família e à morte do irmão. A 

construção de sentidos permite ao leitor supor que o irmão estivesse envolvido com as drogas 

e por isso foi morto, assim como Felipe pode estar e pode ter igual destino. Mas os motivos 

para o comportamento de Felipe não são deixados de lado pela repórter. Por que ele não se 

interessa pelo conto? Porque contos de fada não fazem parte da sua realidade. Desde cedo, a 

moral da história é passada a ele por outros moradores em situação de rua. 

Apesar de seu cotidiano, apartado do que faz parte do imaginário daquele vivido por 

uma criança, há marcas no discurso que lembram se tratar de apenas um menino. O “jogar 

futebol” no segundo trecho remete à formação discursiva que chamaremos de Infância. 

Vejamos outras passagens que a constituem: 
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Formação discursiva Infância 
 
[...] aos três anos, um Felipe de cabelos loiros encaracolados faz pose em 

cima de um pônei emprestado por um vizinho, na Vila Mário Quintana, zona 

norte de Porto Alegre. 

 
As fugas se tornaram rotina em seguida. Longe da vigilância da mãe, que 

passava o dia fazendo faxinas, dizia que saía para procurar o pai, a quem 

sempre idealizou como um herói.     
   
Embora apresente o olhar um tanto perdido, a fala enrolada, aos olhos dos 

vizinhos ainda parece o mesmo guri que gostava de jogar futebol quando 

pequeno.  
 

Numa de suas primeiras noites na rua, aos seis anos, o menino de lábios 

carnudos e cabelo castanho raspado arrecada R$ 100 pedindo esmola na 
rodoviária. Volta para casa de táxi, com duas sacolas de rancho. Compra 

bolachas recheadas, refrigerante, chocolate. 

 
Arrisca planos para o futuro. – Se alguém me oferecer um serviço, vou 

trabalhar e vou parar de usar. Vou comprar uma casa e uma televisão e vou 

comprar minhas roupas, meu guarda-roupa e um carro ou uma moto – 

enumera, num sorriso tímido. À medida que o Centro se aproxima, assume 
outra personalidade. 

 

Quando despertou, começou a desenhar os automóveis que aprendeu a 
apreciar nas ruas [...] Felipe ficou entusiasmado ao contemplar a mochila. 

Pediu para ver os cadernos, o lápis, o estojo.  

 

Felipe é criança. É o guri que gostava de jogar bola, faz pose para a foto, vê o pai 

como herói, que quando tem dinheiro quer comprar o que as crianças gostam de comer, que 

sonha, que desenha e se encanta com o material escolar. Felipe não é só criança: 

Formação discursiva Comportamento 
desviante 

 

Recolhe uma pedra no chão, faz de conta que vai atirar contra um outro 
morador de rua que passa pela calçada.  

 

Apanha um pedaço de arame da calçada, começa a apontá-lo a quem cruza 

o seu caminho. – Passa a bolsa, passa a bolsa – grita para uma mulher, sem 
deixar de correr, num movimento que faz balançar os pingentes em formato 

de estrelinha da corrente prateada que carrega no pescoço. 

 
Ao avistar um isqueiro da grife Zippo nas mãos do fotógrafo, Felipe pede 

para ver e sai correndo levando o objeto. 

 

Algumas crianças possuem gestos agressivos, mas esse traço em Felipe não faz parte 

da formação discursiva Infância, advém da vida adulta que leva nas ruas, onde tenta se impor, 

onde realiza furtos para sobreviver e também para poder comprar drogas. Aqui fica mais claro 
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o significado da formação discursiva, aquilo que pode e deve ser dito “[...] a partir de uma 

posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada” (ORLANDI, 2005, p. 43), ou em 

outras palavras, a partir de uma formação ideológica. Ao fornecer um exemplo, Marcia 

Benetti (2016, p. 241) ajuda a compreender essas duas definições: 

[...] um padre católico que esteja em um debate sobre legalização do aborto 

provavelmente inscreverá sua fala em uma formação discursiva cristã 

católica contrária ao aborto, pois isso é ‘aquilo que pode e deve ser dito’ 
daquela posição de sujeito e naquela conjuntura. A formação ideológica que 

lhe corresponde e sustenta necessariamente deverá ser buscada, pelo analista, 

na teologia e no estudo do catolicismo. Se o mesmo sujeito disser no debate 

que é favorável ao aborto, ele estará produzindo sentidos que se inscrevem 
em outra formação discursiva, que não aquela primeira que dele se esperava. 

Isso é possível, provoca estranhamento, nos faz pensar que algo “está fora do 

lugar” e realmente está: o enunciador se posicionou em um lugar inesperado 
ou trouxe novos elementos à sua posição de sujeito, e isso faz toda diferença.   
 

Diante do segundo sentido sobre Felipe, percebemos a sua inscrição em uma nova FD, 

o Comportamento desviante, por um duplo afastamento: das regras instituídas socialmente e 

do que é esperado pela sua pouca idade. Ele ameaça ferir, rouba, não consegue permanecer 

em uma escola, nem abandonar seu vício. Mas, como vimos, ele também se posiciona em 

outro lugar, o lugar de onde pode e deve dizer que é criança. Há ainda uma terceira posição 

ocupada por Felipe, a da Religiosidade: 

Formação discursiva Religiosidade 
 

Sentado no fundo do ônibus, Felipe canta versos de glória, aleluia. Músicas 

que lembram a religiosidade de sua infância, no tempo em que ia com a mãe 

à igreja e sonhava em ser pastor. Diz que não sabe rezar, mas acredita em 
Deus. – Acho que ele pode me tirar dessas drogas – crê. 

 

A fala de Felipe está ancorada na formação ideológica do cristianismo, segundo o qual 

Jesus, Filho de Deus e redentor da humanidade, se volta primeiramente aos doentes, aos 

miseráveis, aos pecadores, aos excluídos sociais. Todas as passagens bíblicas que apresentam 

tal imagem de Jesus estão presentes, de alguma forma, na crença de Felipe em sair das drogas 

a partir da intervenção divina, assim como outros textos que atestem, por exemplo, o poder de 

Deus. O próprio Felipe muito provavelmente não tem consciência, mas o que fala é fruto 

desse processo discursivo, dos discursos que antecedem a sua existência.  

Igualmente, para nos aprofundarmos na formação discursiva Infância, um caminho 

seria investigar o vínculo da infância moderna com a vida privada, como o faz Renata Tomaz 
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(2016); um vínculo que nos permite entender a criança como aquela que deve ser protegida
43

. 

Nessa perspectiva, ser criança é possuir responsabilidades bem diferentes das do adulto, é ter 

contato com a escola, é brincar, é desenhar, como vemos nas sequências da FD Infância
44

. Já 

no que tange ao Comportamento desviante, podemos recorrer ao que Erving Goffman escreve 

originalmente em 1963. Para o autor, os “desviantes sociais” contemplam ampla gama de 

pessoas, dos “músicos de jazz” ao “mendigo impenitente da cidade”, por poderem ser “[...] 

consideradas engajadas numa espécie de negação coletiva da ordem social” (GOFFMAN, 

2008, p. 154-155). Tal conceituação é passível de muitas problematizações, como a 

comparação entre realidades tão destoantes. Não é nosso intuito, no entanto, analisar mais a 

fundo o que Goffman toma por desviante, mas sim apontar onde deve ser buscada a formação 

ideológica que sustenta o dizer do desvio, delimitando as possibilidades deste dizer. 

Certamente pode-se procurá-la nas contribuições do autor, já que Felipe também significa no 

discurso a partir de uma negação de regras instituídas para o convívio em sociedade. 

Atingir este ponto é ter percorrido todas as etapas listadas por Orlandi: constituir o 

corpus; de-superficializar, desfazendo o esquecimento número dois de Pêcheux (1975), a 

ilusão de que o que dissemos só pode ser dito com as palavras que escolhemos usar 

(ORLANDI, 2005, p. 65); e caminhar das formações discursivas encontradas para a sua 

relação com a ideologia, chegando às formações ideológicas, ao processo discursivo. A fim de 

oferecer uma visão geral acerca dos discursos das reportagens, ao término de cada análise 

apresentaremos um quadro-síntese resumindo o que encontramos de formação discursiva e de 

formação ideológica no texto, as duas etapas finais do método de Eni Orlandi apresentado no 

Quadro 1. Intentamos, assim, deixar mais sistematizado o caminho que percorremos. Trata-se 

do caminho que Marcia Benetti (2016, p. 248) identifica como análise dos sentidos na AD:  

Depois de identificar os principais sentidos e reuni-los em torno de 

formações discursivas (FD) mínimas, excludentes, o pesquisador deve 
buscar, fora do âmbito do texto analisado, as formações ideológicas que lhes 

correspondem, ou seja, os discursos ‘outros’ (de uma formação política, 

religiosa, econômica, estética etc.) que conformam aqueles sentidos [...] 
Provavelmente serão extraídos fragmentos significativos para a análise, que 

                                                             
43Em artigo (recorte de sua tese) premiado na Compós, a pesquisadora atesta que com o passar do tempo a 

criança deixa de ser vista enquanto braço produtivo da família, saindo da esfera do público e entrando na esfera 

privada, a partir da qual passa a ser alvo de proteção. “Segundo essa concepção, que se espalharia sobretudo pelo 

ocidente até a primeira metade do século XX, às crianças deveria ser dado um período de liberdade das 

responsabilidades familiares, principalmente econômicas. Elas deveriam ser escolarizadas e tratadas com carinho 

(ARIÈS, 1981) até que se tornassem capazes de ‘ser gente’” (TOMAZ, 2016, p. 2). Cabe ressaltar o diferencial 

do trabalho de Renata Tomaz (Ibidem, p. 7) de não fechar os olhos para a realidade brasileira, bem distante da 

infância moderna observada na Europa de Ariès: “No Brasil, importante lembrar, esse processo de modernização 

da infância foi bem mais tardio, além de complexificado pelas suas configurações sociais, históricas e culturais”.    
44Se pensarmos, no entanto, em todos os sentidos constituídos sobre Felipe, não apenas nos que o inscrevem na 

FD Infância, podemos dizer que ele está mais próximo da esfera do público, por precisar se manter sozinho.  
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em AD chamamos de sequência discursiva (SD). A sequência discursiva é o 

trecho arbitrariamente recortado pelo pesquisador do texto em análise, 

porque contém elementos que respondem à questão da pesquisa. 
 

Utilizando a partir de agora o nome de sequência discursiva, contemplemos mais uma 

delas. A repórter narra cena em que Felipe chega à Vila dos Papeleiros, ponto de venda do 

crack. Ele ainda não tem o dinheiro para comprar a pedra, está ansioso: “Puxa um cigarro 

amassado, um isqueiro do bolso e começa a fumar. Ri de cenas do desenho animado Pica-Pau 

que passam na televisão da vizinha”. A SD é seguida de outra, que já analisamos, o roubo do 

isqueiro do repórter fotográfico Jefferson Botega. Destacamos a nova sequência por a 

considerarmos uma síntese da personagem redonda. No mesmo momento, Felipe fuma, como 

um adulto, e ri do desenho animado, como uma criança, porque ambos constituem o que é. No 

citado Aspectos de um romance, Edward Forster (2005, p. 99) elogia a escritora inglesa Jane 

Austen por ela tratar com igual complexidade seus personagens. 

Por toda a parte, na sua obra, encontramos esse tipo de personagem, 

aparentemente tão simples e plano que nunca precisa de uma reapresentação 

e ainda assim nunca perde o pé da sua profundidade – Henry Tilney, Mr. 

Woodhouse, Charlotte Lucas. Ela pode rotular seus personagens com termos 
como “Sensatez”, “Orgulho”, “Sensibilidade” e “Preconceito”, mas eles não 

se limitam a essas características [...] O teste de um personagem redondo é 

se ele é capaz de nos surpreender de maneira convincente. Se ele nunca nos 
surpreende, é plano. 

 

Mas por que o personagem não surpreende? Pode ser até possível na ficção classificar 

personagens como planos em contraponto a redondos, já que eles não existem para além das 

palavras presentes no livro, mas ao transportar tal conceituação para o jornalismo, como faz 

Coimbra (2004) e como nós mesmos fazemos, a pergunta se torna mais urgente. Não é 

possível conceber um ser humano plano, que se limite a apenas uma característica. O nosso 

entendimento é que todos são personagens redondos, mas alguns são apresentados como 

planos porque há um olhar superficial voltado a eles. Assim, o “universo carcerário” da 

identidade de que falávamos com Benjamin (1987) e Baptista é instituído a partir da tentativa 

de simplificar o Outro. O fenômeno não se encerra apenas na comunicação. Heller (2016, p. 

60, grifos nossos) aborda esta problemática ao explicar a analogia, inerente ao cotidiano. 

É através dela que, principalmente, funciona o nosso conhecimento cotidiano 

do homem, sem o qual não poderíamos sequer nos orientar; classificamos em 

algum tipo já conhecido por experiência o homem que agora queremos 
conhecer sob algum aspecto importante para nós e essa classificação por 

tipos permite nossa orientação. Tão somente a posteriori torna-se “evidente” 

na prática que podemos dissolver aquela analogia e conhecer o fenômeno 
singular – nesse caso, o homem em questão – em sua concreta totalidade e, 

assim, avaliá-lo e compreendê-lo.  

 



 

64 
 

A analogia opera classificações que minam a complexidade, para o desconhecido ser 

rapidamente apreensível na vida cotidiana. Seu perigo, lembra também a húngara, é este juízo 

provisório se cristalizar em preconceito, fossilizar o Outro. Mas a complexidade pode também 

explodir o encarceramento e se libertar, exigindo um olhar igualmente complexo passível de 

compreendê-la. A título de exemplo, uma fala de Zélia Duncan a respeito da amiga e também 

cantora Cássia Eller ilustra exatamente, a nosso ver, esse momento: quando o olhar plano 

deixa de ser suficiente. Em documentário sobre a artista, Duncan afirma: 

Quando ela ficou grávida e teve neném outros lados se mostraram, as 

pessoas se surpreenderam. Mas quem era amigo dela, sabia como ela era 
doce, ela era extremamente doce. Ela juntava várias coisas. Por isso que eu 

acho que ela era tão perturbadora. Porque de repente aquela mulher-macho, 

mulher que cospe, de repente aparece de vestido, grávida. Deixa as pessoas 

desesperadas, né? (CÁSSIA..., 2015). 
 

O olhar simplificador não pressupõe a feminilidade de Cássia Eller. Assim como trata 

Felipe enquanto mais um morador de rua, mais um marginal, mais um viciado em drogas. 

Essa é a analogia de que trata Heller (2016), a naturalização que Moretzsohn (2007) denuncia, 

a ligação distorcida que Kosik (1976) vê entre essência e aparência. Prosseguindo na Análise 

de Discurso, essa é também a formação imaginária criada em torno de Felipe, é a antecipação 

da representação que se faz dele, a partir de “[...] imagens construídas social e historicamente” 

(BENETTI, 2016, p. 238). Aí a ideologia age, fornecendo  

[...] as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, um 
patrão, uma fábrica, uma greve etc., evidências que fazem com que uma 

palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” e que 

mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo que 

chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados 
(PÊCHEUX, 2014 apud BENETTI, 2016, p. 240).  

 

Todo mundo “sabe” quem é um morador em situação de rua. Mas a certeza é desfeita 

quando Felipe se mostra multifacetado
45

. Essa constatação, no entanto, não faz com que a 

reportagem deixe de cair no lugar comum em alguns momentos. Como no trecho: “A agitação 

do bebê que se apresentou ao mundo com 3,59 quilos e 51 centímetros fez com que seis dedos 

ficassem gravados na ficha do teste do pezinho”. A construção discursiva repercute na 

formação imaginária a respeito de Felipe, pois uma leitura possível é que seu comportamento 

ainda bebê está ligado à sua situação de rua. Trata-se de uma passagem cujo deslize de 

                                                             
45

Multifacetado assim como Sapo, personagem de Eliane Brum que agora podemos retomar. Piccinin e Santos 

(2014), no já citado artigo sobre A vida que ninguém vê, mostram como este outro morador em situação de rua é 
também personagem redondo, que desafia a naturalização – eis um exemplo: Sapo deposita dinheiro no banco, 

como qualquer outra pessoa, o que a priori ninguém poderia supor. 
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sentidos, o efeito metafórico
46
, poderia gerar comentários como “Sempre foi problemático”, 

opostos ao movimento que a repórter faz para contextualizar a maneira como Felipe procura 

as ruas. Já em um segundo trecho, ele é comparado a crianças com quem cresceu: 

Entre os amigos que o cercam, está um vizinho da mesma idade, que durante 

dois anos foi engraxate no centro da cidade e, com ajuda do Conselho 

Tutelar, regressou ao lar. No caso dele, o vínculo com a escola foi decisivo. 
Mesmo quando ia para o Centro, nunca parou de frequentar a sala de aula, 

e àquela altura, está na terceira série. Ali também estão dois meninos, de 

nove e 10 anos, que já venderam amendoim e bergamota nas sinaleiras da 
Ipiranga, perto do entroncamento da PUCRS. – A gente só parou de ir 

vender na sinaleira porque o cara deixou de nos dar serviço. 

 

Citar o menino em situação de vulnerabilidade social que conseguiu ter destino 

diferente a partir da escola induz à constituição de determinado sentido sobre Felipe: ele tinha 

a chance de mudar de vida, como reiteram ainda as passagens sobre suas estadias em abrigos 

e espaços socioeducativos. Mas Felipe foge. Foge, como depois é dito, porque “Lá fora, algo  

mais poderoso o atraía: o crack”. Com essa frase, que encerra a reportagem, completam-se os 

sentidos que alinham o ciclo vicioso no qual Felipe está inserido. Aqui, Felipe é observado 

pelo olhar plano, é o desviante sem perspectivas, criminalizado. Porém, há de se pontuar 

ressalvas. Na mesma sequência discursiva, são citadas mais crianças que, ao menos por certo 

período, estavam nos sinais, trabalhando – bem longe da infância moderna. O objetivo neste 

caso é o reforço da repórter na inscrição de Felipe enquanto vítima de homens e mulheres 

com pena de sua condição. De fato, a vida ligada às drogas não aparece no todo como uma 

simples escolha de Felipe, muito pelo contrário. Um dos méritos do trabalho é o esforço de 

apuração da repórter em apresentar a complexa rede de fatores que faz o menino permanecer 

na rua. Trata-se de uma formação discursiva central no trabalho: a Denúncia. 

Formação discursiva Denúncia 
 

DENÚNCIA DA DESESTRUTURA FAMILIAR 

Afastado do pai, Felipe cresceu sem poder contar com o exemplo dos 
irmãos. Longe da vigilância da mãe, que passava os dias batalhando o 

almoço do dia seguinte, os filhos mais velhos traçavam a própria geografia. 

Em 2000, quando o caçula tinha dois anos, a irmã de 15 anos e o irmão de 
16 foram apreendidos por furto de lâmpadas. O filho de 12 tinha 

reclamações na escola por roubar merenda dos colegas. O mais velho 

cumpria pena por roubo. O consumo de loló virou rotina entre os mais 

velhos. Apesar das dificuldades de criar a prole, a mãe decidiu não fazer 
laqueadura após o sexto parto. Pensava: e se depois quisesse mais um bebê? 

                                                             
46Essa é outra contribuição de Pêcheux, a quem Orlandi (2005, p. 78) recorre: “O efeito metafórico, nos diz M. 

Pêcheux (1969), é o fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual, lembrando que este 
deslizamento de sentido entre x e y é constitutivo tanto do sentido designado por x como por y”. A metáfora é, 

assim, uma transferência de sentidos, lugar da interpretação, da ideologia, da historicidade (Ibidem, p. 80).  
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Embora Maria negasse, os filhos relataram às autoridades que o padrasto 

também ficava agressivo quando bebia e batia neles.  

 
[...] Apesar de Felipe ter apenas três anos, puxa-lhe as orelhas e coloca-o de 

joelhos. 

 

DENÚNCIA DAS FACILIDADES PARA CHEGAR À RUA 
Com a cumplicidade dos cobradores de ônibus, que permitiam que passasse 

por baixo da catraca, ganhou o passaporte para sair da vila rumo ao Centro.  

 
– O certo seria não deixar esses guris passarem, mas sabe como é, a gente 

tem medo. Uma vez, um cobrador não deixou e depois o pai do guri, que era 

traficante, deu três tiros na cabeça dele – justifica o cobrador, contando que 

em linhas como a Educandário chegam a passar 80 crianças por baixo da 
catraca a cada dia.  

 

Nas ruas, Felipe descobre ser capaz de conquistar sozinho o que a mãe não 
pode lhe dar. Nem precisa dizer nada: basta estender os braços finos e o 

dinheiro aparece em sua mão.  

 
– Só tem uma razão para as crianças estarem nas sinaleiras: é porque ali 

ganham dinheiro. A esmola é o que fixa as crianças na rua – adverte o 

desembargador Breno Beutler Júnior, que atuou durante 18 anos na 1ª Vara 

da Infância e da Juventude da Capital, inclusive no caso de Felipe. 
 

Com o dinheiro doado por anônimos, Felipe começa a ir cada vez mais 

longe.  
 

Passa por uma banca de churrasquinho montado (sic) sob as paradas dos 

coletivos e ganha um espetinho. – Eu sempre dou força para esse menino – 
acredita José Bento, o dono da banca, um dos que o ajudam a mantê-lo na 

rua.  

  

DENÚNCIA DAS FALHAS DO ESTADO 
Antes que sua mentira seja descoberta, Felipe foge da sala de espera do 

conselho da Bom Jesus, aproveitando que os conselheiros estão atarefados 

com outros casos.  
 

Sem conferir a informação nem a identidade de Felipe, o plantão conduz o 

menino ao Acolhimento Noturno, destinado a moradores de rua adultos.  

 
Sem integração com programas de geração de renda e preparação para o 

mercado de trabalho, a bolsa não altera em nada a estrutura familiar.  

 
Uma rotina que nem mesmo a Justiça conseguiu interromper [...] A guarda 

foi concedida provisoriamente ao abrigo municipal. Mas a instituição se 

revelou incapaz de segurá-lo. De 10 de novembro até 15 de março de 2009, 
Felipe fugiu três vezes. 

 

A coordenação do abrigo admite que as fugas são rotina. Diz que ali é um 

espaço de moradia, não de detenção, por isso as crianças não são trancadas. 
Mas reconhece falta de estrutura. Na época, em um espaço para 30 crianças, 

havia 64 – e apenas seis educadores sociais em cada turno.   
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É dado espaço para as vozes da mãe, dos comerciantes, dos cobradores que ajudam 

Felipe, dos órgãos governamentais. Mas o discurso se constitui de tal modo que todas essas 

falas são problematizadas. E isso porque a FD está ancorada em formação ideológica que nos 

remete à Constituição (BRASIL, 1988). O conjunto de normas contempla direitos como o de 

ninguém ser submetido a tratamento desumano ou degradante – Artigo 5º, inciso III; prevê a 

garantia à propriedade – Artigo 5º, inciso XXII; e afirma que os pais têm o dever de assistir os 

filhos – Artigo 229. A ausência desses direitos faz a repórter ser crítica aos seus entrevistados. 

A reportagem se inicia seguindo os passos de Maria, à procura de Felipe na última 

tentativa de tirá-lo da rua antes de partir. Vítima de violência doméstica, e por isso separada 

do pai dos seis filhos, ora seu sofrimento está em foco, ora está o fato de não conseguir cuidar 

de nenhum deles. E, assim, temos sequências como a que a repórter descreve os desvios de 

cada filho, informando logo depois que a mãe cogita ter mais bebês. As principais críticas, no 

entanto, estão reservadas aos que dão esmolas, fornecem comida e permitem que Felipe tenha 

transporte para onde desejar ir. Entrevistas com as próprias crianças e especialistas mostram 

como são essas atitudes, consideradas boas formas de minimizar o peso da consciência de 

uma sociedade desigual, que mantêm a situação de rua. O cobrador de ônibus explica que tem 

medo, mas nem por isso o questionamento do problema deixa de ser colocado. Aí, porém, 

está também presente o sentido que corrobora a formação discursiva Comportamento 

desviante: o medo é porque esses meninos são, podem ser ou integram famílias de 

“marginais”. Já o Conselho Tutelar, os programas assistenciais, a Justiça, não abandonam 

Felipe à própria sorte. Os próprios dados compilados – como as 320 páginas de documentos 

sobre ele – corroboram este sentido. Todavia, são tentativas que na reportagem aparecem 

descoordenadas e com falhas claras.   

Por todas essas características, entendemos que Filho da rua é um discurso polêmico, 

“[...] aquele em que a polissemia é controlada, o referente é disputado pelos interlocutores, e 

estes se mantêm em presença, numa relação tensa de disputa pelos sentidos” (ORLANDI, 

2005, p. 86). A classificação de Orlandi é voltada a discursos que se constituem 

primordialmente pela divisão entre processos parafrásticos e polissêmicos, como em um jogo, 

em que ora os sentidos reiteram o já dito, neste caso sobre meninos em situação de rua como 

Felipe, ora rompem com a significação instituída, dando lugar a novos sentidos. Chegando ao 

término desta análise, apresentamos abaixo o quadro-síntese com as formações discursivas e 

as respectivas formações ideológicas anteriormente pontuadas e comentadas. 
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Formação discursiva Formação ideológica 

 

Infância 

 

Vínculo com a esfera privada (TOMAZ, 2016) 

atrela à infância o sentido da proteção: ser 
criança é ir à escola, brincar, desenhar.  
 

 

Comportamento desviante 

 

“Desviantes” como “engajados na negação 

coletiva da ordem social” (GOFFMAN, 2008). 
 

 

Religiosidade 

 

Cristianismo. 

 

 

Denúncia 

 

Direitos garantidos pela Constituição (Artigo 5º, 

incisos III e XXII; Artigo 229). 
 

Quadro 2 – Segunda e terceira etapas da Análise de Discurso da reportagem Filho da Rua  

(Zero Hora, 2012) 

 

1.5 - Vida nua: quando ‘não se merece’ viver 

A vida de Felipe é ignorada, ou visível pelo tempo de se entregar uma esmola e ficar 

em paz consigo mesmo. Há ainda um tipo de vida que merece menção aqui, mas que adentra 

em nova categoria. Não vamos falar do “invisível” social (BRUM, 2006) e nem estamos no 

âmbito do “ordinário” de Certeau (2014 [1980]), que emprega táticas para sobreviver. 

Abordaremos agora a vida tornada tão insignificante que é “matável”, sua existência passa a 

ser decidida por outras pessoas. Trata-se da vida nua
47

, trabalhada por Giorgio Agamben 

(2010 [1995]) na obra em que resgata o homo sacer, expressão latina para homem sagrado. 

Essa figura do direito romano arcaico se refere a quem cometeu um delito contra a divindade, 

estando à mercê da vingança dos deuses; há no sagrado um sentido negativo. O filósofo 

recorre ao verbete de Sexto Pompeu Festo, gramático romano do século II, para explicá-la.   

Homem sacro é, portanto, aquele que o povo julgou por um delito; e não é 

lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não será condenado por homicídio, na 
verdade, na primeira lei tribunícia se adverte que “se alguém matar alguém 

que por plebiscito é sacro, não será considerado homicida”. Disso advém que 

um homem malvado ou impuro costuma ser chamado sacro (AGAMBEN, 

2010, p. 74). 

 

                                                             
47Agamben parte de Walter Benjamin para chegar ao termo vida nua. No ensaio Zur Kritik der Gewalt, de 1921, 

com mais de uma tradução para o português – Crítica da violência: crítica do poder (1986) e Para uma crítica 

da violência (2011) –, Benjamin cunha a noção de “mera vida”, ou “bloβe Leben”, ao refletir acerca da violência 

na criação jurídica. Escreve Agamben (2010, p. 73) sobre esse estudo: “Por isto não é por acaso que Benjamin, 
ao invés de definir a violência divina, num desdobramento aparentemente brusco prefira concentrar-se sobre o 

portador do nexo entre violência e direito, que ele chama de ‘vida nua’ (bloβ Leben)”. 
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Diante do homo sacer está a sombra de um assassino que se o matasse não seria 

punido por seu ato ilícito. Esse é o principal paradoxo entre aqueles que marcam o livro Homo 

sacer: o poder soberano e a vida nua, publicado originalmente em 1995. Agamben cita que 

uma corrente de pensadores modernos explicará a impunidade do homicídio a partir da 

interpretação da morte como sacrifício à divindade, numa época em que o direito religioso e o 

penal eram correlatos. Outra corrente, porém, lembra que não seria lícito fazê-lo, pois a vida 

do sacer é também consagrada a deuses ínferos. Donde temos que nenhum dos dois grupos 

consegue explicar em sua integralidade a natureza desse homem conflituoso da Roma Antiga, 

que não pode morrer pelas mãos humanas, mas convive com a possibilidade de ser morto e 

com uma dupla repulsa, a exceção do sagrado e do profano. Por mais que o sacrifício aos 

deuses figure, sobretudo, nos períodos arcaicos, para o autor essa vida ameaçada ainda existe:  

Na modernidade, o princípio da sacralidade da vida se viu, assim, 

completamente emancipado da ideologia sacrificial, e o significado do termo 
sacro na nossa cultura dá continuidade à história semântica do homo sacer e 

não à do sacrifício [...] O que temos hoje diante dos olhos é, de fato, uma 

vida exposta como tal a uma violência sem precedentes, mas (sic) 

precisamente nas formas mais profanas e banais. O nosso tempo é aquele em 
que um week-end de feriado produz mais vítimas nas autoestradas da Europa 

do que uma campanha bélica (Ibidem, p. 112-113). 

 

Embora nessa passagem Agamben mencione as vidas perdidas no trânsito, outras 

existências apresentadas em seu livro nos parecem mais representativas da vida nua que ele 

irá conceituar. Por exemplo, de quem são as vidas mantidas por aparelhos nos hospitais, à 

mercê de longas batalhas judiciais? Quem são as cobaias humanas, as vítimas forçadas da 

eutanásia, os exterminados nos campos de concentração? O filósofo vê nessas pessoas 

princípios daquela estrutura política originária, por isso a atualidade das suas contribuições e a 

relevância delas para esta pesquisa, já que o homo sacer de Agamben, a vida exposta à morte, 

também pode estar presente na reportagem de cunho social. Saímos em busca dela em 

imersões contempladas pelo Prêmio Vladimir Herzog, com o intuito de dar continuidade à 

nossa articulação entre teoria e análise. Partindo das categorias selecionadas previamente – 

Jornal, Revista e Internet –, dentro do recorte temporal desta pesquisa – 2012 a 2018 –, nos 

voltamos neste momento a dois trabalhos, unidos pela mesma temática: o linchamento.   

Tanto Dias de Intolerância (G1, premiada na categoria Internet em 2014) quanto O 

bandido está morto e agora? (Galileu, premiada na categoria Revista em 2016) 

problematizam a agressão de supostos criminosos em espaços públicos. Apesar do homicídio, 

pelo Artigo 121 da Constituição, ter como pena o tempo de seis a 20 anos de reclusão, grupos 

de anônimos não deixam de cometê-lo, à vista de todos, durante episódios de violência 



 

70 
 

coletiva. Assim como ocorre ao homo sacer, determinados indivíduos são julgados pelo povo 

por possíveis delitos – como assassinato, roubo, estupro – e mesmo não sendo lícito sacrificá-

los, já que é um crime, na maioria das vezes os agressores que o fazem nem sequer vão a 

juízo, como mostram as reportagens. A correlação ajuda a explicar porque optamos pelas duas 

imersões para descobrirmos de que forma o discurso sobre a vida “matável” é constituído. 

Dias de Intolerância é assinada por Rosanne D’Agostino e equipe. A grande 

reportagem voltada para a web se inicia com o relato da agressão sofrida por André Luiz 

Ribeiro. O professor de História realizava uma corrida noturna quando foi cercado, 

espancado, acorrentando e quase morto por um facão, acusado de roubar um bar nas 

imediações por onde passava. A foto de André, com o rosto negro repleto de hematomas, 

aparece junto de algumas informações, como sua idade, profissão, o local e o motivo do crime 

do qual foi vítima. Logo abaixo, imagens convidam o internauta a conhecer 50 casos de 

linchamento noticiados pelo G1 de janeiro a julho de 2014. Seguem-se a esse repositório, as 

retrancas Vítimas, Origem, Nossos justiceiros, No mundo, Análise, e Buscando Justiça.  

Em Vítimas são apresentados números da violência no país, além de vídeo com 

entrevista ao marido de Fabiane Maria de Jesus, assassinada em maio de 2014. Ela foi 

confundida com mulher que sequestrava crianças para realizar rituais de magia. Origem traz a 

explicação da palavra “linchamento”, cita os assassinatos na Antiguidade e contém um 

histórico de casos de linchamento que se tornaram conhecidos no país, o primeiro deles 

datado de 1853. Nossos justiceiros reúne textos sintéticos para expor quem são os grupos que 

utilizam de violência para atuar de forma ilícita, como milícias e grupos de extermínio. A 

retranca No mundo é composta por mapa interativo, contendo motivações para linchamentos 

em outros países. Já em Análise são reunidas aspas de especialistas, autoridades, além de 

trechos retirados de estudos sobre o tema. Por fim, em Buscando Justiça, a grande reportagem 

passa a apontar caminhos para reverter a “justiça com as próprias mãos”. É divulgado novo 

vídeo, desta vez com o depoimento de Magda Costa de Souza. A cobradora de ônibus 

impediu os passageiros de matarem um homem que havia furtado carteiras no veículo. 

O bandido está morto e agora?, por não ser uma grande reportagem online, contempla 

um menor volume de material
48

, o que, entretanto, não minimiza o esforço de reportagem de 

Nathan Fernandes. O jornalista recorre a números contextualizados ao longo do trabalho; 

pesquisa a referências bibliográficas, como o livro Linchamentos: a Justiça Popular no 

                                                             
48Em monografia de nossa autoria, anteriormente citada, listamos algumas potencialidades da web passíveis de 
serem exploradas pelo jornalismo em trabalhos de longa imersão, como o uso de links e botões que ampliam e 

diversificam o conteúdo divulgado (SOUZA, 2014, p. 78-79). 
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Brasil, do sociólogo José de Souza Martins (2015); entrevistas com pesquisadores; relatos de 

casos de linchamento; associações da violência com o racismo e a desigualdade social; além 

de esclarecimentos, como a diferença entre vingança e justiça. O lead contém a descrição de 

crime cometido por Edvaldo dos Santos. O destino do trabalhador rural após a tentativa de 

estupro e assassinato da professora Rosângela da Silva é descoberto no último parágrafo. Na 

mesma página em que é narrado o esquartejamento de Edvaldo por moradores do sertão de 

Canudos, é reproduzida entrevista com o então deputado estadual (PSOL-RJ) e presidente da 

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, Marcelo Freixo. Ele critica 

a máxima “olho por olho, dente por dente”, que resultou na morte do personagem. Vale 

destacar ainda a presença de dizeres para além do texto, na capa da revista, no jogo de 

imagens e perguntas ao leitor na abertura do trabalho e na utilização de determinados recursos 

gráficos. Todos esses pontos serão contemplados em nossa análise.  

De forma geral, tanto a imersão publicada no G1 quanto a exigida pela revista Galileu 

constituem discursos que condenam as práticas de linchamento, embora a primeira enalteça 

primordialmente casos de quem é linchado por engano. Três das quatro histórias presentes na 

reportagem possuem esta característica: a do professor de História confundido com o ladrão 

de bar por ser negro e estar correndo, a do ajudante geral Mauro Muniz espancado no lugar do 

irmão, e a da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, confundida com a sequestradora de 

crianças. Em contrapartida, apenas um relato envolve vítima que estava cometendo crime. O 

batedor de carteiras tem sua vida poupada por conta da intervenção da cobradora de ônibus. 

Tal constatação preliminar é crucial para atestarmos a diferença com que um mesmo tema 

pode ser tratado. Por, a princípio, contemplar mais sentidos, partimos da grande reportagem 

da revista em busca das formações discursivas. Todas as vezes, no entanto, que a FD 

contemplar sequências também presentes em Dias de Intolerância elas serão apresentadas.  

A formação discursiva inicialmente identificada é a que chamaremos de Vida 

“Matável”. O que pode e deve ser dito desta posição tem relação com o domínio sobre os 

corpos linchados, aos quais é atrelado o sentido do desvalor. Eis as sequências discursivas: 

Formação discursiva Vida “Matável” 
 

“Para eles, a morte da professora na tentativa de estupro transformara 

Edvaldo em um desconhecido, um estranho, um diferente, outro ser”, 
escreveu o sociólogo José de Souza Martins, da Universidade de São Paulo, 

no livro Linchamentos: A Justiça Popular no Brasil (Editora Contexto). 

Edvaldo já não era mais humano – Reportagem O bandido está morto e 

agora? (Galileu) 
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Como Edvaldo dos Santos, que tentou estuprar sua antiga professora no 

sertão baiano, pessoas prestes a ser (sic) linchadas são vistas como animais. 

Segundo José de Souza Martins, “os linchamentos atuam sempre em nome 
de uma identidade de pertencimento contra o estranho, ainda que provisória 

e súbita”. Por não fazerem parte do grupo, o estuprador, o assaltante e a 

bruxa merecem morrer – Reportagem O bandido está morto e agora? 

(Galileu) 
 

“Apesar de muitas vezes ser apresentado como uma forma de justiça, o que 

move o linchamento é um desejo de vingança, uma compulsão punitiva que 
é imediata e visa atingir o corpo daquele que é considerado criminoso para 

humilhar, fazer sofrer e, por fim, eliminar”, afirma ela – Aspas de Ariadne 

Natal, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP, na 

reportagem O bandido está morto e agora? (Galileu) 
 

Até então, nenhum nome de vítima de linchamento havia sido divulgado. A 

apontada sequestradora de crianças foi “julgada e condenada”, sem direito a 
defesa, pelos próprios vizinhos, e linchada por cerca de 100 pessoas que 

acreditavam que a prisão não seria o bastante: ela merecia a morte – 

Reportagem Dias de Intolerância (G1) 
 

A vida “matável” presente nos trechos é aquela classificada como “outro ser”, a quem 

se quer “eliminar”. E se a morte é “merecida”, no entender de quem participa do linchamento, 

ela é também possível, porque a decisão sobre vida ou morte cabe a outrem. Aqui, o discurso 

está ancorado em uma formação ideológica específica: a biopolítica. Fruto dos estudos de 

Michel Foucault
49

, o conceito ganha com Giorgio Agamben características que o diferenciam 

das concepções do francês
50

, mas a essência de seu significado permanece sendo a 

constituição biológica da pessoa à mercê do poder. A biopolítica é ainda o que faz com que 

dimensões antagônicas para os gregos se tornem uma só. Enquanto zoé exprimia o “[...] viver 

comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses)”, a mera vida reprodutiva, bíos 

“[...] indicava a forma ou maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo” 

(AGAMBEN, 2010, p. 9), uma forma de vida qualificada, que com Aristóteles podia ser a 

vida contemplativa do filósofo (bíos theoretikos), a vida política (bíos politikos) ou a vida 

voltada ao prazer (bíos apolaustikos). O que Agamben coloca é que, na modernidade, a zoé 

ingressa na esfera da pólis, o político envolve a existência comum, sobre a qual nos 

                                                             
49

Assim Foucault (2008 [1977-1978], p. 3) define biopoder: “[...] as sociedades ocidentais modernas, a partir do 

século XVIII, voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que o ser humano constitui uma espécie 

humana. É em linhas gerais o que chamo, o que chamei, para lhe dar um nome, de biopoder”.  
50O que principalmente os distingue é a concepção que possuem acerca do poder. Como esclarece Silva (2007, p. 

53), “[...] o problema de Agamben reside em que, por um lado, ele busca desenvolver e adaptar as concepções de 

Foucault quanto à biopolítica e, por outro, toda a sua formulação está baseada na ideia de soberania e de poder 

soberano como uma exceção que produz o nómos e dispõe sobre os destinos da vida nua. Soberania esta que, 

evidentemente, produz uma topologia que, por mais complexa que seja, como veremos acompanhando o 
pensamento de Agamben, não pode nunca dispensar a ideia de uma relação entre poder e centralidade, o que não 

é admissível no sistema foucaultiano, que concebe poder em um contexto topológico móvel e disperso”.  
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debruçamos, criando um campo novo: a sobrevida. Ele analisará tal cenário principalmente a 

partir do regime totalitário alemão, por estar interessado na relação entre o sacer e o soberano.  

O hebreu sob o nazismo é o referente negativo privilegiado da nova 

soberania biopolítica e, como tal, um caso flagrante de homo sacer, no 
sentido de vida matável e insacrificável. O seu assassinato não constitui, 

portanto, como veremos, nem uma execução penal, nem um sacrifício, mas 

apenas a realização de uma mera “matabilidade” que é inerente à condição 
de hebreu como tal. A verdade difícil de ser aceita pelas próprias vítimas, 

mas que mesmo assim devemos ter a coragem de não cobrir com véus 

sacrificiais, é que os hebreus não foram exterminados no curso de um louco 
e gigantesco holocausto, mas literalmente, como Hitler havia anunciado, 

“como piolhos”, ou seja, como vida nua. A dimensão na qual o extermínio 

teve lugar não é nem a religião nem o direito, mas a biopolítica (Ibidem, p. 

113, grifo nosso). 

 
A vida do judeu é uma decisão política e Hitler detém o poder sobre ela, por ser a vida 

que “não merece viver”, por ser o homo sacer. Agamben (2010, p. 167) olha para essa vida 

por se indignar e querer descobrir quais procedimentos jurídicos e dispositivos políticos 

permitiram aos seres humanos chegarem ao ponto de serem tão privados de seus direitos. A 

forma de extingui-los muitas vezes contava com longos episódios de tortura, como a que eram 

submetidas as Versuchepersonen, ou VP,  as cobaias humanas. Em 1941, certo cientista, 

citado por Agamben como Dr. Roscher, conduzia “pesquisa” sobre salvamento nas alturas 

para pilotos que tivessem seu avião atingido durante a Segunda Guerra. A “pesquisa” 

consistia em experimentos com judeus, contados em detalhes pelo filósofo italiano, a partir de 

relatórios da época. Em um deles, hebreia de 37 anos, cujo nome não é divulgado, é 

submetida à pressão correspondente a 12 mil metros de altitude.  

“Após 4 minutos” – lemos – “a VP começou a suar e a manear a cabeça. 

Depois de cinco minutos produziram-se cãibras, entre 6 e 10 minutos a 
respiração se acelerou e a VP perdeu a consciência; entre 10 e 30 minutos a 

respiração diminuiu até três inspirações por minuto, para depois cessar de 

todo. Contemporaneamente, o colorido tornou-se cianótico e apresentou-se 

baba em volta dos lábios”. Segue-se o relatório da dissecação do cadáver 
para constatar as eventuais lesões orgânicas (Ibidem, p. 150). 

 

A cena pode ser correlacionada com a sequência discursiva na qual é narrada a morte 

de Edvaldo dos Santos, na reportagem O bandido está morto e agora?, de Galileu. Após ser 

capturado pelos sertanejos em fúria, ele começa a ter partes de seu corpo decepadas, primeiro 

a genitália e o rosto – uma tentativa de tirar o símbolo da sua masculinidade, já que tentou 

estuprar a antiga professora, e da sua identidade –, depois membros inteiros. Deixar de existir, 

no entanto, não recupera a existência da professora, o que a reportagem faz questão de frisar: 

Enquanto ainda estava vivo, outros pedaços do seu corpo iam sendo 

decepados. À medida que era esquartejado, Edvaldo ia deixando de existir. 
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Já quase desfeito, os moradores o jogaram no local do crime e atearam fogo 

em seus restos com gasolina. A professora continuou morta. A cidade 

continuou triste. Isso tudo aconteceu em 1996. Mas poderia ter sido hoje. 
Pode ser amanhã. 

 

Há duas diferenças: no caso da Alemanha, a vítima é uma hebreia, sentenciada a 

morrer por todo o seu povo ter sido desprovido de humanidade, ser considerado “piolho”, 

enquanto em Canudos, a vítima cometeu um crime. Ademais, no caso do nazismo, é o Estado 

quem toma a decisão pela morte, enquanto no linchamento, a sociedade dá o seu veredicto
51

. 

O soberano é qualquer um. Qualquer um é apto a decidir sobre o desvalor da vida.  

Nesse contexto, apesar de não sê-lo, o criminoso torna-se para o Outro “animal” ou 

“não humano”, como também é dito em muitas das sequências anteriormente listadas, o que 

nos remete a outro ponto do estudo de Agamben. Em sua obra, ele aborda ainda o “homem 

lobo do homem”, central na teoria de Thomas Hobbes acerca do contrato social. A partir da 

frase do dramaturgo romano Plauto, “Lupus est homo homini”, o inglês assevera que o 

homem é adversário de seu semelhante no estado de natureza, instaurando a necessidade de 

um poder absoluto para a conciliação. Em Leviatã, de 1651, Hobbes parte, portanto, de um 

dizer da Roma Antiga. Agamben, por sua vez, recupera agora, através do jurista Rudolf von 

Jhering, a figura do wargus, o homem-lobo, advinda da antiguidade germânica. 

A vida do bandido – como aquela do homem sacro – não é um pedaço de 

natureza ferina sem alguma relação com o direito e a cidade; é, em vez disso, 

um limiar de indiferença e de passagem entre o animal e o homem, a phýsis 
e o nómos, a exclusão e a inclusão: loup garou, lobisomem, ou seja, nem 

homem nem fera, que habita paradoxalmente ambos os mundos sem 

pertencer a nenhum (Ibidem, p. 105, grifo nosso). 

 

Mais do que em guerra com o seu semelhante, o estado de natureza hobbesiano é 

entendido como “[...] condição em que cada um é para o outro vida nua e homo sacer, cada 

um é, portanto, wargus, gerit caput lupinum
52
” (Ibidem). É instigante perceber que a 

associação com o homem-lobo parte exatamente da imagem do malfeitor. Essa constatação 

nos faz aferir que o discurso do criminoso enquanto o “não humano” remonta a um “limiar de 

indiferença” de tempos longínquos, quando já se falava inclusive em sua morte: “Aquilo que é 

considerado uma impossibilidade para a antiguidade romana – a morte do proscrito fora de 

um juízo e do direito – foi uma realidade incontestável na antiguidade germânica” 

(JHERING, 1982 apud AGAMBEN, 2010, p. 104). Aqui está a razão de ser do interdiscurso, 

                                                             
51É importante lembrar, no entanto, que há também a violência por parte da polícia, um braço do poder estatal, 

como atesta Marcelo Freixo (In FERNANDES, 2016, p. 48) em fala que é reproduzida na reportagem: “[...] Uma 

sociedade que concede à polícia a decisão da morte de alguém também dá a ela um poder que nenhum de nós 
deve ter”. No trecho, a partir da correlação com Agamben, fica claro que ele se refere ao biopoder.   
52A tradução literal do latim desta expressão significa algo como cabeça de lobo.   
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o qual o analista deve se atentar diante de seu objeto. A associação do linchado com o homo 

sacer, e agora com o wargus, representa o resgate da memória discursiva, do 

[...] saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma 

do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 
tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo 

como o sujeito significa em uma situação discursiva dada (ORLANDI, 

2005, p. 31). 

 

Mais de uma memória pode ser requerida diante da capa da revista Galileu em 

fevereiro de 2016. Um homem, apenas de cueca, com o corpo ensanguentado, tem uma de 

suas mãos e os dois pés amarrados com uma corda. Estirado no chão, ele está cercado por 

pegadas. A julgar pelos variados formatos, todas apontando para o corpo, muitas pessoas 

foram ao encontro daquele homem que jaz morto. Uma interpretação desponta: os donos das 

pegadas, que parecem encurralar o corpo, têm responsabilidade pelo estado em que ele se 

encontra. Nesse caso, podemos inscrever a imagem na FD Vida “Matável” e chegar à 

biopolítica. Mas há ainda um fator crucial na cena. O corpo é negro. E por sê-lo podemos 

substituir o título O bandido está morto e agora?, em caixa alta, abaixo da foto, por outro 

dizer: O negro está morto e agora? O bandido é o negro, o que a revista faz questão de 

ressaltar: “Todos os dias, uma pessoa – quase sempre negra e pobre – é linchada no Brasil. 

Entenda por que ‘fazer justiça com as próprias mãos’ só torna o país ainda mais violento”. 

Substituir “bandido” por “negro” é conceber o efeito metafórico, citado brevemente na 

análise de Filho da Rua, e agora exemplificado. Tal efeito torna apreensível a ideologia, pois 

o deslizamento de sentidos mostra a presença de um discurso outro. O reforço de estereótipos 

presente neste novo discurso é problematizado pela reportagem. Por que o negro pobre é o 

bandido? Apesar de não apresentarem esta pergunta, os trabalhos que analisamos a 

contemplam, cada qual a seu grau, na formação discursiva Intolerância racial.  

Formação discursiva Intolerância racial 
 

Casos como o do adolescente amarrado nu a um poste por cometer furtos no 

bairro do Flamengo no Rio de Janeiro, revelam muito mais do que as partes 
íntimas do agredido. Mostram também a complexidade da crise de confiança 

no Estado, a perda de legitimidade das instituições, a deterioração da ordem 

social e a persistência de uma cultura escravocrata que não foi abolida com 
uma canetada em 1888 – Reportagem O bandido está morto e agora? 

(Galileu) 

 

No seu livro, Martins afirma que diferentemente dos séculos passados, em 
geral não se lincha mais apenas por causa da cor da pele. Mesmo assim, os 

dados de sua pesquisa, mostram que a prontidão para linchar um negro é, 

quase sempre, maior do que para linchar um branco que tenha cometido o 
mesmo delito. A cor da pele pode não ser a principal motivação para o 
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linchamento, mas no fim contribui para a decisão de linchar ou não – 

Reportagem O bandido está morto e agora? (Galileu)  
 

Da postagem no Facebook da foto de um adolescente negro acorrentado a 

um poste no Rio de Janeiro até a morte da dona-de-casa (sic) Fabiane Maria 

de Jesus no Guarujá (SP), foram mais de 50 casos neste ano – Reportagem 

Dias de Intolerância (G1) 
 

Em 1837, surge a Lei de Lynch (bater com pau), baseada nos atos do 

fazendeiro, usada para pregar o ódio racial contra negros e índios – 

Reportagem Dias de Intolerância (G1) 

 

Em outros países, os casos de justiça feita com as próprias mãos estão 

ligados, principalmente, à intolerância racial, religiosa e sexual. É o que a 
Sociologia chama de “vigilantismo”, grupos que “vigiam” a sociedade e que 

pretendem impor sua própria ordem a partir da violência contra o “diferente” 

– Reportagem Dias de Intolerância (G1) 
 

Há uma mesma formação ideológica unindo a ênfase no fato de as vítimas serem 

negras – como faz o G1, ao citar o adolescente amarrado no poste; como faz a revista Galileu, 

ao esclarecer que a cor da pele pesa na decisão do linchamento
53

 – e a reconstituição histórica 

realizada pelos dois veículos, um a partir do resgate da Lei de Lynch e o outro mediante a 

abordagem da herança escravocrata. Em todas essas sequências discursivas está presente o 

racismo estrutural, ou seja, o “[...] racismo enquanto modo de estrutura social, como 

fundamento normal da vida cotidiana” (O QUE É..., 2016). Em depoimento sobre o tema à TV 

Boitempo, Silvio Almeida, doutor em filosofia e teoria geral do Direito, além de autor do livro 

O que é racismo estrutural?, cita a relação entre essa normalidade e a violência:  

[...] Entre 2003 e 2013, a violência contra mulheres brancas recuou quase 

10%; 9,8%. Só que, em compensação, a violência contra mulheres negras 

aumentou 54,5%. O que explica isso a não ser uma condição estrutural? 
Uma condição de funcionamento normal das instituições? Agora o que 

espanta, e acho que essa é a questão mais fundamental, de como o racismo é 

estrutural e estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos, é 
que não há, mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, 

qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso. Ou seja, nós, 

                                                             
53Em uma sociedade marcada pelo racismo estrutural, conceito abordado nesta página, a cor da pele é um fator 
que pode distinguir quem será ou não vida “matável”. O que Galileu mostra aqui é que há um grupo vulnerável 

específico linchado com maior recorrência. Reflitamos acerca dessa afirmação a partir de exemplos da 

reportagem do G1: o homem negro, como o professor de História André Luiz Ribeiro, é destituído de soberania 

sobre a própria vida simplesmente por ser negro e estar correndo. O negro que corre é o bandido, na 

interpretação do dono do bar e de outras pessoas. Naquele contexto, se André fosse branco, provavelmente teria 

prosseguido com sua atividade física sem sofrer agressão. O que leva ao linchamento é um motivo 

completamente distinto do que leva Fabiane Maria de Jesus à morte. A dona de casa branca é confundida com a 

sequestradora de crianças por conta de uma notícia falsa divulgada nas redes sociais. Não havia no caso dela uma 

espécie de condição pré-existente – por mais difícil que seja verbalizar isso – para sua vida ser julgada e 

condenada pelos linchadores, de forma que devemos compreender as distintas ordens por trás do conceito de 

vida “matável” na contemporaneidade. A dimensão na qual o linchamento tem lugar é a biopolítica, nos diz 
Agamben, mas a biopolítica está em nossa sociedade intimamente ligada ao racismo estrutural, que nestes termos 

precisa ser identificado e igualmente combatido. 
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de alguma maneira, naturalizamos a violência contra pessoas negras, a 

sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras. A morte de jovens 

negros sistematicamente nas periferias não causa o choque como deveria 
causar. Estima-se que de todos os jovens mortos nos últimos anos, 67% 

deles sejam jovens negros. O fato do encarceramento em massa atingir 

pessoas negras e jovens negros, isso não causa espanto (Ibidem). 

  

Provocar o espanto, tantas vezes ausente na sociedade e na notícia, é o que faz Galileu 

em outra sequência discursiva, relacionada tanto à FD Intolerância Racial quanto à FD Vida 

“Matável”. A reportagem relata a tentativa da estudante branca em evitar um linchamento.  

E, claro, há também o preconceito – como ficou evidente no caso da 

estudante de arquitetura Mikhaila Copello que, ao tentar impedir um 
linchamento, no Rio de Janeiro, colocou-se entre uma turma enraivecida e 

um assaltante já ensanguentado. “Tive sorte de ser uma mulher branca de 

classe média. Tenho certeza que, se fosse um cara negro, teria apanhado 

junto”, diz a estudante à GALILEU. “As pessoas não conseguem ver o 
racismo que está ali, o que elas estavam vendo era um assaltante, menos do 

que um ser humano, de acordo com algumas”. 

 

O lugar de fala ainda é o da estudante branca, é preciso lembrar, mas o seu dizer 

parece reverberar a denúncia de Almeida a respeito do racismo estrutural, além de 

transparecer o fato de que o assaltante é tomado como “menos do que um ser humano”, um 

wargus, poderíamos associar. A passagem se inicia com uma tentativa do repórter Nathan 

Fernandes em apresentar causas para a agressão. Nenhuma, no entanto, é tantas vezes 

reiterada quanto a insegurança, característica que se repete em Dias de Intolerância. 

Adentramos assim, em uma nova formação discursiva, a qual nós daremos o nome de Estado 

em xeque. É porque o Estado não está presente para punir que a sociedade resolve punir com 

as próprias mãos. Esse é o sentido presente nas sequências discursivas que seguem. Por serem 

em maior número, analisaremos primeiro as da reportagem de Galileu e, em seguida, aquelas 

relativas à mesma formação discursiva no trabalho do G1.  

Formação discursiva Estado em xeque na 
reportagem O bandido está morto e agora? 

(Galileu) 
 

Casos como o do adolescente amarrado nu a um poste por cometer furtos no 

bairro do Flamengo no Rio de Janeiro, revelam muito mais do que as partes 
íntimas do agredido. Mostram também a complexidade da crise de confiança 

no Estado, a perda de legitimidade das instituições, a deterioração da 

ordem social e a persistência de uma cultura escravocrata que não foi 
abolida com uma canetada em 1888.  

 

Para Renato Sérgio, isso evidencia a insatisfação da população com a forma 

como o Estado administra os conflitos. “O Estado brasileiro, por meio de 
sua polícia, não convence a população”, afirma. Mas não é necessariamente 
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por causa da falta de infraestrutura que alguns infratores continuam soltos 

mesmo depois de cometer delitos recorrentes. O “princípio da 

insignificância”, ou “bagatela”, por exemplo, prevê a liberdade para crimes 
que não causem lesão à sociedade, como pequenos furtos. Logo, há casos em 

que assaltantes são pegos, soltos e voltam a cometer crimes, gerando 

sensação de insegurança e impunidade – que na verdade é constitucional. 

 
“Por um lado, temos essa percepção, compartilhada por parte da população, 

de que o Estado não é capaz de cumprir suas funções e de garantir a lei e a 

ordem” – Depoimento de Ariadne Natal, pesquisadora do Núcleo de 

Estudos de Violência da USP 
 

“O pessoal não está mais botando muita fé [nas autoridades], por isso 

acontecem essas coisas. O Estado está muito ausente”, disse ao portal G1 o 
porteiro Jailson Alves das Neves, marido de Fabiane Maria de Jesus, morta a 

pauladas, pedaços de concreto e bicicletadas, em 2014. 

 

A primeira sequência já havia sido apresentada por citar uma herança da cultura 

escravocrata, mas a trazemos de novo, pois a passagem elenca ainda uma “crise de confiança 

no Estado”. Ele já não é mais capaz de “cumprir suas funções”, não “administra conflitos” e 

“por meio da polícia, não convence a população”. A culpabilização do Estado é unívoca, 

reverberada pelos agressores, por especialistas e por familiares das vítimas de linchamentos. 

Vejamos o exemplo de Jailson das Neves, o marido da dona de casa assassinada ao ser 

confundida com sequestradora de crianças. Ele está presente nas duas reportagens que 

analisamos. É entrevistado em vídeo pelo G1 e Galileu reproduz trecho desse depoimento, 

dando os devidos créditos ao portal. Jailson lembra que ao sentirem-se desprotegidos, afinal 

“O pessoal não está mais botando muita fé [nas autoridades]”, os próprios cidadãos se armam 

e “por isso acontecem essas coisas” – a palavra “coisas” substituindo os linchamentos. 

Compreender tal discurso requer primeiro a procura do dizer que fundamenta a fé nas 

autoridades. Para tanto, recorremos ao Artigo 144, inciso III, da Constituição. 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I. polícia federal; 
II. polícia rodoviária federal; 

III. polícia ferroviária federal; 

IV. polícias civis; 
V. polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 1988). 

 

  A confiança advém do cumprimento de um direito do cidadão, ser protegido de 

incolumidades. Mas a Carta Magna de 1988 também abarca outras garantias. No Artigo 5º, 

inciso LV, lê-se: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” 

(Ibidem). Se há o direito à defesa, não cabe à sociedade julgar ninguém sem que o acusado 
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possa se defender legalmente. Esse segundo dizer não está posto nas sequências até agora 

apresentadas, nem nas seguintes, selecionadas de Dias de Intolerância: 

Formação discursiva Estado em xeque na 
reportagem Dias de Intolerância (G1) 

 
Assim, se o bairro é assolado por uma onda de roubos, e a polícia não age, 

aumenta a chance de que os moradores recorram à justiça com as próprias 

mãos contra quem rouba na vizinhança. 
 

FALAS DE ESPECIALISTAS E DE PERSONAGENS 

“Como os linchamentos costumam estar associados aos sentimentos de medo 

e impotência, é de se imaginar que ocorrerão menos conforme as pessoas se 
sintam mais seguras” – Depoimento de Iracema Dulley, antropóloga 

 

“Claramente é um problema de legitimidade. Sentimento da ausência do 
Estado no exercício das suas funções, Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Quando a sociedade não sente que o Estado está presente, ela começa a 

reagir. O sentimento da impunidade, de achar que a justiça não está sendo 

feita, ou quando está sendo feita de uma maneira demorada” – Depoimento 

de José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos 

Advogados de São Paulo 
 
“A polícia representa o Estado e o Estado é soberano, então devia ter tentado 

se empenhar mais para socorrer mais rápido, não sei, a situação a gente 

nunca sabe como estava lá. A sensação do povo com as autoridades tá meio 
caído (sic), o pessoal não tá botando fé muito nas autoridades não, por isso 

que está acontecendo essas coisas aí, linchamento, roubo adoidado, 

invasão, essas coisas. O Estado está muito ausente” – Depoimento em 

vídeo de Jailson Alves das Neves, marido de Fabiana Maria de Jesus, 

vítima de linchamento 
 

“Se ele fosse solto amanhã ou depois eu não teria nada a ver com isso. E, 
realmente, dois dias depois eu fui roubada dentro do ônibus, dessa maneira. 

Muitos falaram que não ia dar nada se fizesse alguma coisa com ele ali 

dentro do ônibus, não ia dar nada pra gente, e eu sei que ia, a corda só 

arrebenta do lado mais fraco. Não é nem tanto por causa da carteira, é por 
causa das pessoas vê (sic) no nosso Brasil a impunidade da justiça. As 

pessoas roubam, matam, assassinam, fazem o que fazem, amanhã ou depois 

pagam uma fiança de 900 reais, 1000 reais e amanhã tá (sic) lá no lado de 
fora de novo, impunes e respondendo em liberdade” – Depoimento em 

vídeo de Magda Costa de Souza, cobradora de ônibus, que impediu 

linchamento em São Paulo 
 

As sequências da formação discursiva Estado em xeque têm em comum, em ambas as 

reportagens, um sentido que encobre os demais. A afirmação da incapacidade do Estado 

instaura nessas sequências o silêncio sobre a atitude dos agressores. Ao invés de romper com 

a naturalização, a FD apresenta uma possível “razão” para a ação linchatória, atestando falhas 

do poder público, o que é importante, mas ao mesmo tempo, justifica a atitude privada. Os 

estudos de Tocqueville (1835), como vimos, alertavam para o fato de os cidadãos lavarem as 
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mãos para as questões públicas porque a responsabilidade é do Estado. Mas aqui o problema 

vai além. O Estado dito como “ausente” é motivo para as mãos se tornarem sujas de sangue 

porque a intimidade é posta em perigo. Cada um passa a instaurar poder a si próprio porque 

ou a polícia falha, não controlando o “roubo adoidado, invasão, essas coisas” ou a justiça não 

cumpre com o que o senso comum resume nestes termos: bandido na cadeia. “As pessoas 

roubam, matam, assassinam, fazem o que fazem, amanhã ou depois pagam uma fiança de 900 

reais, 1000 reais e amanhã tá (sic) lá no lado de fora de novo”, afirma a cobradora de ônibus 

depois de, contraditoriamente, frisar: “Se ele fosse solto amanhã ou depois eu não teria nada a 

ver com isso” (SOUZA In D’AGOSTINO, 2014a, online). Esses sentidos calam discussão 

mais ampla sobre legislação, sistema prisional, políticas públicas e mesmo no que tange ao 

direito de defesa. Mas há resistência. Como em aspa colhida em Dias de Intolerância. Na 

coletânea de depoimentos lemos o de José Eduardo Cardozo, então ministro da Justiça: 

Temos que perceber o seguinte: justiça com as próprias mãos nunca resolveu 

nem resolverá. As pessoas tem que ter direito de defesa, tem judiciário para 

julgar. Não podemos voltar à barbárie. Conquistamos isso com muito 
esforço na história da humanidade [...] O Estado está aí para atuar, o Estado 

está aí para julgar. Obviamente, que tem falhas no sistema jurisdicional e 

vamos lutar para melhorar. Mas não é com a violência, com a justiça com 

as próprias mãos que as coisas se resolvem. Isso só agudiza um processo 
perverso que temos que lutar para resolver. 

 

O não dito anteriormente apontado é aqui contemplado, torna-se dizer. Cardozo 

admite mudanças necessárias na atuação do Estado, mas lembra que quaisquer falhas não 

justificam a violência por parte da população. Em O bandido está morto e agora? temos o 

mesmo efeito de sentido, desta vez na fala de Marcelo Freixo (In FERNANDES, 2016, p. 48): 

“Além da violência física, esse desrespeito elimina o papel do Estado. Quem mais sofre é a 

democracia. É o auge da crise da representatividade – até a segurança pública você resolve 

de forma privada”. Seria essa uma nova face da tirania da intimidade de que tratava Sennett 

(1988), a supremacia do “Eu”? A pergunta reforça a preocupação recorrente na Análise de 

Discurso em apontar que o sentido não se origina no sujeito, como já frisamos. Os discursos 

remetem a discursos anteriores, ao já dito, mas também ao novo, à polissemia, à ruptura.  

Cabe demarcar que a grande reportagem de Galileu é constituída por diversas rupturas 

dos processos de significação, ainda mais do que o trabalho do G1. Embora a revista reforce 

que “assaltantes são pegos, soltos e voltam a cometer crimes”, se referindo a uma “sensação 

de insegurança e impunidade – que na verdade é constitucional”, dizer naturalizado, que 

representa movimento parafrástico, ela também abarca sentido contrário. 
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É verdade que o mesmo recurso que protege uma senhora que roubou um 

pão para almoçar também estimula a recorrência de pequenos furtos, mas, 

segundo Martim Sampaio, da OAB, não se pode culpar a Constituição. 
“Individualmente, o número de pequenos assaltantes tem aumentado, mas é 

preciso entender esse fenômeno”, explica. “Todas as medidas que o governo 

toma são no sentido de criminalizar o jovem. Se ele quer melhores condições 

de estudo, o governo chama a polícia e resolve com surra e bomba; se não 
aceita pagar mais pelo transporte público, não pode protestar que é levado a 

uma ratoeira e massacrado. Não oferecem alternativa. O que precisamos é de 

uma política pública inclusiva, de educação e renda. São coisas que falamos 
há mais de cem anos e não fizemos até hoje”. 

 

 O Estado continua em xeque, mas nesta passagem ele está por outra razão. Não mais 

por deixar impune o criminoso, fazendo com que a população se sinta insegura, mas por ser 

em alguma medida responsável pela criminalização, ao usar da violência – violência gera 

violência, e aqui temos novamente a paráfrase –, e por não implementar “uma política pública 

inclusiva, de educação e renda”. A polissemia está atrelada a quem agora é referido como 

“jovem”
54

. Na fala da fonte, Martim Sampaio, da OAB, não se trata mais do “bandido”. De 

sua posição de sujeito, enquanto especialista, a escolha da palavra “jovem” entre outras 

possíveis no repertório linguístico é significativa. A autoridade no assunto, que por sê-la 

possui um discurso credível para o jornalismo
55

, não parte da criminalização, fator crucial 

para adentrarmos em nova formação discursiva: a Preservação da vida. 

Formação discursiva Preservação da vida 

 

Nessa FD o dizer parte da contraposição a outro, com raízes no senso comum. Ambas 

as reportagens trabalham em algum momento com a sentença “Bandido bom é bandido 

morto”. Na revista Galileu ela aparece em destaque, como título interno do texto assinado por 

                                                             
54Ao todo nove vítimas de linchamento citadas na reportagem de Galileu recebem classificações ligadas à 

juventude. São referenciadas como “jovem”, “rapaz”, “adolescente” e “garoto”. Conhecemos a idade de cinco 

deles. Edvaldo dos Santos tinha 19 anos. Alailton Ferreira, 17. Jeferson Ramalho, 18. Cledenilson Pereira da 

Silva, 20. E o adolescente amarrado nu em um poste, cujo nome não é identificado, 15 anos. Todos estão 

inclusos no que o Conselho Nacional da Juventude entende como jovem no Brasil: aqueles que possuem entre 15 

e 29 anos. Carla Baiense e Maite Dias (2017) lembram, no entanto, que há distintas formas de ser jovem. 

Interessadas em entender a que tipo de jovem se destina as discussões acerca da redução da maioridade penal, a 

dupla analisa notícias de O Globo e duas delas merecem menção aqui. Aos 14 anos, um morador de Porto 

Alegre, que liderava “perigosa quadrilha” da cidade, é chamado de “pivete”. Como reforçam as autoras, a 
palavra “pivete” não é um simples sinônimo de “jovem”; ela o qualifica como o menor de idade que comete 

furtos na cidade. Bem diferente é o tratamento dado ao motorista precoce da classe média que quer ser 

considerado maior de idade para tirar sua carteira de habilitação (BAIENSE; DIAS, 2017, p. 31). Há, portanto, 

uma construção social da juventude. Um jovem em condição de vulnerabilidade não vive a mesma juventude 

daquele que estudou por toda a vida nas melhores escolas particulares, mora em um bairro de elite e tem uma 

condição financeira confortável. A juventude linchada é negra e pobre. 
55

O papel credibilidade no jornalismo é discutido por Lisboa e Benetti (2015, p. 14): “O relato de um acidente às 

3h cuja causa apontada é um engarrafamento carece de lógica. Mas, se é uma autoridade de trânsito que faz a 

declaração, o testemunho pode ser aceito como provável. No caso do jornalismo, as escolhas discursivas, como o 
recurso a fontes especializadas, a fotografia, os detalhamentos dos eventos etc., fazem parte de um conjunto de 

técnicas criadas para transformar o texto jornalístico em um relato crível de fatos da realidade”. 
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Nathan Fernandes, com fotos de Julia Rodrigues, design de Fernanda Didini, produção de 

Cintia Sanchez e maquiagem de efeito de Kapel Furman. Os nomes que compõem o 

expediente estão em tarjas vermelhas sobre a frase, escrita em caixa alta, negrito e em 

tamanho grande. Entre as palavras “bom” e “bandido” duas outras parecem ter sido ali 

inseridas posteriormente: “não é”. Por estar em fonte cursiva, e em vermelho, a negativa 

convoca um sentido específico, a correção. Age significando a partir da memória discursiva 

da professora na escola, riscando frases e escrevendo por cima a resposta considerada correta.  

Outra informação está ainda presente nesta abertura. A frase “Bandido bom (não é) 

bandido morto” está próxima a um gráfico em formato de pizza. Acima dele, em letras 

pequenas, lê-se: “Apesar de metade dos brasileiros dizerem que”. No gráfico, a porcentagem 

de 50% aparece junto à palavra “Sim”, 45,3% junto a “Não”, enquanto 4,7% se refere àqueles 

que não responderam à pesquisa. Os variados textos, portanto, dialogam entre si para remeter 

a um discurso único: para um número considerável de brasileiros, a metade dos consultados 

pela pesquisa, “bandido bom é bandido morto”, mas a revista irá se contrapor a essa opinião, 

agregando à frase o “não é” e transformando-a em “Bandido bom (não é) bandido morto”.  

Já em Dias de Intolerância, ao texto “Bandido bom é bandido morto” é adicionado 

ponto de interrogação. O posicionamento contrário, que em Galileu se dá a partir da 

afirmação, no G1 não será tão enfático, partirá da pergunta. No trecho abaixo, o portal critica 

a sentença naturalizada, relembrando o linchamento da mulher confundida com sequestradora:  

O velho-atual discurso ‘bandido bom é bandido morto’ endossava esse tipo 

de ação até 3 de maio, quando a barbárie cometida contra a dona de casa 
Fabiane Maria de Jesus foi exposta ao país em um vídeo publicado na 

internet. Até então, nenhum nome de vítima de linchamento havia sido 

divulgado.  

 

O fato de Fabiane ter sido morta por engano é uma informação relevante desta 

passagem, que pode ser dialogada com outra: a fala de Geraldo Alckmin. O comentário do 

então governador de São Paulo acerca do linchamento de Fabiane aparece junto dos 

depoimentos de outras autoridades, já ao fim da reportagem. 

O episódio [morte de Fabiane no Guarujá] foi muito triste. Nossa total 

solidariedade à família e o empenho da polícia em prender os criminosos e 

fazer justiça. Isso é inadmissível. Um ato de barbaridade cometido contra 
uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com o episódio, com o boato. 

Lamentável que isso tenha ocorrido. 

 

Tanto um quanto outro trecho dá margem ao surgimento de um sentido específico: a 

classificação do linchamento como “barbárie” apenas quando se trata da violência contra 

alguém que não cometeu crime. No primeiro caso, esse sentido se torna possível porque não é 
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questionado o motivo do “velho-atual discurso” ser admitido até o dia 3 de maio. Já na fala de 

Alckmin, o reforço de que Fabiane “não tinha nada a ver com o episódio”, torna um não dito 

o linchamento de quem tem a ver. Vemos aqui o silêncio constitutivo de Orlandi (2005, p. 76) 

que apaga o indesejável, como apresentado na Introdução, a partir do qual “se diz ‘x’ para não 

(deixar) dizer ‘y’, este sendo o sentido a se descartar do dito. É o não dito necessariamente 

excluído”. Diz-se linchamento da inocente para não dizer linchamento do “bandido”. 

O que nas sequências apresentadas é evitado, aparece por meio de conteúdo 

hipertextual em outro ponto de Dias de Intolerância e também em O bandido está morto e 

agora?. No G1, após aspa do professor de História André Luiz Ribeiro, linchado na periferia 

da capital paulista enquanto se exercitava, o internauta é convidado a ler o relato completo da 

vítima. O link leva à matéria publicada em julho de 2014 pelo portal, cerca de um mês depois 

da agressão. Suspeito de assaltar o bar por onde apenas passava, linchado e preso, Ribeiro (In 

D’AGOSTINO, 2014b, online) pondera: “Mesmo se eu fosse um criminoso, não mereceria ser 

tratado assim. Nós temos a Justiça para isso, se a pessoa fez alguma coisa errada”. É um dizer 

muito semelhante ao de José Eduardo Cardozo, anteriormente apresentado. Já em Galileu, 

sequência de fotos se inscreve na FD Preservação da vida, voltando-se à defesa do linchado.  

No total, quatro imagens
56

 cumprem esse papel. As duas primeiras são centradas no 

homem negro que estampa a revista com o corpo ensanguentado, pés e mão amarrados. Agora, na 

página dividida, ele aparece em cenas sequenciais. De camiseta, calça  jeans e chinelos, corre com 

uma bolsa na mão. Na parede, ao fundo, entre vários cartazes, é possível ler a palavra “Pega”, 

separada em duas sílabas, uma acima da outra. Completa a cena a legenda: “João roubou uma 

bolsa. Alguém gritou ‘Pega ladrão’”. Logo ao lado, o mesmo homem está estirado no chão. Uma 

mão branca aparece segurando a barra ensanguentada que o fere nas costas. A bolsa está no chão. 

Novamente no fundo da imagem há uma mensagem. A palavra “Mata” aparece como sentença ao 

dialogar com a frase “Pessoas que ouviram o grito fazem justiça com as próprias mãos”. Está 

construído o discurso. O homem se chama João e é o assaltante linchado após uma fuga.  

Nas páginas seguintes, a mão que segurava a barra de ferro ganha um rosto. O homem 

branco, de barba grisalha, aparentando meia idade, tem as mãos e partes da blusa social que veste 

sujas de sangue. Ainda com a barra em punho, ele olha para trás. A mesma parede com cartazes e a 

palavra “Pega” ilustra a imagem. A legenda, no entanto, agora é outra: “Sérgio estava entre os 

                                                             
56O ideal seria apresentá-las aqui, mas apenas descreveremos as fotos e legendas. Apesar de ter sido oferecido 

desconto, diante de nossos objetivos acadêmicos, não pudemos arcar com o custo cobrado para a publicação de 

imagens da revista, cujos direitos pertencem à Editora Globo. A reportagem pode ser consultada no link: 
<http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/o-bandido-esta-morto-e-agora_2016_10_17_19_6_0.pdf> 

Acesso em: 11 ago. 2018. 

http://www.premiovladimirherzog.org.br/arquivo/o-bandido-esta-morto-e-agora_2016_10_17_19_6_0.pdf
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agressores de João. Ao espancá-lo ele cometeu um crime”. Na próxima imagem, o homem que 

consideramos se chamar Sérgio é quem está estirado no chão, com o rosto e as costas 

ensanguentadas, na mesma posição do assaltante. Também a inscrição “Mata” encontra-se ao 

fundo, mas desta vez acompanhada de um grande ponto de interrogação. A frase abaixo é 

igualmente inquisitiva: “Agora que também é criminoso, Sérgio deve ter o mesmo fim de João?”. 

Analisar todos os componentes das imagens é compreender que o texto não é 

constituído apenas de parágrafos sucessivos, como reforça Orlandi (2005, p. 69):  

Uma letra “O”, escrita em uma porta, ao lado de outra com a letra “A”, 

indicando-nos os banheiros masculino e feminino, é um texto pois é uma 
unidade de sentido naquela situação. E isso refere, em nossa memória, o fato 

de que em nossa sociedade, em nossa história, a distinção 

masculino/feminino é significativa e é praticada socialmente até para 

distinguir lugares próprios (e impróprios...). Por isso esse “O” tem seu 
sentido: tem sua historicidade, resulta em um trabalho de interpretação. 

  

A passagem ajuda a entender a importância de nos atentarmos até para a interrogação 

que é adicionada à segunda sequência, por ela simbolizar uma unidade de sentido que 

significa, de diferentes formas. O benefício da dúvida, representado pelo sinal, é dado ao 

cidadão que faz justiça com as próprias mãos e não ao assaltante, embora ambos sejam vidas 

humanas; é dado ao homem branco, provavelmente da classe média como suas vestimentas 

fazem supor, e não ao negro, pobre; o benefício da dúvida é o que os distingue, para além de 

suas cores, das roupas e do fato de um possuir uma arma, a barra de ferro, e o outro a bolsa. 

Essas são leituras possíveis do texto apresentado por Galileu, mas há ainda o efeito 

metafórico. Ao situar João e Sérgio em igual cena, compartilhando as mesmas posições 

físicas, embora diferentes posições de sujeito – de onde podem e dizem de maneira diversa –, 

a revista transfere sentidos, busca criminalizar a atitude do linchador, mostrá-lo como o 

“bandido” que ele condena. A imagem de Sérgio morto, ou pelo menos gravemente ferido, 

torna retórica a pergunta “Agora que também é criminoso, Sérgio deve ter o mesmo fim de 

João?”. Galileu não precisa de uma resposta. Ela própria compartilha com o leitor a resposta por 

meio do corpo ensanguentado no chão. Ao estender a categorização de homo sacer à vida que 

no senso comum não seria “matável”, mas sim a do “cidadão de bem”, a equipe da revista 

desfaz determinada formação imaginária, revertendo a antecipação da representação que se 

tem do “bandido”. O “bandido” também pode ser o membro da classe média, independente do 

que “todo mundo sabe” (PÊCHEUX, 2014 apud BENETTI, 2016, p. 240) acerca do que é o 

criminoso e do destino que ele deve ter, dizeres tantas vezes reforçados pela mídia.  

Exemplos podem ser buscados no repositório de notícias acerca dos linchamentos 

ocorridos no Brasil de janeiro a julho de 2014. O conteúdo, oriundo de variadas sucursais do 
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G1, integra a reportagem Dias de Intolerância. Embora não seja possível analisar cada uma 

das 50 notícias, trazemos aqui uma passagem específica, retirada da matéria Menor é 

amarrado a (sic) grade e agredido após tentar roubar moto em Goiânia: 

Um adolescente de 16 anos teve as mãos amarradas a uma grade de ferro 

após tentar roubar uma moto no Setor Alto da Glória, em Goiânia. Ele foi 

capturado por algumas pessoas que passavam pelo local no momento em que 
ele tentava levar o veículo. O garoto, que também teve os pés atados um ao 

outro, foi agredido por cerca de 40 pessoas até que a Polícia Militar chegasse 

ao local [...] O vidraceiro diz que não agrediu o menor, mas alegou que não 
acha a atitude errada. Para ele, o fato do (sic) Brasil ter leis frouxas contribui 

para que crimes continuem a ser praticados. “Acho certo [prender e bater]. 

Por mais que ele seja menor, o país não tem uma lei severa para os menores 
e eles estão aproveitando isso. Sou trabalhador e tenho filho para cuidar. 

Ele devia ser jogado na cadeia. Tem país que se você roubar alguma coisa, 

eles cortam as suas mãos”, diz, revoltado (TÚLIO, 2014, online). 

 

Na notícia publicada em 18 de fevereiro de 2014, a fala do dono da moto quase 

furtada, o vidraceiro cujo nome não é divulgado, emana do senso comum e o reforça. O que 

ele diz, e o portal publica sem nenhum tipo de problematização, nada mais é do que o já dito 

“bandido bom é bandido morto”. A reportagem questiona esse “velho-atual discurso”, mas ao 

mesmo tempo disponibiliza link para matéria que não só deixa de interrogar como reverbera o 

referido discurso. Nos comentários, são perceptíveis as consequências nefastas dessa escolha. 

Dos 79 retornos, o mais curtido, por 86 pessoas, foi este: “Tem que descer o porrete mesmo. 

Afinal de contas, quem bater neles no máximo vai pagar uma cesta básica. Leis ridículas 

feitas por pessoas ridículas eleitas por uma população ridícula” (In TÚLIO, 2014, online). 

Outro, com 38 curtidas, incita que cada brasileiro “faça a sua parte” matando um bandido: 

Isso é inadmissível, como pode uma coisa dessas?? que país é esse que 
vivemos?? muita covardia um marginal desses sair roubando e aterrorizando 

pais de família e tomar só uns tapinhas, logo logo volta pra rua e vai voltar 

mais ‘brabinho’.. pq num aproveitaram o embalo e jogaram ele logo no colo 
do capeta?! se cada brasileiro fizer sua parte e matar um bandido, uma 

hora acaba (Ibidem).       
 

Apesar do aprofundamento e contextualização das temáticas não extinguir reações 

como essas – na reportagem Presos que menstruam, de Nana Queiroz, o mesmo tipo de 

discurso aparece na sessão de comentários –, é preciso reiterar a responsabilidade do 

jornalista sobre os dizeres que divulga. Tais dizeres podem estimular a violência, assim como 

promover antecipações estereotipadas do Outro. Esse será um assunto a que retornaremos no 

próximo capítulo. Antes, no entanto, vejamos o quadro-síntese de nossa análise das 

reportagens do G1 e da revista Galileu: 

 

 

http://g1.globo.com/go/goias/cidade/goiania.html
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Formação discursiva Formação ideológica 

 

Vida “matável” 

 

Biopolítica, a constituição biológica à mercê do 

poder (AGAMBEN, 2010). 
 

 

Intolerância racial 

 

Racismo estrutural, o racismo como fundamento 

da vida cotidiana (ALMEIDA, 2016). 
 

 

 

 

 

 

Estado em xeque 

 

Fé nas autoridades ancorada na Constituição 

(Artigo 144, inciso III), que prevê como 

responsabilidade do Estado a segurança pública; 
 

Cidadão deixa a cargo do Estado as 

responsabilidades pelo Outro (TOCQUEVILLE, 

1835), mas age quando o afeta – Tirania da 

intimidade (SENNETT, 1988);  
 

Em Galileu, Estado em xeque também pela 

criminalização do jovem. 

 
 

 
Preservação da vida 

 

Direito à defesa (Artigo 5º, inciso LV); 
 

Criminalização do linchador. 
 

Quadro 3 – Segunda e terceira etapas da Análise de Discurso das reportagens Dias de Intolerância (G1, 

2014); O bandido está morto e agora? (Gallileu, 2016) 

 

Limiar 

Anônimos vivem suas histórias. Voltamos-nos a eles nessas páginas: aqueles de quem 

não sabemos nomes ou trajetórias, mas que têm o protagonismo como potencial a ser 

fomentado ou, simplesmente, já são protagonistas no dia a dia em cada fazer; aqueles que 

estão bem longe do protagonismo: vidas consideradas “matáveis”, no limiar entre o existir e o 

não existir; aqueles cuja visibilidade é transformada em espetáculo, estereotipada, ou o seu 

oposto, apagada. Tratamos do ser humano envolto em todas essas diferentes conceituações. 

Na reportagem jornalística premiada do Zero Hora, ele é o excluído social tornado 

“invisível”, que sobrevive nas ruas e tem a complexidade que o constitui apresentada aos 

leitores. Nas reportagens de Galileu e do G1, também analisadas aqui, estamos diante de outro 

sujeito: ele é a vida nua, o corpo linchado. Em ambos os casos, no entanto, vimos indivíduos 

que motivam pautas, existem nas páginas do jornal, da revista, no portal. O próximo capítulo 

é uma proposta a discutir como se dá essa presença na mídia. Investigaremos os critérios de 

noticiablidade no jornalismo e descobriremos qual o papel da reportagem neste contexto.  
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Capítulo 2 

Então, num sábado, nós fomos visitar a sua aldeia e sua mãe nos mostrou um 

cesto com um padrão lindo, feito de ráfia seca por seu irmão. Eu fiquei 

atônita! Nunca havia pensado que alguém em sua família pudesse realmente 

criar alguma coisa. Tudo que eu tinha ouvido sobre eles era como eram 
pobres. Assim, havia se tornado impossível, pra mim, vê-los como alguma 

coisa além de “pobres”. Sua pobreza era minha única história sobre eles – 

Chimamanda Ngozi Adichie, TED Global, 2009 
 

2.1 – Extra, extra: vidas extraordinárias demais para virarem notícia 

Uma única história encarcera, predetermina o olhar, que passa a ser plano ao Outro, 

pois não o abrange em sua totalidade. Como vimos com Heller (2016, p. 60), a analogia pode 

cumprir esse papel quando a classificação do desconhecido em tipos familiares, necessária no 

cotidiano, é cristalizada. Fide, o menino chamado para trabalhar na casa de Chimamanda 

Adichie quando a escritora tinha oito anos, é a criança pobre, cuja família não teria nada para 

comer. Essa é a única história sobre ele, contada pela mãe de Adichie e internalizada por ela 

até a cena relatada acima. A mídia também influencia neste cenário ao escolher o que irá 

narrar, agendando temas que estarão em voga na sociedade, além de decidir como apresentá-

los. Suas construções afetam o cotidiano e por isso esmiuçar tal processo é necessário. 

Buscaremos entender como uma história é eleita entre tantas pelos veículos a partir da 

perspectiva de variados autores e da problematização dos critérios de noticiabilidade. Em um 

segundo momento, passaremos ao âmbito das teorias do jornalismo, como a instrumentalista, 

a estruturalista e a interacionista, para refletirmos acerca da elaboração do material noticioso 

após a escolha da pauta e das fontes, na seleção de aspas, redação, edição. O papel do 

jornalista nesses fazeres também será avaliado. Ao longo do capítulo, recorreremos a 

exemplos retirados da mídia para ilustrar o que é discutido. E, ao fim dele, realizaremos a 

análise de mais uma grande reportagem do corpus. Especial 100, da Agência Pública, volta-se 

para as remoções causadas pelos Jogos Olímpicos no Rio, a partir dos depoimentos de 

moradores afetados e com pouco espaço de voz no noticiário da época. São personagens, 

portanto, que rompem barreiras aqui apresentadas para conseguir divulgar suas histórias.  

Comecemos pela seleção, seara em que David White possui estudo clássico. O 

americano acompanha em 1950 a rotina de um editor telegráfico, responsável por aprovar ou 

rejeitar artigos fornecidos por agências noticiosas. Mr. Gates, assim chamado para preservar 

sua identidade, é um homem de 40 anos, 25 deles dedicados ao jornalismo, responsável por 

decidir a primeira página de jornal com tiragem de 30 mil exemplares. O periódico é vendido 
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em Mindwest, região industrializada dos Estados Unidos, então com 100 mil habitantes. 

White está imbuído de preocupação específica
57

, que Wilbur Schramm (apud WHITE, 2016, 

p. 201) já possuía em 1944: “nenhum aspecto da comunicação é tão impressionante como o 

enorme número de escolhas e rejeições que têm de ser feitas entre a formação do símbolo na 

mente do comunicador e o aspecto de um símbolo afim na mente do receptor”.   

O que White agrega a essa constatação é a aplicabilidade do conceito proposto por 

Kurt Lewin (1947). Tendo como objeto investigativo a alimentação doméstica, o psicólogo 

fala em canais, os gates, afetados por um gatekeeper, a pessoa que será central nas diversas 

decisões tomadas entre a fonte dos insumos e a mesa. Para Lewin, quem controla esses 

portões é a dona de casa, por comprar e preparar a comida, fazendo, para tanto, uma série de 

deliberações não necessariamente conhecidas pelos demais integrantes da família. No jornal 

de Mindwest, por sua vez, esta função é do Mr. Gates, que integra um grupo mais amplo 

detentor de poder nas redações. Ele está à frente da cancela, deixando ou não passar a 

informação. Com o objetivo de descobrir como se dá o veredicto acerca do que é publicado, 

White realiza um experimento com Mr. Gates. De 6 a 13 de fevereiro, o editor reserva as 

notícias que rejeita, dentre aquelas recebidas pela Associated Press, United Press e 

International News Service. Diariamente, após o expediente, já com a capa do próximo jornal 

decidida, Mr. Gates se debruça sobre o material para explicar suas escolhas. White (2016, p. 

205) concluirá no estudo que opiniões individuais influenciaram na seleção: 

Assim encontramo-lo a rejeitar uma notícia com a anotação “demasiado pró-

comunistas”. Outro artigo relacional com o Plano Toesend está marcado 
categoricamente “Nunca usar isto”, e isto porque o nosso gatekeeper acha 

que os aspectos deste plano são muitíssimo duvidosos, o que dá poucas 

hipóteses de publicação. Dezoito cópias estavam marcadas “palha”; 16 

“propaganda”. Uma interessante anotação dizia “não interessam artigos de 
suicidas”. Assim, podemos verificar que muitas das razões que o “Mr. 

Gates” apresenta para a rejeição das notícias caem na categoria de juízos de 

valor muito subjetivos. 

 

A análise dos dados gera, no entanto, questionamentos a essa interpretação, o que, 

junto de novas pesquisas, contribuirá para percepções de defasagem nos escritos de David 

White. Das 1333 notícias rejeitadas naquela semana pelo Mr. Gates, 423 foram devido a 

algum valor noticioso. Entre as 423, Sonia Serra (2004, p. 102) lembra que 122 casos tinham 

                                                             
57Embora a análise de David White acerca dos gatekeepers seja um marco na pesquisa da seleção no jornalismo, 

ela não é pioneira. Em 1676, Cristian Weise defendia a separação entre o verídico e o falso (KUNCZIK apud 

SILVA, 2005, p. 97); em 1688, Daniel Hartnack via as consequências de um acontecimento como decisivas na 

decisão de divulgá-lo (Ibidem, p. 98); e em 1690, na primeira pesquisa acadêmica sobre jornalismo, Tobias 

Peucer “[...] fala em seleção de fatos que merecem ser recordados ou conhecidos e [...] já descreve as 
características de tais acontecimentos” (SILVA, 2005, p. 98). Cabe ainda antecipar que a seleção não se dará 

apenas na esfera da decisão sobre o que será ou não noticiado, como ainda veremos com Gislene Silva (2005).  
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como motivos para a rejeição discordância com a política econômica do presidente, 

anticatolicismo e anticomunismo, fatores que “[...] poderiam ser mais facilmente atribuídos a 

critérios subjetivos e preconceitos, alguns dos quais assumidos pelo editor, durante a 

entrevista”. Mas, na maior parte – 301 notícias –, os julgamentos “[...] poderiam ser mais 

facilmente considerados profissionais”, por levarem em conta interesse, atualidade, 

ineditismo, relevância e avaliações sobre a escrita. O mesmo pode ser observado nas 910 

notícias restantes do escopo das 1333 descartadas. Naquelas, as “[...] explicações indicavam o 

espaço, o horário recebido, comparações com matérias de outras agências já usadas e critérios 

geográficos, que também poderiam indicar julgamentos mais burocráticos” (SERRA, 2004, p. 

102). Ou seja, os números demonstram que a subjetividade dos jornalistas no controle dos 

portões está presente, mas não necessariamente é determinante.  

Autor de textos que se tornaram referência na análise da comunicação de massa, 

Mauro Wolf (2006) considera necessário superar a perspectiva do gatekeeping. Ao invés de 

um funil, que retém determinadas informações enquanto deixa passar outras, Wolf alude ao 

acordeão, com notícias deslocadas ou acrescentadas de última hora. Defende a necessidade de 

se perceber a lógica que rege o processo, complexo, de seleção. Para ele,  

[...] não se pode descrever a selecção apenas como uma escolha subjetiva do 

jornalista, mesmo que seja, profissionalmente, motivada; é necessário vê-la 

como um processo complexo, que se desenrola ao longo de todo o ciclo de 
trabalho, realizado a instâncias diferentes – desde as fontes até ao simples 

redactor – e com motivações que não são todas imediatamente imputáveis à 

necessidade directa de escolher as notícias a transmitir (WOLF, 2006, p. 
241). 

 

Em artigo no qual refaz os passos de David White, desta vez para averiguar o fluxo de 

notícias online
58

, Adriana Barsotti (2014, p. 4) parece seguir o mesmo caminho crítico de 

Wolf ao afirmar que “a necessidade de rever a teoria do gatekeeping é anterior à internet”. Ela 

cita estudo que amplia a esfera de discussões, desenvolvido também por um sociólogo norte-

americano, tal qual White. Trata-se de Warren Breed. Cinco anos após seu contemporâneo, 

                                                             
58Barsotti reproduz o procedimento de White ao se questionar acerca do papel do jornalista em um cenário de 

produção horizontal de conteúdo. Para tanto, adota a observação participante nas redações dos jornais O Globo e 

Extra, com o objetivo de acompanhar as decisões tomadas pelos editores das capas do site de ambos os veículos. 

Percebe que o novo gatekeeper deixa passar mais notícias, já que o espaço não é tão escasso quanto no papel, 

além de as regras e hierarquias serem mais “frouxas”. Ao mesmo tempo, ele tem novas funções a desempenhar, 

motivo pelo qual Barsotti adota também o conceito de gatewatcher, de Bruns (2005). Combinando funções de 

bibliotecário e repórter, os editores observam os portões de saída de outros veículos em busca de conteúdos 

relevantes. A autora conclui que “[...] nem mesmo os dois juntos (gatekeeping e gatewatching) abarcam todas as 

funções do jornalista na web, pois ele também exerce o papel de mediador entre as notícias e seu público. Mas o 

próprio conceito de mediação se alargou. A possibilidade de comentar, dar notas e ranquear as notícias abre 
fóruns de discussão entre os jornalistas e sua audiência que podem retroalimentar o processo de edição” 

(BARSOTTI, 2014, p. 16). 
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ele publica texto no qual atribui maior peso na seleção aos valores editorias da empresa e à 

rotina profissional do que às crenças pessoais. Surge assim a teoria organizacional, que leva 

em conta não apenas o jornalista enquanto indivíduo, mas sua inserção em um campo mais 

vasto, a organização empresarial da qual faz parte e que igualmente traz consequências ao 

conteúdo disponibilizado ao público. No próximo subtópico, abordaremos a influência de 

fatores como a autoridade institucional e a possibilidade de sanções dos superiores na atuação 

do jornalista, ao explorar mais a fundo seu papel na forma como a história será relatada.  

Por ora, no entanto, interessa-nos a seleção dos fatos, contemplada por Breed (1955). 

A teoria organizacional compreende a necessidade de que essa escolha exista, até porque não 

será possível cobrir todos os acontecimentos, como reforça Nelson Traquina (2005, p. 159). 

Mas ela também aponta a dimensão da responsabilidade do repórter neste fazer. Apesar de 

absorver a política editorial, mesmo involuntariamente, o que interfere em suas ações, ao 

repórter caberá “[...] decidir quem entrevistar e quem ignorar, que perguntas fazer, que 

citações anotar e, ao escrever o artigo, que itens realçar, quais a enterrar e, de modo geral, que 

tom dar aos vários elementos possíveis da notícia” (Ibidem, p. 156). Ele será o primeiro 

gatekeeper, que pode fechar portões, encerrando o personagem na condição de “invisível”.  

Diante da responsabilidade, torna-se necessário expor o argumento de Sonia Serra em 

defesa de David White. Reiterando a importância de problematizar o impacto das opiniões do 

jornalista no controle dos gates, a autora questiona: 

Apesar dos dados estatísticos, não era extremamente significativo e digno de 

destaque teórico o fato de que algumas notícias, seja pelos preconceitos 
individuais do editor ou de seu conhecimento da linha editorial da sua 

empresa jornalística, eram de fato barradas, evitando que os leitores daquela 

comunidade tomassem conhecimento desses fatos e impedindo-se então o 

acesso de determinadas vozes, por motivos religiosos, políticos ou 
ideológicos? (SERRA, 2004, p. 105). 

 

Em sua pergunta, Sonia Serra acaba por abranger igualmente as organizações 

jornalísticas, além de mencionar o acesso de vozes à mídia, algo tão caro a esta pesquisa. Para 

discutir o acesso, ela se refere aos preconceitos individuais
59

 do gatekeeper e à linha 

editorial
60

 do jornal, mas, se seguirmos na análise de David White, podemos explorar ainda a 

                                                             
59Após os comentários de Mr. Gates acerca das notícias rejeitadas, White o entrevista. O sociólogo questiona, 

por exemplo, se os preconceitos de Mr. Gates podem afetar a escolha de notícias. Ele não nega que os possua – 

fala em não ser favorável à política econômica de Truman, ao horário de verão e à cerveja quente –, embora 

afirme que continua a publicar tais assuntos se não houver “nada de mais importante” (WHITE, 2016, p. 210). 

Cabe aqui antecipar que a interferência subjetiva do jornalista sempre irá existir, apesar de ser crucial que ele se 

despoje da visão estereotipada em relação ao Outro, dos preconceitos. É também fundamental a transparência: 

que jornalista e veículo deixem claro aos leitores suas escolhas e os posicionamentos assumidos. 
60Mr. Gates constata ainda: “As minhas outras preferências vão para as notícias bem compostas e talhadas para 

servir as nossas necessidades (ou adequadas às nossas políticas editoriais)” (WHITE, 2016, p. 210, grifo nosso). 
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importância dada ao que o concorrente publica; a necessidade de espaço; o trio clareza, 

brevidade e ponto de vista; além de um dado relevante observado por ele: a inclinação ao 

conservadorismo. “Em quase todos os casos onde tinha escolha entre notícias de agências 

noticiosas concorrentes, o ‘Mr. Gatekeeper’ preferiu os ‘conservadores’” (WHITE, 2016, p. 

207). O caráter conservador, a afirmação do já esperado, é correlato ao próprio cotidiano. 

A apreensão do senso comum, que corresponde à experiência cotidiana dos 
indivíduos, é dada pela significação meramente “funcional” no universo 

social vivido. Logo, em termos epistemológicos, a base na qual o fato será 

assentado e contextualizado tende a reproduzir de maneira latente a 
universalidade social tal como é vivida imediatamente. Não é por outro 

motivo que a ideologia das classes dominantes é normalmente hegemônica e 

o senso comum tende a decodificar os fatos numa perspectiva conservadora. 

Isso ocorre espontaneamente na sociedade, à medida que a reprodução social 
das pessoas, segundo padrões estabelecidos, aparece como se fosse, 

diretamente, a reprodução biológica de cada indivíduo (GENRO FILHO, 

2012, p. 198). 
 

A experiência cotidiana nos remete novamente a Agnes Heller. Embora a húngara 

defenda uma suspensão do cotidiano, com o reconhecimento da dimensão humano-genérica 

que constitui cada ser, ela também lembra que mesmo essa superação da particularidade parte 

do cotidiano. Responsáveis a seu ver por tal movimento, “nem mesmo a ciência e a arte estão 

separadas da vida do pensamento cotidiano por limites rígidos, como podemos ver em vários 

aspectos. Antes de mais nada, o próprio cientista ou artista tem vida cotidiana” (HELLER, 

2016, p. 48). De forma semelhante, Genro Filho mostra no trecho acima como a perspectiva 

conservadora está ancorada na sociedade. E a mídia pode contribuir para reforçá-la, a começar 

por conta dos critérios utilizados para a escolha do que será noticiado, pautados em uma 

objetividade que tem raça e gênero. A constatação dá título a artigo recente de Fabiana 

Moraes e Marcia Veiga da Silva. Nele também é feita menção ao conservadorismo. 

O conhecimento social produzido pelo jornalismo (GENRO FILHO, 1987) 
dá pistas de que as condições de pensamento sob as quais opera, fundadas no 

ideário de uma objetividade baseada na neutralidade e na noção de sujeito 

universal (o homem, branco, heterossexual, ocidental) contribuem para a 

manutenção dos sistemas classificatórios (HALL, 1995) que transformam 
diferenças em desigualdades [...] Entendemos que a reprodução das 

ideologias do machismo e do racismo nos conhecimentos produzidos pelo 

jornalismo vem sendo sustentada por uma racionalidade que historicamente 
delineia uma condição mais conservadora no encontro com alteridades, 

resultando na reprodução de estereótipos e preconceitos (MORAES; 

SILVA, 2019, p. 2-3, grifo nosso). 

   

A procura por explicar a racionalidade a que se referem faz com que as pesquisadoras 

retomem René Descartes. Fundador da filosofia moderna e considerado o pai do racionalismo, 

o francês anseia pela verdade absoluta, que a seu ver o homem encontraria a part ir de si 
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mesmo, duvidando de tudo, exceto da existência de seu próprio pensamento. Sem confiar em 

sentidos, passíveis de engano, mas apenas nas suas faculdades mentais, o ser que pensa existe 

por pensar. Je pense, donc je suis (Penso, logo sou, em uma tradução literal, embora seja mais 

conhecida a expressão Penso, logo existo), escreve Descartes na obra Discurso do Método, de 

1637. Nessa construção, que atravessa os séculos e ancora o paradigma da civilização 

ocidental, há de se ressaltar a presença da primeira pessoa. “Eu” penso, um “Eu” bem 

específico. O método cartesiano traz a “[...] colonização do pensamento como uma ‘ego-

política do conhecimento que coloca o homem europeu [branco, ocidental, heterossexual] 

onde antes se colocaria Deus’ (GROSFOGUEL, 2010, p. 19)” (Ibidem, p. 4). 

Com o “Penso, logo existo”, Descartes busca uma nova fundação do conhecimento a 

partir do “Eu”, que assume um não lugar. A mente humana na filosofia cartesiana ocupa um 

espaço à parte, não sendo da mesma substância e não podendo ser gerida pelo corpo. 

Simultaneamente, a produção do conhecimento não se daria no âmbito da interação, estaria 

isolada das relações sociais: o próprio “Eu” pergunta e responde suas questões. E assim 

estaria, como Deus, acima de qualquer influência terrestre, daí a alusão exposta por Ramón 

Grosfoguel (2016) de que o “Eu” cartesiano é aquele que quer se equivaler à visão do olho de 

Deus, estando além de qualquer condição particular de existência. Na seara dos estudos da 

decolonização
61

, Grosfoguel, o sociólogo porto-riquenho citado por Moraes e Silva, reformula 

a famosa frase por trás do esclarecimento iluminista: ao invés de “Penso, logo existo”, 

“Extermino, logo existo”, e aqui se torna mais clara a aproximação trazida acima pelo autor 

entre este “Eu” todo-poderoso e o homem europeu (branco, ocidental, heterossexual). 

Em artigo de 2016, Grosfoguel parte de uma construção do filósofo argentino Enrique 

Dussel, que também problematiza Descartes, para chegar à sua sentença. No entender de 

Dussel, a formulação do “Penso, logo existo” exigiu 150 anos de “Conquisto, logo existo”. O 

“Eu” que acredita ser o centro do mundo, assim acredita porque conquistou o mundo, com a 

expansão colonial iniciada em 1492. Esclarece Grosfoguel (2016, p. 31): “Depois de 

conquistar o mundo, os homens europeus alcançaram qualidades ‘divinas’ que lhes davam um 

privilégio epistemológico sobre os demais”. Mas o porto-riquenho assinala uma lacuna a ser 

preenchida entre o “Penso, logo existo” e o “Conquisto, logo existo”.  

                                                             
61Em Uma breve história dos estudos decoloniais, Pablo Quintero, Patricia Figueira e Paz Concha Elizalde 

(2019, p. 4) explicam os estudos decoloniais como aqueles “[...] que se referem à dissolução das estruturas de 

dominação e exploração configuradas pela colonialidade e ao desmantelamento de seus principais dispositivos”. 

Teóricos que articulam a ideia de colonialidade no início dos anos 1990, como Immanuel Wallerstein e Aníbal 
Quijano, impulsionaram pesquisas que retomam essas problemáticas histórico-sociais no âmbito das Ciências 

Sociais Latino-americanas (Ibidem, p. 3). 
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É a lógica conjunta do genocídio/epistemicídio que serve de mediação 

entre o “conquisto” e o racismo/sexismo epistêmico do “penso” como 

novo fundamento do conhecimento do mundo moderno e colonial. O 

Ego extermino é a condição sócio-histórica estrutural que faz possível 

a conexão entre o Ego conquiro e o Ego cogito (Ibidem).     
 

O homem europeu conquista a centralidade do mundo exterminando muçulmanos e 

judeus na conquista de Al-Andalus; os povos originários do continente americano e os 

aborígenes na Ásia; aprisionando e escravizando os africanos; queimando nas fogueiras as 

mulheres que transmitiam o conhecimento indo-europeu, acusadas de bruxaria. Grosfoguel 

enumera e descreve esses quatro genocídios/epistemicídios do século XVI necessários para o 

“Penso, logo existo” existir. Descartes, um dos precursores do Iluminismo
62

, enaltece uma 

racionalidade branca exterminadora, que ajudou a instituir o jornalismo aqui criticado. O 

elogio à razão, a proposta de afastar as trevas, de esclarecer, é perseguido como o ideal da 

profissão, embora esteja diretamente ligado ao caráter tantas vezes excludente dela.  

Lembremos ainda que o conhecimento produzido, no entendimento da filosofia 

cartesiana, é “verdadeiro”, “objetivo” e “neutro”, apartado dos sentidos. O debate acerca da 

razão no jornalismo recai, portanto, sobre a contraposição criada entre objetividade e 

subjetividade. De um lado tem-se o que deve ser buscado, de outro a armadilha a ser evitada, 

lugares-comuns que pesquisadores como Fabiana Moraes (2015, 2019), Genro Filho (2012) e 

Sylvia Moretzsohn (2007) se empenham em desfazer. Embora o assunto motive reflexões 

mais adiante, é válido pontuar que a existência de critérios supostamente (e supostamente 

porque, como vimos, a razão elogiada diz respeito a um “Eu” específico) racionais, frios, 

isentos, distantes de qualquer interferência do sensível, funciona como uma tática de defesa. 

Não por acaso Gaye Tuchman (1993, p. 79-83) entenderá a objetividade como ritual 

estratégico. Ao ouvir os dois lados da questão; ao apresentar provas auxiliares que 

corroboram afirmações; ao considerar que as opiniões estão nas aspas dos entrevistados e os 

fatos falam por si; ao estruturar o texto hierarquizando informações, o jornalista se 

resguardaria de críticas, inclusive jurídicas, a seu trabalho. Vejamos mais a fundo as aspas, 

proteção que encobre os mecanismos da seleção, a partir de Moretzsohn (2007, p. 187): 

                                                             
62Movimento intelectual do século XVIII, o Iluminismo defendia a primazia da luz da razão frente às trevas da 

herança medieval. Ênfase no método científico, oposição ao absolutismo monárquico, liberdade econômica e 

tolerância religiosa foram alguns dos ideais defendidos por iluministas como Montesquieu, Voltaire, Denis 

Diderot, Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Immanuel Kant. A valorização da razão tem início nos séculos 

XVI e XVII com a Revolução Científica, quando se dá o distanciamento entre a Ciência e a Filosofia, assim 

como entre a Ciência e as influências místicas da Idade Média. Diversas descobertas se deram no período a partir 
de comprovações empíricas, checagem, métodos rigorosos. Integraram a chamada Revolução Científica, Galileu 

Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon, Nicolau Copérnico, Francesco Redi, Louis Pasteur e René Descartes. 
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[...] a utilização das aspas vai no mesmo sentido da assepsia, como se a 

atribuição de uma informação a uma fonte eximisse o jornalista (e/ou) o 

jornal de responsabilidade sobre essa mesma informação e, mais ainda, 
como se o procedimento fosse isento de intencionalidades. Estudos no 

campo da análise de discurso (por exemplo, Authier-Revuz, 1990; Orlandi, 

1983, 1996), entretanto, demonstram o processo de ocultamento do sujeito 

através desse recurso, que costuma ser um álibi para os próprios jornais, 
capazes de assim esconderem os mecanismos de seleção e ênfase das 

declarações.    

 

Entender tais mecanismos faz parte dos estudos do newsmaking, de que trata Mauro 

Wolf (2006). Segundo o autor, a análise da produção das notícias se dará a partir de dois 

pilares. Um deles é a cultura profissional, traduzida em paradigmas e práticas adotadas como 

“naturais”; são os códigos, as convenções, os rituais, os símbolos, os estereótipos. O outro 

pilar diz respeito à organização dos trabalhos e do processo produtivo, que determina desde a 

utilização das fontes até a seleção dos fatos. Trata-se de “[...] um conjunto de critérios de 

relevância que definem a noticiabilidade (newsworthiness) de cada acontecimento, isto é, a 

sua ‘aptidão’ para ser transformado em notícia” (WOLF, 2006, p. 189). Adentramos nos 

critérios de noticiabilidade, sobre os quais se debruçam diversos autores. O sociólogo italiano 

é um deles. Em Teorias da Comunicação, Wolf (2006, p. 195, grifo nosso) esmiúça a 

noticiabilidade e o valor-notícia, não raro confundidos entre si:  

Definida a noticiabilidade como o conjunto de elementos através dos quais o 

órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, 
de entre os quais há que seleccionar as notícias, podemos definir os 

valores/notícia (news values) como uma componente da noticiabilidade. 

Esses valores constituem a resposta à pergunta seguinte: quais os 

acontecimentos que são considerados suficientemente interessantes, 
significativos e relevantes para serem transformados em notícias? 

 

Algumas páginas antes, Wolf se atém somente à noticiabilidade. Sem citar os news 

values, dirá que “a definição de noticiabilidade liga-se ao conceito de perspectiva-da-notícia 

(newspaerspective; Atheide, 1976) e que é a resposta que o órgão de informação dá à questão 

que domina a actividade dos jornalistas: quais os factos quotidianos que são importantes?” 

(Ibidem, p. 190, grifo nosso). As duas indagações destacadas são muito similares, de forma 

que a perspectiva da notícia, advinda do americano David Altheide, parece um sinônimo dos 

valores-notícia. Mas quais seriam então os critérios? Por Wolf não detalhar o que apresenta 

como “conjunto de elementos” é criada uma incerteza acerca da noticiabilidade
63

.  

                                                             
63Gislene Silva (2005) percebe outros conflitos no que lê em Teorias da Comunicação. Para a pesquisadora, o 

sociólogo se confunde tanto ao restringir a seleção noticiosa, para a qual os valores-notícia serão essenciais, 

apenas a uma etapa inicial do processo quanto ao buscar determinada contribuição em Golding e Elliot (1979). 
No trecho que Wolf opta por reproduzir, a dupla de autores descreve os valores-notícia como qualidade da 

construção jornalística dos eventos, o que na análise de Silva (2005, p. 99) é excessivo já que “eles participam 
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No artigo Para pensar critérios de noticiabilidade, Gislene Silva consegue tornar mais 

claro cada conceito, apresentando suas especificidades. O estudo compõe uma reflexão em 

três tempos e sistematiza os critérios de noticiabilidade em instâncias. A primeira instância de 

critérios está ancorada, para Silva (2005, p. 96), na origem dos fatos, portanto em sua seleção 

primária. Nesta etapa, o jornalista leva em conta determinados atributos, os valores-notícia. 

Na segunda instância, a origem dá lugar ao tratamento dos fatos, então hierarquizados. Aqui, 

para além dos valores-notícia, atuarão outras componentes da noticiabilidade, tais como o 

formato, a qualidade do material apurado, os prazos e ainda os fatores extraorganizacionais, 

entre eles a relação do repórter com suas fontes. Por fim, na terceira instância chega-se à visão 

dos fatos. Entram em cena fundamentos éticos, filosóficos e epistemológicos, materializados 

no que se toma por verdade, objetividade, imparcialidade e interesse público. Noticiabilidade, 

portanto, é a soma desses três domínios ou, colocado de outra forma,  

[...] todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo da 

produção da notícia, desde características do fato, julgamentos pessoais do 

jornalista, cultura profissional da categoria, condições favorecedoras ou 
limitantes da empresa de mídia, qualidade do material (imagem e texto), 

relação com as fontes e com o público, fatores éticos e ainda circunstâncias 

históricas, políticas, econômicas e sociais (Ibidem). 

 

Em tal amplitude de fatores encontraremos os valores-notícia – critérios ligados 

especificamente ao acontecimento, às características intrínsecas do fato – e a seleção, que vai 

além da escolha do que será publicado e do que, ao contrário, não alcançará a visibilidade 

midiática: “Entre os selecionados será preciso escolher novamente quais deles merecem entrar 

nas chamadas dos telejornais ou quais ganharão as primeiras páginas dos impressos, ou 

mesmo quais ocuparão mais espaço nas páginas internas” (Ibidem, p. 98).  

Além de distinguir o que é sinônimo para muitos, o mérito de Silva no artigo é 

construir uma tabela de valores-notícia para operacionalizar as análises dos acontecimentos 

noticiáveis. Com esse objetivo, ela recorre a 13 autores e suas listagens de atributos dos 

acontecimentos, correlacionando-as até chegar a 12 categorias de valores-notícia: impacto, 

proeminência, conflito, entretenimento/curiosidade, polêmica, conhecimento/cultura, raridade, 

proximidade, surpresa, governo, tragédia/drama e justiça. A categoria proeminência é a que 

teremos como ponto de partida para reflexão acerca da presença do marginalizado social na 

mídia. Trata-se do que Mauro Wolf (2006, p. 201) chamará a seu modo de “grau e nível 

hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável”. Para explicar o mesmo 

                                                                                                                                                                                              
ativamente da construção noticiosa, mas a produção da notícia e sua qualidade são resultado de muitos outros 
critérios ou fatores de noticiabilidade”.  

  



 

96 
 

fenômeno, que cada um nomeia de uma forma, a pesquisadora brasileira e o sociólogo italiano 

fazem referência a uma fonte em comum: o artigo The Structure of Foreign News, 

considerado “[...] a primeira reflexão teórica sobre a questão dos valores-notícia na seleção 

dos acontecimentos pelos jornalistas” (SILVA, 2005, p. 99). 

No trabalho de 1965, Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge selecionam três crises 

internacionais – no Congo, em Cuba e no Chipre – e analisam como elas são noticiadas em 

jornais noruegueses. Os autores identificam 12 fatores que influenciam na escolha das notícias 

e chegam a determinadas hipóteses. Duas delas se relacionam à proeminência dos indivíduos, 

conforme síntese abaixo.  

 

Valores-

notícia 

combinados 

Hipótese Explicação 

 

“Referência a 

pessoas de 

elite” (fator 
10) e 

“Inesperado” 

(fator 6) 

 

“Quanto menor a 

classificação da pessoa, 

mais inesperadas as 
notícias terão que ser” 

(GALTUNG; RUGE, 

1965, p. 82, tradução 
nossa

64
) 

 

 

“Isso já foi abordado em contextos diferentes e a ideia 

é simplesmente que, embora as pessoas de elite 

possam ter sua rotina diária relatada, as pessoas 
comuns apenas serão notícia quando algo acontecer 

que contraste muito com sua existência comum. Os 

bons exemplos são aquisições repentinas de riqueza e 
ações negativas” (GALTUNG; RUGE, 1965, p. 82-

83, tradução nossa
65

). 

  
 

 

 
 

 

 
“Referência a 

pessoas de 

elite” (fator 
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“Quanto menor a 

classificação da pessoa, 

mais negativas suas ações 

terão que ser” 
(GALTUNG; RUGE, 

1965, p. 83, tradução 

nossa
66

) 

 

 

“Em outras palavras, a tese é que as pessoas comuns 

precisam fazer algo negativo para ser noticiado, e 
quanto menor a pessoa, mais negativa a notícia deve 

ser. Na posição mais baixa da sociedade, entra-se 

mais facilmente nas páginas de notícias como 
criminoso – mas é claro que o esporte deve ser 

mencionado como o grande mecanismo de 

compensação [...] o tipo de ação positiva que a pessoa 

comum tem em seu poder executar é, talvez, mais 
provável que seja um tipo que nunca será notícia – 

não apenas pelo motivo mencionado na hipótese, mas 

porque também não satisfaz os critérios de frequência, 
amplitude, inesperado e continuidade. Se o homem 

comum quiser entrar de forma positiva, 

provavelmente terá que constar em um artigo, 

reportagem etc. Pode ser contestado que ele entre 
quando ganha na loteria –  mas isso não é um ato dele 

– acontece com ele, como uma catástrofe. A 

                                                             
64No original: “The lower the rank of the person, the more unexpected will the news have to be”.  
65No original: “This has actually been touched upon in different contexts already and the idea is simply that 

whereas elite people can have their day-to-day routine reported rank-and-file people will only make news when 

something happens that stands in a very marked contrast to their ordinary existence. The good examples are 
sudden acquisitions of wealth and negative actions”. 
66No original: “The lower the rank of a person, the more negative will his actions have to be”.  
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implicação de tudo isso pode ser facilmente um tipo 

de reforço da sociedade de classes, no sentido de que 

o topo é super-representado pelo bem e pelo positivo 

que ocorre, e as camadas inferiores da sociedade são 
retratadas como produtoras de eventos menos 

afortunados” (GALTUNG; RUGE, 1965, p. 83, 

tradução nossa
67

, grifos nossos). 
 

Quadro 4 – Recorte dos resultados encontrados por Galtung e Ruge: atributos dos acontecimentos que 

impactam a noticiabilidade do marginalizado social 

 

Ambas as hipóteses estão relacionadas a um princípio primeiro no jornalismo: a 

novidade. Parte-se da premissa de que o comum não apresentará nada de novo, por isso, desde 

Peucer e o estudo acadêmico inaugural da profissão, o comum, o usual, o cotidiano terá pouco 

valor informativo
68

 (SILVA, 2005, p. 101). Tal percepção nos remete ainda ao século XVII. 

“Também Kaspar Stieler, mencionado por Michael Kunczik (p. 242), dizia em 1695 que os 

redatores deveriam saber distinguir entre o que é importante e o que é comum” (Ibidem, p. 

101). Relegado ao irrelevante, o comum, para virar notícia, precisaria estar ancorado a algum 

valor de peso, que os pesquisadores constatam poder ser o inesperado ou o negativo.  

A fim de exemplificar o impacto dessas hipóteses para vidas que já lidam com a 

exclusão, voltemos a um estudo citado no capítulo anterior. Carla Baiense Felix analisa as 

narrativas a respeito da favela na mídia e se debruça sobre uma iniciativa de comunicação 

comunitária, o jornal O Cidadão, em sua procura por novas formas de representação dos 

espaços populares. Antes de qualquer palavra sua, a pesquisadora compartilha na íntegra 

notícia divulgada em 13 de janeiro de 2008 na rádio CBN, no jornal O Globo e no site do 

mesmo periódico. Título: Um dia após conflito na Maré, Linha Amarela volta a ser fechada. 

No lead sabemos que o acesso à via expressa do Rio é restringido pela polícia durante meia 

hora porque bandidos anteriormente tentaram bloqueá-la a tiros para atravessar. Em seguida, 

                                                             
67No original: “In other words, the thesis is that common people must do something negative to make news, and 

the lower down the person is, the more negative should it be. At the bottom of society one enters the news pages 

more easily as a criminal – but sport should of course be mentioned as the big compensating mechanism. It may 
also be regarded as so important, together with the arts and entertainment, that it actually invalidates the 

hypothesis. Nevertheless, the kind of positive action the rank-and-file person has it in his power to perform is, 

perhaps, more likely to be of a kind that will never make the news – not only for the reason mentioned in the 

hypothesis but because it does not satisfy the criteria of frequency, threshold, unexpectedness and continuity 

either. If the ordinary man is to enter positively, it will probably have to be in an article, reportage, etc. It may be 

objected that the enters when he wins in the lottery – but this is not an act of his – it happens to him, like a 

catastrophe. The implication of all this may easily be a kind of reinforcement of class society in the sense that the 

top is overrepresented with the good and the positive that occurs, and the lower  layers of society are portrayed 

as producers of less fortunate events”.    
68A princípio esse pode parecer um contrassenso com a própria palavra “jornal”, que no português remete à 

“jornada”, sendo oriunda do latim diurnalis, ou seja, diário. E o dia a dia, afinal, é marcado por uma sucessão de 
acontecimentos comuns, banais. Mas compreendemos, igualmente, que o sentido da palavra está ligado à 

periodicidade da publicação de notícias, ao fato de todos os dias haver novo jornal nas bancas. 
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são relatados episódios ocorridos na véspera, quando duas pessoas foram mortas e oito 

ficaram feridas em uma troca de tiros com a PM no Complexo da Maré. O único morador da 

favela cujo nome é citado é Jefferson Leonardo Silva de Oliveira, uma das vítimas fatais, que 

segundo a polícia tinha envolvimento com o tráfico. Felix (2008, p. 12) constata: 

Em todas as matérias sobre o episódio – e não foram poucas – não há relatos 

sobre os momentos difíceis vividos pelos moradores que não tiveram como 

chegar às suas casas no alto do morro ou não puderam sair delas, acuados 
diante do tiroteio à luz do dia que atingiu residências e prédios públicos da 

comunidade. A invisibilidade dessa população na mídia só é quebrada por 

seu oposto, a visibilidade violenta obtida pelos “donos” do tráfico nas 

regiões favelizadas. 
 

Os momentos de pânico vividos pelos moradores são tratados como comuns e nada 

deles é dito. A favela é apresentada como o território do bandido já julgado, cujo corpo com 

oito tiros expõe a sentença. E o que verdadeiramente motiva a matéria não é quem está na 

“posição mais baixa da sociedade”; são os moradores da cidade formal, as vítimas afetadas 

pelo trânsito. Compreensível segundo a lógica detalhada por Galtung e Ruge, afinal será mais 

fácil os interesses da elite estarem na mídia, o que reforça sua posição enquanto tal, como 

pontuam os autores ao afirmarem que “a implicação de tudo isso pode ser facilmente um tipo 

de reforço da sociedade de classes” (GALTUNG; RUGE, 1965, p. 83), trecho que destacamos 

no quadro acima. Representação distinta de quem está em “menor classificação” é reservada 

ao artigo, ao conteúdo de opinião e à reportagem. Apesar de para nós ser crucial perceber o 

gênero aqui pesquisado como caminho, não podemos deixar de reiterar a urgência de se 

problematizar essa combinação de valores-notícia que, principalmente no hard news, terá 

consequências nefastas a uma população já posta à margem.   

Uma vez questionados por suas práticas, os jornalistas terão motivos racionais para 

explicar a escolha das fontes. Nelson Traquina (2005, p. 191-192) aponta três critérios por trás 

dessa seleção. A autoridade é o primeiro. Fontes que a possuam são as opções imediatamente 

consideradas, devido às menores chances de mentirem e por serem avaliadas como 

persuasivas, dado os cargos que ocupam. A produtividade é o segundo critério. Há mais 

segurança nas fontes oficiais porque elas teoricamente fornecerão as informações necessárias, 

de forma que os jornalistas não precisarão recorrer a outras pessoas. Por fim, está a própria 

credibilidade. É importante a fonte transmiti-la para que o jornalista, além dos leitores, 

telespectadores e ouvintes, tenha confiança na informação transmitida. O que é possível notar 

nesses fatores é a presença de condições de produção do jornalismo atuando para instituí-los. 

A relutância em contactar com fontes que não sejam oficiais ou com colegas 
não deveria causar surpresa. Os repórteres não têm tempo para 
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desenvolverem contactos com fontes que não são conhecidas ou para 

passarem pela rotina que transforma estranhos em informadores [...] Além 

disso, essas fontes estranhas fornecem informações que não podem ser 
verificadas, gerando, portanto, a incerteza. Mas, e talvez seja ainda mais 

importante, essas fontes não familiares podem fornecer dados novos ou 

contraditórios, o que põe à prova a capacidade do repórter para generalizar 

e sintetizar (WOLF, 2006, p. 228, grifo nosso). 
 

As rotinas são tão determinantes que ameaçam a pluralidade de ideias, o contraditório 

que leva à reflexão e ao crescimento. Ao dialogarmos, assim, o que diz Traquina com 

passagens de Mauro Wolf, temos uma visão mais abrangente dos desafios enfrentados pelo 

marginalizado social para alcançar a mídia. A necessidade de um fluxo seguro de notícias, 

sempre ágeis, como coloca Wolf, se soma a “valores culturais partilhados” (Ibidem, p. 229) e 

tem-se uma eterna disputa, na qual os que não são elite ou fontes oficiais saem em 

desvantagem. Estamos diante de um complexo jogo, que Wolf verá como cabo de guerra e 

Traquina como xadrez. Nos dois casos, será necessária estratégia para fugir de pontos de vista 

amplamente aceitos. Não só aceitos, como tomados enquanto verdade.  

O trabalho de Alfredo Jaar ajuda a compreender os perigos envoltos nos critérios de 

noticiabilidade. Embora não seja jornalista, o artista chileno muito já se dedicou à análise 

crítica da mídia em suas obras, por se sentir afetado com o que vê. Sua indignação é 

despertada principalmente com o genocídio em Ruanda
69

. Ao ler o The New York Times, ele 

encontra um dos números da barbárie: é mencionado que 35 mil corpos foram levados pelo 

rio Kagera, mas a notícia aparece como uma pequena nota na página 5, sem maiores 

contextualizações, “[...] desse jeito mesmo, como se fossem moscas” (JAAR, 2013, tradução 

nossa
70

) aquelas vítimas. A percepção de que a mídia ocidental ignorou ou não deu a devida 

importância à catástrofe humanitária motivou o Rwanda Project, desenvolvido por Jaar de 

1994 a 2000. Nesses seis anos ele produziu 21 peças, buscando fazer delas exercícios de 

representação. O trabalho Newsweek compunha o projeto e consistiu na exposição de 17 capas 

da revista estadunidense semanal de mesmo nome. As imagens das capas constituíam uma 

                                                             
69Os conflitos em Ruanda remontam a 1959, quando os hutus tiraram os tutsis do poder. Apesar de serem 

minoria étnica no país, os tutsis o governavam há décadas. Muitos deles fugiram para outras nações naquela 

ocasião. Nada, no entanto, se compara ao que Ruanda viveu no ano de 1994. No dia 6 de abril, o avião que 

levava o então presidente Juvenal Habyarimana, de origem hutu, é derrubado. No voo estava ainda o presidente 

do Burundi, também hutu. Os hutus culparam a Frente Patriótica Ruandesa, grupo rebelde de tutsis exilados, 

pelas mortes, iniciando um verdadeiro massacre em Ruanda. Extremistas hutus passaram a assassinar tanto tutsis 

quanto quaisquer adversários que se colocassem em seu caminho, inclusive de sua própria etnia, deixando mais 

de 800 mil mortos em Ruanda em 100 dias de barbárie. Além das mortes, milhares de mulheres tutsis foram 

sequestradas e mantidas como escravas sexuais. 
70No original e na íntegra: “I was following the event through the media and one day the New York Times had a 
story on page 5, a small story, and then, vertically, they mentioned that they found 35.000 bodies washing on the 

Kagera River, just like that as if there were flies”. 



 

100 
 

sequência, indo de abril a agosto de 1994. O convite feito ao espectador era para que 

caminhasse observando as capas, mas também atento aos resumos da situação do genocídio 

em Ruanda à época de cada publicação.  

Assim, em 11 de abril, cinco dias após a queda do avião que transportava o presidente 

hutu Juvenal Habyarimana, episódio que reacendeu as tensões étnicas na região, a Newsweek 

estampa o desenho de urso feroz em sua capa, com o título How to survive in a scary market? 

(Como sobreviver em um mercado assustador?). O cenário ainda se desenhava, eram poucas 

as informações disponíveis, poderiam argumentar editores. A sucessão de exemplos, no 

entanto, prossegue. Vejamos a edição que possibilita um diálogo maior entre o que Jaar quer 

mostrar e o que sintetiza Galtung e Ruge (1965). 18 de abril. Kurt Cobain, o líder do grupo 

Nirvana, olha diretamente para o leitor na capa de Newsweek. Acima dele está a pergunta: 

Suicide. Why do people kill themselves? (Suicídio. Por que as pessoas se matam?). O músico 

foi encontrado morto um dia antes do estopim para as cenas de extermínio na África. Abaixo 

da capa reproduzida na exposição, Alfredo Jaar contextualiza: “12 de abril, 1994. O governo 

interino de Ruanda foge de Kigali para a cidade de Gitarama. As autoridades humanitárias 

estimam que 25.000 pessoas foram mortas em Kigali nos primeiros cinco dias de violência” 

(HUBBER, 2016, online, tradução nossa
71

). A data indica que haveria dado tempo para a 

revista noticiar a saída das autoridades da capital e apurar o genocídio, já com muitas vítimas.  

Apesar de ser apenas uma morte frente a outras 25 mil, o suicídio do músico norte-

americano é capa e o “grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento 

noticiável” influencia nesta decisão. Nem mesmo o teor negativo do fato – necessário para 

pessoas de “menor categoria” virarem notícia, tal qual exposto no quadro – serviu para que, 

àquela altura, Ruanda estivesse na pauta da revista. Mas há um segundo argumento, o local do 

genocídio. Galtung e Ruge (1965, p. 82, tradução nossa
72

), a partir da combinação dos 

valores-notícia proximidade cultural e referência a nações de elite, percebem que “quanto 

menor a classificação da nação, menor deve ser a distância cultural”, ou seja:  

Isso significa apenas que, se uma nação é baixa em termos de classificação, 
ela deve compensar isso em níveis de proximidade. Ou, em outras palavras: 

as nações dominantes do mundo terão cada uma seu próprio conjunto de 

subordinados dos quais reportam mais, em relação ao que relatam de outras 

nações de baixa patente. Para os EUA, será a América Latina, para a França 
a Comunidade Francesa, para a União Soviética o bloco socialista, para a 

China (provavelmente) países selecionados no Sul e no Extremo Oriente da 

Ásia. Esse padrão, por sua vez, tenderá a reforçar as divisões existentes no 

                                                             
71No original: “The interim Rwandan government flees Kigali for the town of Gitarama. Relief officials estimate 
that as many as 25.000 people have been killed in Kigali in the first five days of violence”.  
72No original: “The lower the rank of the nation, the lower must the cultural distance be”.  
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mundo, uma vez que as reportagens provavelmente criarão algum tipo de 

identificação (Ibidem, tradução nossa
73

). 

 

Onde está a África? Não figura no trecho que discorre sobre os valores-notícia, não 

está na capa da revista. Tão “menor” no ranking – ranking que, por sinal, reserva à pobreza os 

mais cruéis cenários de “visibilidade” –, nem é digna de menção. Wolf ainda tentará explicar 

essa exclusão por meio da “lei de McLurg”, empregada por profissionais da área. Na linha do 

que diz Galtung e Ruge, a partir de tal “lei” um desastre que ocorre mais próximo é mais 

noticiável do que aquele que se dá distante, mesmo que nesse segundo local haja mais 

vítimas. Por meio dela, um europeu equivaleria a 28 chineses e dois mineiros galeses 

equivaleriam a 100 paquistaneses.  

Habitualmente esta “lei” é referida num contexto de brincadeira mas, como 

revelava um jornalista, “trata-se de um jogo que é relevante. É ditado por 

factos”. [Outro jornalista] explicava assim a lógica subjacente à “lei de 

McLurg”: “é uma questão de impacte (sic) junto do público” (Schlesinger, 
1978ª, 117) (WOLF, 2006, p. 204).   

  

Como a mídia pode intuir que milhares de vidas tiradas não impactam o público? Que 

leitor imaginado
74

, para utilizar uma conceituação da Análise de Discurso, é esse, desprovido 

de qualquer humanidade a ponto de não se sentir nem ao menos incomodado com um 

genocídio? É por entendê-lo diferente do leitor real que questionamos a justificativa 

apresentada para a “lei de McLurg” e optamos pela ironia do crítico Alexander Cockburn 

(1976), que integrou a equipe do jornal The Village Voice. Ele questiona as mortes de 

americanos se tornarem notícia com muito mais frequência do que as de indianos, africanos e 

chineses; problematiza, portanto, mesmo sem citá-la, a referida “lei” e a hipótese que conjuga 

proximidade cultural com referência a nações de elite. 

Os editores devem se lembrar que há extensas partes do mundo nas quais as 
pessoas não existem a não ser em grupos de mais de 50 mil. Antes de chegar 

a tais hordas, comecemos por cima. A morte de um americano famoso pode 

sempre ser registrada, ainda que tenha ocorrido nas circunstâncias menos 
relevantes. Se o americano for um ilustre desconhecido, é preciso que 

morram pelo menos dois ou três (ou apenas um, desde que em circunstâncias 

bem singulares) para que mereça alguma atenção. No caso dos negros, o 

                                                             
73 No original: “This only means that if a nation is low in terms of rank it must compensate for that in ters of 

proximity. Or in the other words: the topdog nations of the world will each have their own set of underlings that 

they over-report from, relative to what they report from other low rank nations. For the U.S. it will be Latin 

America, for France Communauté Française, for the Soviet Union the socialist bloc, for China (probably) 

selected countries in South and Far East Asia. This pattern, in turn, will tend to reinforce existing divisions of the 

world since news will probably make for some kind of identification”. 
74Marcia Benetti (2016, p. 238) fala em três sujeitos na relação discursiva: o enunciador, o leitor imaginado e o 

leitor real. “Temos aqui uma distinção importante para a AD, entre o leitor real (que efetivamente se apropria do 
texto e lhe confere sentidos) e o leitor imaginado ou virtual (aquele para quem o texto foi idealmente orientado 

no momento de sua produção)”.  
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número tem de ser muito maior. Na categoria seguinte, vêm os europeus do 

norte. Conte dez deles para cada americano. Depois, temos os europeus do 

sul (italianos, espanhóis, portugueses, gregos). Conte uns 30 deles para cada 
americano. Depois, os turcos, persas e latino-americanos. Conte uns cem 

destes para cada americano. Alguns perfeccionistas incluiriam também os 

africanos do norte nessa categoria. Em seguida, vêm os asiáticos do sudeste. 

Duzentos a trezentos para cada americano. Alguns também colocariam aqui 
os indonésios. Mas, nesse caso, suponha que a contagem deva se elevar a 

uns mil por americano, já que 800 mil indonésios foram massacrados no 

golpe de 1965 sem maior repercussão. Nessa altura, chegamos ao limite em 
números e passamos à categoria seguinte – a das hordas incalculáveis. São 

os indianos, africanos e chineses (COCKBURN, 1976 apud 

MORETZSOHN, 2002, p. 66-67, grifo nosso). 

 

 Os oitocentos mil indonésios não despertaram interesse da imprensa, nem os 

oitocentos mil ruandeses. Quando o número de vítimas chegou a esse patamar no país 

africano, Newsweek trazia em sua capa a história de O.J. Simpson. O ídolo do futebol 

americano nos anos 1970 e ator de Hollywood se entrega à polícia em 17 de junho de 1994 

depois de uma perseguição transmitida pela televisão. Simpson era acusado de matar a 

facadas sua ex-mulher, Nicole Brown, e um de seus amigos, Ron Goldman. Além de possuir 

o “nível hierárquico”, ele agregava outros valores-notícia, como a surpresa, de que trata 

Gislene Silva (2005). O jornal O Globo reforça o caráter “inesperado” da história ao 

relembrá-la: “O crime gerou grande debate no país não apenas pela violência e pela 

celebridade do acusado, mas pelo fato de ele ser negro e rico; e as vítimas, brancas” (CASO..., 

2013, online). A celebridade negra suspeita de matar brancos é notícia. Provavelmente o astro 

de futebol branco também seria notícia neste contexto. Mas a abordagem seria a mesma? 

Seriam as cores dos corpos evidenciadas se o suspeito fosse branco?  

A objetividade é racista, mas também machista e classista, frisam Fabiana Moraes e 

Marcia Veiga da Silva (2019, p. 12), porque reproduz valores dominantes “a partir das lentes 

da racionalidade excludente”. E, novamente, estamos diante do necessário tensionamento da 

razão iluminista que, como diz Andrade (2017 apud MORAES; SILVA, 2019, p. 8), fez “do 

que não é espelho da Europa a imagem do atraso, do desumano, que precisaria, na melhor das 

hipóteses, ser conduzido (adestrado) para se adequar ao modelo europeu”. A racionalidade 

excludente, no entanto, vai além de ratificar os estereótipos. Em estudo no qual se pergunta o 

motivo de os Estudos Unidos e a comunidade internacional não intervirem no genocídio de 

Ruanda, a historiadora Cintia Ribeiro (2012, p. 113) conclui em sua dissertação que 

[...] não importa a região em conflito, ou o motivo de tal conflito, mas sim a 
existência de interesse de os Estados Unidos preservarem a região e a 

população em crise. Vimos que a intervenção norte-americana no Iraque 

ocorreu porque havia questões econômicas e estratégicas envolvidas, e no 
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Kosovo em consequência dessa região estar localizada no coração da 

Europa, principal aliada dos Estados Unidos, que, se ali não interviessem, 

acabariam gerando sérios ressentimentos com a Europa. Sendo assim, 
concluímos que Ruanda não obteve ajuda necessária não em virtude de ser 

um país africano, mas por não ser considerada uma “região-chave” para os 

interesses norte-americanos. 

 

É mais um argumento racional que explica a não intervenção, e também pode ser 

elencado como justificativa para a ausência de Ruanda nas capas de Newsweek: além de não 

ser nação de elite – e, portanto, estar no rol de nações de “menor categoria” –, além de estar 

distante, Ruanda não é uma região estratégica, economicamente não gera interesse. E esse 

acabará sendo valor-notícia mais relevante do que a quantidade de pessoas envolvidas no 

acontecimento noticiável ou a amplitude do evento. O que o trabalho de Alfredo Jaar nos 

revela, enfim, é que o ideal de esclarecimento adotado pela profissão não dá conta de incluir 

vários grupos postos à margem, grupos que acabam “invisibilizados” pela prática jornalística 

encerrada na razão, que se orgulha de pregá-la enquanto subestima a subjetividade
75

. 

O massacre iniciado pelos hutus finalmente recebe uma capa da revista norte-

americana quando atinge “hordas incalculáveis”, como apontava Cockburn. O número de 

mortos era então descrito como mais de um milhão. Em 1º de agosto de 1994 a manchete da 

Newsweek é esta: Hell on earth. Racing against death in Rwanda (Inferno na Terra. Corrida 

contra a morte em Ruanda). A corrida já durava 37 semanas.  

Selecionar é preciso. Todas as vidas importam, mas não haveria nem equipe, nem 

tempo, nem suporte para contar todas as histórias. O esforço deste capítulo não é, pois, negar 

a necessidade de critérios, mas questionar em quais pressupostos de visão de mundo eles estão 

ancorados e como esses pressupostos afetam os personagens que enfrentam os desafios 

cotidianos de constituírem uma classe subalterna. Os marginalizados sociais passam por 

problemas que deveriam ser incomuns e não naturalizados. Assim como devemos combater a 

ilusão de uma pretensa neutralidade por trás da escolha do noticiável: 

É preciso considerar que os valores-notícia são um mapa cultural, como 

define Stuart Hall; ou como afirma John Hartley, os valores-notícia não são 

naturais nem neutros, “eles formam um código que vê o mundo de uma 
forma muito particular (peculiar até). Os valores-notícia são, de fato, um 

código ideológico” (ambos autores apud Traquina, 115-116). Cristina Ponte, 

pesquisadora portuguesa, resume bem a problemática dos valores-notícia. 
Primeiro ao lembrar, citando H. Hughes, que os valores-notícia não são 

                                                             
75No artigo em que refletem sobre o mesmo trabalho de Jaar aqui apresentado, Fabiana Moraes e Marcia Veiga 

da Silva (2019, p. 13-14) incitam, a partir da subjetividade, uma “subversão dos modos da objetividade 

jornalística, capaz de implodir principalmente o racismo/sexismo epistêmico na qual também se baseia (o 
jornalismo). Nesta perspectiva, subjetivo e objetivo não se excluem, mas, antes de tudo, se complementam, 

apesar da maior legitimidade social conferida ao último”. Voltaremos a este assunto mais adiante na dissertação. 
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simples marcas de seleção, mas, mais importante, são marcas de 

representação; uma vez que a seleção seria um “ato ideológico de 

representação” (p. 129). Depois, ao retomar Stuart Hall: “Ao contrário da 
ideia de que as notícias se pautam, sobretudo, pelo inesperado (um homem 

que morde o cão...) ou pela negatividade (bad news, good news) e ainda 

reconhecendo a força cultural destas imagens, trata-se nesta revisão de 

acentuar outras dimensões de valores-notícia, uma das estruturas mais 
opacas de significado, nas palavras de Stuart Hall. Para este investigador 

britânico, os valores-notícia são mais do que uma listagem de atributos das 

notícias, combinados ou combináveis. Operam como estrutura de 
retaguarda social, profunda e escondida, e requerem um conhecimento 

consensual sobre o mundo” (PONTE: 114) (SILVA, 2005, p. 100, grifos 

nossos). 

 

2.2 – O público quer e tem o direito de saber! O mesmo? 

 Perspectivas acerca dos valores-notícia como a de Stuart Hall, a quem retornaremos 

em breve, integram uma fase de estudos a partir da qual as implicações políticas e sociais do 

jornalismo ganham os holofotes. Discutido em muitos trabalhos a partir de referências ao 

marxista Antonio Gramsci, o conceito de ideologia irá reverberar através de inúmeras teorias 

nos anos 1970. Uma delas é a da ação política, ou teoria instrumentalista, assim conhecida por 

seus adeptos considerarem as notícias instrumentos a serviço das mais distintas inclinações.   

“Seja de esquerda ou de direita, estas teorias defendem a posição de que as notícias são 

distorções sistemáticas que servem os (sic) interesses políticos de certos agentes sociais bem 

específicos que utilizam as notícias na projeção da sua visão do mundo, da sociedade” 

(Ibidem, p. 163). São pesquisas que consideram a parcialidade e emanam dos estudos acerca 

dela, os news bias studies. 

Nelson Traquina (2005, p. 162-164) citará duas linhas de pesquisa nesta seara. Na que 

classifica como de direita, ele menciona artigos de Efron (1971) e Kristol (1975), para quem 

os veículos são parte de uma “nova classe”, que distorce as notícias para propagar o 

anticapitalismo, com o intuito de expandir a atividade reguladora do Estado frente à 

propriedade privada. Também Rothman e Lichter (1986) integram esta linha, mas agregam 

maior responsabilidade ao jornalista quando escrevem que o profissional tende a ter valores 

mais próximos daqueles de esquerda, repassados ao conteúdo noticioso. Nesse caso, o 

profissional possui um papel ativo ao injetar suas preferências no que divulga, o que soa 

familiar às conclusões de David White em 1950 acerca do gatekeeper.  

A esquerda, no entanto, não ficará sem contribuir com sua versão para a teoria da ação 

política. Para pesquisadores como Edward Herman e Noam Chomsky (1979) – sendo 

Chomsky referência na Linguística, mas também na filosofia analítica –, os media reforçam o 

ponto de vista do poder instituído, sustentando o capitalismo. Seria no nível macroeconômico 
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e não no nível interior (valores e preceitos da profissão), nem no interno (organização 

jornalística) que as notícias estariam localizadas. Não há neste viés mobilidade possível ao 

profissional, que se encontra à mercê dos donos de periódicos, dos anunciantes e do modo de 

produção. Seu papel “[...] é pouco relevante, mesmo quase invisível, reduzidos à função de 

executantes a serviço do capitalismo, quando não coniventes com as elites” (TRAQUINA, 

2005, p. 164). A visão apocalíptica é criticada por Traquina. Ele afirma que jornalistas não só 

possuem certa autonomia, também definindo notícias, como podem incomodar a elite, ao se 

colocarem contrários aos interesses do poder instituído (Ibidem, p. 168).  

É curioso notar que o autor abriga “nomeadamente nos trabalhos de reportagem e 

jornalismo de investigação” a maior independência do jornalista na escolha de notícias, 

liberdade essa que poderia proporcionar mais chances de representação à pessoa em situação 

de vulnerabilidade, numa correlação entre o que diz Traquina e nossa suspeita de pesquisa. 

Mas não deixamos de problematizar essa observação, afinal, em reuniões de pauta, repórteres 

podem sugerir conteúdos também para matérias, e escolherão personagens mesmo nas 

coberturas para as quais são pautados. Escolherão ainda como escrever o texto, quando podem 

“incomodar a elite” nas palavras de Nelson Traquina. Esse último ponto é o mote para o atual 

subtópico, em que nossos esforços ultrapassam a seleção dos fatos noticiáveis, para abranger, 

principalmente, a maneira como as histórias são apresentadas ao leitor. Partimos de um 

exemplo da grande imprensa representativo da autonomia que Traquina expressa. 

Neste exemplo, o “incômodo” citado se dá com olhares planos, que não abarcam a 

complexidade, para usar nossa interpretação do conceito de Edward Morgan Forster (2005 

[1927]) de personagens da literatura. E quem o sente é Caio Barretto Briso. Repórter do jornal 

O Globo por dez anos, na maior parte deles lotado na editoria Rio, apurando fatos ocorridos 

na cidade, Briso assina O ponto de encontro da dor, conteúdo que ocupa duas páginas inteiras 

do caderno e é manchete do jornal em 2 de abril de 2017. Na reportagem, Briso reconstitui 

duas mortes ocorridas cerca de um ano antes, em texto no qual aparecem lado a lado as 

trajetórias do jovem da favela ligado ao tráfico e do policial em operação, ambos atingidos 

por tiro na cabeça na única vez em que suas vidas se cruzaram. A narrativa é constituída em 

torno de um mesmo sentimento, a dor de duas mães diante da ausência. 

Dalva e Elizete choram muito ao falar sobre os filhos. Secam as lágrimas 

com as costas das mãos, mas a água teima em escorrer dos olhos como 

torneira vazando. As duas são consoladas por filhas mais velhas, pilares de 

equilíbrio em famílias destruídas e, ao mesmo tempo, motivo para as mães 
seguirem vivendo, quando a vontade é morrer junto aos filhos ou, se 

pudessem, no lugar deles. O ponto onde a dor das mães se encontrou, na Rua 

Barão de Gamboa, é terra árida ao anoitecer. Moradores voltam do trabalho 
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e não param mais para beber no Bar do Tubarão. Não há crianças jogando 

bola. A guerra se instalou na favela mais antiga do Brasil e castiga seus 

moradores (BRISO, 2017, p. 13). 
 

Na guerra às drogas ninguém é vencedor. Ao partir desse pressuposto, o que o repórter 

faz é humanizar quem já é humano, mas tem essa condição apagada devido ao envolvimento 

com o tráfico. Eis o estado das coisas, o status quo que o senso comum quer fazer ver: a 

eterna contraposição mocinho versus vilão; basta a palavra “tráfico” estar associada a Robson 

para Robson não significar mais nada. A apuração atenta que percebe similaridades entre a 

história dele e a do policial André (os dois filhos de empregadas domésticas, os dois nascidos 

na favela), atrelada a uma abordagem sensível advinda da linguagem, desfaz essas amarras. 

Os números surgem no fluxo de cenas que caminha de uma para outra família, sem 

constituírem uma interrupção. E a denúncia prossegue por meio deles – são 182 autos de 

resistência em dois meses, 140% mais mortes nas operações policiais em quatro anos, 820 

pessoas mortas na região metropolitana do Rio em um ano. “São policiais, traficantes e 

inocentes, às vezes contabilizados como criminosos” (Ibidem), lembra a reportagem. 

Como pensar no repórter neste contexto reduzido à função de executante a serviço do 

capitalismo, tal qual a vertente de esquerda da teoria de ação política vai pressupor, se o que 

ele faz é expor a lógica que vitima o marginalizado social? Briso atuava à época na imprensa 

hegemônica, em veículo que integra o maior conglomerado de mídia do país, e consegue o 

espaço de duas páginas inteiras do jornal, sem anúncios, para realizar uma comparação que 

não interessa às elites. Ele refaz os passos dados pelo policial André Luiz Vaz Nonato – 

citado em outras matérias
76

 na ocasião de sua morte, duas delas do Extra, também integrante 

do Grupo Globo – e pelo filho zeloso envolvido com o tráfico, Robson Moreira de Lima – 

cujo nome não possui aparição em notícias. Briso abre brechas, como dirá Adelmo Genro 

Filho (2012, p. 179-180, grifo nosso): 

Por um lado, o jornalismo vem suprir necessidades profundas dos indivíduos 
e da sociedade que, teoricamente, independem das relações econômicas e 

capitalistas, embora tenham sido necessidades nascidas de tais relações e 

determinadas por elas [...] Por outro lado, em virtude do caráter de classe da 
sociedade burguesa, o jornalismo cumpre uma tarefa que corresponde aos 

interesses de reprodução objetiva e subjetiva da ordem social. Nesse sentido, 

o jornalismo desempenha o seu papel ideológico de reforçar também 

                                                             
76Entre elas estão Mulher de policial morto na Providência: ‘Não esperava que isso fosse acontecer’ (O Dia, 6  

maio 2016); ‘A gente não tem mais chão’, diz cunhado de sargento do Bope morto em favela do Rio (Extra, 6 

maio 2016);  Sargento do Bope morto na Providência pensava em deixar a PM (Extra, 7 maio 2016); PM e mais 

cinco morrem em tiroteio em morro no Centro do Rio (Jornal de Brasília, 7 maio 2016); Em enterro de PM, 

Beltrame diz que quem atirar na polícia ‘vai levar tiro’ (G1, 6 maio 2016). Nas duas últimas matérias há menção 
a outras mortes, mas, mesmo nesses conteúdos, nenhum outro nome é contemplado para além do sargento André 

Luiz Vaz Nonato. 
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determinadas condições imaginárias de cidadania, preparando os indivíduos 

e as classes para a adesão ao sistema [...] É essa contradição que forma a 

base histórica para que o jornalismo seja um fenômeno ambivalente, já que 
esse conflito atravessa a lógica jornalística. É esse fenômeno que autoriza 

pensar num jornalismo informativo feito sob uma ótica de classe oposta e 

antagônica à ótica burguesa, assim como abre brechas para certas posturas 

críticas à ordem burguesa nos veículos controlados pelas classes 
dominantes. 

 

Considerar que há possibilidade de resistência é se aproximar de outra das teorias que 

florescem a partir dos anos 1960/1970, a interacionista. Junto da teoria estruturalista, ela 

integra estudo mais abrangente, que considera as notícias como construção social, constatação 

geralmente temida e evitada pelos jornalistas. Eles são críticos à alcunha de que constroem 

notícias, apesar de admitirem escrever histórias e toda história ser, inevitavelmente, uma 

construção. Muitos caminhos de reflexão são abertos a partir do paradigma construcionista: a 

contraposição entre o papel de mensageiro e mediador; a defesa da objetividade versus a 

percepção de que a subjetividade precisa ser aceita; as notícias como produto social para um 

mundo social já instituído; as proximidades com a teoria organizacional de Warren Breed 

(1955); a diferença entre a teoria interacionista e a estruturalista. 

Começamos pelos dois últimos caminhos, para explicar o diálogo estabelecido com a 

reportagem O ponto de encontro da dor. Tanto a teoria interacionista quanto a estruturalista 

concebem as notícias como fruto de processos complexos de interação em diferentes esferas, 

desde a relação com as fontes, até aquela entre os próprios jornalistas, constituindo uma 

comunidade profissional. Para ambas, o jornalismo não reflete a realidade, mas sim auxilia 

para que essa realidade se constitua tal qual é vista. São estudos que levam em conta as 

condições de produção, atentando para valores-notícia, ideologia, procedimentos necessários 

ao trabalho diário. Nesse sentido, possuem similaridades com a teoria organizacional, já que 

Breed, ao perceber uma assimilação da linha editorial dos veículos pelo jornalista de forma 

não intencional, por “osmose”, elenca uma série de fatores
77

 envoltos na rotina produtiva. 

Mas vão além dela, ao compreender esses processos superando a própria empresa.  

                                                             
77Por meio da entrevista a 120 jornalistas, Warren Breed (1955) constata uma socialização na política editorial 

do jornal “através de uma sucessão sutil de recompensa e punição” (TRAQUINA, 2005, p. 152). “Basicamente, 

a aprendizagem da política editorial é um processo através do qual o novato descobre e interioriza os direitos e as 

obrigações do seu estatuto, bem como as suas normas e valores. Aprende a antever aquilo que se espera dele, a 

fim de obter recompensas e evitar penalidades” (BREED, 1955 apud TRAQUINA, 2005, p. 153). Essa 

interiorização se dá por meio da autoridade institucional e sanções (o poder que a chefia possui para punir o 

jornalista, fazendo-o reescrever textos e determinando um espaço menor para matérias); do sentimento de estima 

para com os superiores (os laços de amizade com a chefia); das aspirações de mobilidade (ir contra a política 
editorial é um obstáculo a promoções); da ausência de grupos de lealdade em conflito (ambiente pacífico das 

redações, sem interferência das organizações sindicais); do prazer pela atividade (para o jornalista, testemunhar 
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Há ainda em comum entre as duas teorias a percepção do privilégio dado à versão de 

fontes com algum tipo de autoridade. Para a teoria estruturalista, no entanto, a prevalência 

pela fala oficial aparece de maneira quase automática, enquanto a teoria interacionista 

considera esse “[...] o resultado de uma busca ativa duma vantagem, ou seja, é o resultado de 

uma ação estratégica. Assim, para a teoria interacionista, a posição dominante das fontes 

oficiais é uma conquista (Schesinger, 1990)” (TRAQUINA, 2005, p. 200). Daí advém a 

alusão de Nelson Traquina ao xadrez no que tange à escolha das fontes. Os interacionistas 

irão atrás dos motivos para que determinados “promotores” (fontes) pautem a imprensa com 

seus interesses e, embora constatem essa tendência, não a darão como certa. Traquina (2005, 

p. 189) exemplifica a distinção entre as duas teorias recorrendo a uma figura de linguagem:  

Para utilizar a metáfora de um jogo de futebol, enquanto a teoria 

estruturalista vê o resultado entre uma das chamadas “equipes grandes” da 
primeira divisão e uma da terceira divisão como “pré-determinado”, para a 

teoria interacionista é preciso jogar o jogo porque às vezes “os grandes” 

perdem. 
 

O fato de Robson ser tão importante na reportagem de Briso (2017) quanto o policial 

André é uma conquista a quem raramente aparece na mídia desta forma. Como demonstram 

outras matérias sobre o mesmo encontro trágico no Morro da Providência, Robson até então 

era apenas um entre cinco mortos. Mesmo tendo um nome, uma família, um passado, tudo 

isso só é apresentado um ano depois de sua morte. A fala de Traquina acerca da teoria 

interacionista e o exemplo que trazemos são cruciais a este trabalho na medida em que 

mostram como o jogo não está perdido para os personagens aqui retratados antes do apito 

inicial. É inegável, porém, que essa seja uma partida dura. Os agentes sociais precisam saber 

mobilizar as notícias a seu favor – acesso ao campo jornalístico que Molotch e Lester
78

 (1974) 

chamam de disruptivo – ou contar com a predisposição do repórter – o que a dupla considera 

ser o acesso direto – em insistir com superiores em pautas e apurações mais justas aos 

personagens, o que geralmente resulta no desenvolvimento de reportagens.  

Quando a disputa de sentidos é perdida, quem está na favela é número e aspectos 

cruciais do tráfico de drogas não são contemplados; por exemplo, de onde vem a droga e 

                                                                                                                                                                                              
acontecimentos significantes, ter acesso a informações que outras pessoas não teriam é gratificante); e o valor 

das próprias notícias – desafiadoras por sua natureza –, dada a imprevisibilidade e a pressão do fechamento. 
78No artigo News as Purposive Behavior: On the Strategic Use of Routine Events, Accidents and Scandals 

(Notícias como comportamento objetivo: sobre o uso estratégico de eventos, acidentes e escândalos rotineiros), 

de 1974, Harvey Molotch e Marilyn Lester listam três tipos de acesso ao campo jornalístico, como lembra 

Traquina (2005, p. 188): o acesso habitual, quando as necessidades da fonte coincidem com a produção 

jornalística; o acesso direto, em que o próprio jornalista determina o que irá desenvolver, o que abre uma janela a 
fontes distantes do acesso habitual; e o acesso disruptivo. No caso do acesso disruptivo é preciso que a fonte 

“faça” a notícia, gere “surpresa”, “choque” ou “agitação” para figurar no noticiário.    
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quem a consome, já que o varejo é o âmago de um problema cuja face mais cruel castiga os 

pobres? Aqui fica mais claro como a mídia faz uso dos “mapas de significado” de que fala 

Stuart Hall (1999), cujos estudos estão alinhados à teoria estruturalista.  

Os “mapas de significado” incorporam e refletem os valores comuns, 

formam a base dos conhecimentos culturais e são mobilizados no processo 

de tornar um acontecimento inteligível. Assim, para Hall et. al., o papel dos 
media é crucial. Escrevem os autores (p. 228): “Os media definem para a 

maioria da população quais os acontecimentos significativos que ocorrem, 

mas também oferecem poderosas interpretações de como compreender esses 
acontecimentos” (TRAQUINA, 2005, p. 177). 

 

Voltemos aos trabalhos de Alfredo Jaar. Searching for Africa in Life (Procurando por 

África em Life), de 1996, reúne todas as 2.500 capas da revista norte-americana Life ao longo 

das seis décadas de sua existência. O objetivo do artista ao expô-las cronologicamente era 

avaliar, como sintetiza o título da obra, a presença da África naquele veículo, um símbolo da 

mídia ocidental. Ao investir no fotojornalismo, a revista se destacou pelos diários de viagem, 

enviando seus jornalistas “[...] ao redor do mundo para nos trazer o mundo” (JAAR, 2013, 

tradução nossa
79

). No mundo apresentado, porém, a África praticamente não existe. O chileno 

contabiliza cerca de cinco capas voltadas ao continente africano entre as mais de duas mil. A 

ausência, já refletida por ele ao fazer o levantamento da Newsweek, soma-se à percepção de 

que, quando aparecem, as capas sobre África são relativas a animais. Um exemplo: em capa 

de 1º de agosto de 1960, uma família branca alimenta girafas. Na legenda é possível ler a 

frase Safari in new type U.S. fun spot (Safari no novo tipo de diversão americana)
80

.  

A África é diversão para a potência econômica global. Já os africanos são aqueles que 

despertam curiosidade. Em 13 de outubro de 1961, a revista convida o público a conhecer em 

22 páginas de fotos coloridas Africa's savage beauty (A beleza selvagem da África). Na 

imagem que estampa a publicação, há um negro em primeiro plano com corpo pintado, cocar, 

lança apontada para a câmera, e olhos esbugalhados. Tal como os animais, o “selvagem”, 

assim descrito mais de uma vez, parece irracional, sentido que a legenda irá completar: Wild 

warega warrior poised for attack (Guerreiro warega selvagem pronto para o ataque)
81

. Tem-

se a “exotificação da diferença”, como dizem Fabiana Moraes e Marcia Veiga da Silva (2019, 

p. 11) diante da obra do chileno. Escrevem ainda: “no valor-notícia da Life, não havia espaço 

                                                             
79No original e na íntegra: “This was the magazine that was supposed to bring the world to the viewer. This was 

the magazine that invented for the journalists that invented the travelogue that sent journalists around the world 

to bring us the world”.   
80Disponível em: <https://www.originallifemagazines.com/product/life-magazine-august-1-1960/> Acesso em: 

16 nov. 2019. 
81Disponível em: <https://www.originallifemagazines.com/product/life-magazine-october-13-1961/> Acesso em: 

Acesso em: 16 nov. 2019. 

https://www.originallifemagazines.com/product/life-magazine-august-1-1960/
https://www.originallifemagazines.com/product/life-magazine-october-13-1961/
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para arte, ciência, arquitetura, comportamento e temas que não tratassem sobre a vida 

selvagem na África. Era o ‘exótico’ o que importava para ser noticiado”.  

Compreende-se o Outro como o estrangeiro excêntrico, o pitoresco a quem se pode 

subjugar. Esse é o “como compreender” a que Hall se refere, nesse caso o como compreender 

o africano. Quando não é o exótico, ele é o sofredor, a criança cujos ossos de tão aparentes 

tem seu fim decretado. Em Time to time, Alfredo Jaar chegará nessas imagens, ao apresentar 

nove capas da revista Time dedicadas à África e divididas em três temas: animais, fome e 

doença. Com esse trabalho de 2006, o artista pretende fazer nova “[...] acusação da mídia 

ocidental e da falta de representação ou da errônea representação do continente africano, da 

cultura africana e da vida africana na nossa mídia” (JAAR, 2013, tradução nossa
82

). Os 

africanos são reduzidos à única história. 

A mídia, portanto, não só constrói uma visão de mundo como estimula determinada 

interpretação acerca dele, embora consideremos, como a teoria interacionista, que nem 

sempre os únicos interesses atendidos sejam aqueles da classe dominante. De certa forma, 

Genro Filho (2012) também percebe isso ao argumentar que o jornalismo prepara os 

indivíduos para a adesão ao sistema, comprometido com a desigualdade, com a opressão e a 

exploração, mas também possui uma essência: suprir as profundas necessidades desses 

indivíduos, e aqui veremos que o autor se refere à cidadania. Citando Antonio Serra (1980 

apud GENRO FILHO, 2012, p. 178), ele atestará que, por meio do jornalismo, o indivíduo se 

“[...] inteira daquilo que diz respeito ao meio de que é ‘sócio’”, ou seja, compreende as 

relações estabelecidas, as obrigações e direitos a que está submetido por integrar a sociedade.  

Genro Filho escreve sobre três momentos do jornalismo, chamados por ele de fases, e 

a cidadania está posta desde o princípio. Os primeiros jornais se prestam à oferta e procura de 

produtos, “[...] não só em função das necessidades práticas evidentes em si mesmas, mas 

também porque as relações mercantis que se expandiam eram a forma da universalização e 

integração da sociedade humana e dos indivíduos que a constituíam” (GENRO FILHO, 

2012, p. 148, grifo nosso). A demanda por informações se torna forma de integração social, 

função essa que subsistirá. Na segunda fase, abertamente política, o jornalismo é opinativo, 

“[...] instrumento direto de combate ideológico e político contra o poder feudal” (Ibidem, p. 

149), com apogeu no início do século XIX. Em um terceiro momento, as notícias não são 

mais sobre assuntos mercantis, mas se tornam mercadoria, com a venda de espaço nos jornais 

                                                             
82No original e na íntegra: “So, it’s an indictment of the media, the Western media, and the representations, the 
lack of representation or the wrongful representation of the Africa continent, the Africa culture, the Africa life in 

our media”.  
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para divulgação publicitária e manutenção da atividade jornalística. Trata-se do jornalismo 

informativo, que Genro Filho considerará a fase mais representativa e que prossegue até hoje.  

É peculiar uma observação do autor: a terceira fase se inicia com críticas por parte dos 

jornalistas da época à perda do status de “intelectual”. Isso porque eles precisam abandonar o 

que é corriqueiro na fase passada, quando os fatos “[...] precisavam ser procurados como a um 

pássaro verde numa floresta exuberante, entre adjetivos, metáforas, paráfrases, anacolutos e 

literalices diversas” (Ibidem, p. 184). Aqui temos o enaltecimento de uma linguagem mais 

literária, porém quase como um saudosismo dos artistas pela perda da aura
83

 do trabalho 

criador com a industrialização, tema de interesse, por sua vez, de Walter Benjamin em A obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, de 1936. Adelmo Genro Filho criticará tal 

preocupação. Para ele, ao invés do incômodo do jornalista em deixar de possuir o adjetivo 

“intelectual” para assumir o substantivo “trabalhador intelectual especializado”, deveria haver 

a reflexão por parte do profissional sobre a percepção de classe manifestada na informação, 

sendo o jornalista o intérprete dessa percepção e o responsável por alargá-la (Ibidem, p. 184).  

A mudança da segunda para a terceira fase também é abordada por Traquina (2005, p. 

147) quando ele constata que o jornalismo se profissionaliza a partir da substituição do “[...] 

velho paradigma que concebe o papel dos meios de comunicação social como arma política e 

os jornalistas como militantes partidários” para o paradigma de notícias como informação. O 

nascimento do jornalismo informativo está ancorado na emergência do capitalismo e atrelado 

ao enaltecimento da objetividade. Ao citar o jornalista então emergente, Traquina frisa que ele 

deveria ter cautela para não transmitir opiniões, sendo um observador a relatar “com 

honestidade e equilíbrio” o que vê. Por trás deste discurso está a teoria do espelho: 

A primeira “teoria” oferecida para explicar porque as notícias são como são 
é a teoria oferecida pela própria ideologia profissional dos jornalistas (pelos 

menos nos países ocidentais). É a teoria mais antiga e responde que as 

notícias são como são porque a realidade assim as determina (Ibidem, p. 

146). 

O “comunicador desinteressado” é crível, pois teoricamente não expressa sua opinião, 

apartada dos fatos. Protegido por normas profissionais que lhe dão legitimidade, o suposto 

jornalista imparcial garante transpor os fatos, tal como os encontra, para o seu público, feliz a 

                                                             
83Benjamin (1987, p. 170) define a aura como “[...] uma figura singular, composta de elementos espaciais e 

temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar, em repouso numa 

tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, um galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa 

respirar a aura dessas montanhas, desse galho”. No ensaio inicialmente publicado nos anos 1930, o crítico, 

filósofo e sociólogo judeu atesta que a industrialização colocará em xeque a dimensão aurática, o caráter único 
de uma obra, digna de culto. Benjamin, no entanto, não vê a perda da aura como algo negativo por conta do 

caráter democrático possibilitado pela reprodução das obras de arte. 
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seu tempo, por ter acesso à “verdade”
84

. O profissional reveste-se do papel de mensageiro 

encarregado de reproduzir os acontecimentos, uma falácia desfeita por Sylvia Moretzsohn 

(2007). A autora refuta de maneira veemente essa percepção ao reproduzir trecho de José 

Vitor Malheiros (2004 apud MORETZSOHN, 2007, p. 120), que distingue o mensageiro, 

ilusão de quem seria o jornalista, do mediador, quem ele realmente é:  

Os jornalistas não são mensageiros porque o seu papel não consiste em 
transportar de um lugar para outro – das folhas de um processo para as 

páginas de um jornal, por exemplo – uma dada mensagem. Um jornalista 

não é um estafeta reduzido ao papel de mero transporte, nem um pé de 
microfone [...] os jornalistas, sendo mediadores porque estabelecem uma 

mediação entre leitores e sociedade, são produtores de informação e 

possuem o dever de escolher filtrar e validar as informações que dão – a 

partir da informação que recolhem ativamente ou que recebem passivamente 
– e até de traduzir, decodificar, explicar, enquadrar ou mesmo comentar as 

notícias que o exijam. São os autores das notícias. 

 

Os autores das notícias possuem responsabilidade sobre o que escrevem, mas buscam 

se eximir dela adotando a figura do mensageiro. Por trás dessa alcunha há ainda outra, que 

abrange toda a profissão: a de que o jornalismo é o “quarto poder”. O discurso surge, segundo 

Moretzsohn, com o poeta, historiador e político britânico Thomas Macaulay, que em 1828 

consagra a divisão de poderes proposta por Montesquieu cerca de um século antes. Macaulay 

traz em seus escritos, segundo a autora, o espírito das revoluções liberais de fins do século 

XVIII, quando emerge o pressuposto iluminista de esclarecimento, de forma que “[...] a 

imprensa seria esse elemento capaz de fiscalizá-los (os poderes), para defender a sociedade de 

eventuais abusos do Estado” (MORETZSOHN, 2007, p. 117). Moretzsohn chega mesmo a 

aproximar o que o “quarto poder” propõe ao que ecoava na Revolução Francesa. Ela o faz a 

partir da figura do Terceiro Estado francês, a “força propulsora da revolução” que, no fundo, 

“[...] representava os interesses da burguesia emergente, mas dizia atuar em nome de ‘todos’ 

os excluídos do poder: da mesma forma, a imprensa aparece como ‘os olhos e os ouvidos da 

sociedade’, ‘voz dos que não tem voz’” (Ibidem). Saindo em defesa de quem não pode estar 

onde ela está, a mídia diz usar seu poder de fala em nome dos que “não têm voz”, poder que é 

isento, neutro, sem nenhum interesse a não ser resguardar os interesses da população. Donde 

                                                             
84O jornalismo é tomado como crível pela confiança do leitor de que o discurso jornalístico diz a verdade, 

embora ele não seja a única verdade, como lembram Sílvia Lisboa e Marcia Benetti (2015, p. 15-16): “É uma 

verdade proposicional que se consolida à medida que o leitor consegue aferir o grau de fidelidade entre o relato 

jornalístico e o fato em si. Para isso, o jornalismo faz uso de escolhas discursivas como a fotografia, o recurso a 

fontes especializadas, o detalhamento dos fatos, a explicação do tipo de abordagem e a contextualização dos 
eventos. Um relato jornalístico é sempre uma interpretação. Como tal, a fiabilidade aos fatos se dá em níveis ou 

graus de certeza, e a verdade é sempre uma aproximação”.  
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temos, portanto, que o “quarto poder” se assenta no princípio da objetividade simplificadora 

e, juntos, os dois conceitos levam a um entendimento específico acerca do esclarecimento.     

Assim é possível entender que esses dois conceitos – o de “quarto poder” e o 

da objetividade encarada desta maneira reducionista – amparam um processo 

de mediação que se legitima ao ocultar-se a si próprio, resultando no que 

poderia ser classificado de “jornalismo de mãos limpas”, afinal, a imprensa 

apenas “relata fatos” e por isso não teria qualquer influência – muito menos, 

interesse – sobre o que divulga. Pode, portanto, lavar as mãos. Daí o 

costumeiro recurso à metáfora do “mensageiro”, através da qual o jornalista 

(ou o jornalismo) procura isentar-se de responsabilidade sobre o noticiário 

que produz. De par com essa concepção segue a ideia de que, uma vez 

disponibilizando as informações (ou “relatando fatos”), o público estará apto 

a tirar as suas próprias conclusões (isto é, a “pensar por si”). É uma 

afirmação sistematicamente reiterada, que desconhece não apenas o processo 

de construção da notícia, resultante de mediações discursivas inerentes ao 

trabalho jornalístico, como a força do preconceito arraigado no senso comum 

(Ibidem, p. 119-120). 

Exemplos presentes no livro Pensando contra os fatos nos dão a dimensão da falácia 

representada pela concepção de que “o público estará apto a tirar suas próprias conclusões”. 

Sylvia Moretzsohn (2007) apresenta duas notícias sobre arrastão na praia, uma tendo como 

cenário o Leblon, no Rio de Janeiro, e outra Carcavelos, em Lisboa. As semelhanças entre as 

notícias passam pelo assunto retratado (o assalto na praia), seus protagonistas (são corpos 

negros que correm, carregando bolsas) e o fato de telejornais locais exibirem a sucessão de 

acontecimentos a partir de uma interpretação muito similar acerca deles.  

No bairro da Zona Sul carioca imagens feitas por cinegrafista amador são exibidas no 

principal telejornal da Rede Globo, o Jornal Nacional, em 28 de setembro de 2004. À 

sequência de takes se soma uma descrição do que é visto, iniciada desta forma: “O grupo se 

reuniu na areia. São, pelo menos, 30 pessoas. Os assaltantes, primeiro, escolhem as vítimas e 

depois atacam. Eles se jogam sobre os banhistas que parecem ser turistas estrangeiros” 

(ARRASTÃO..., 2004). No dia seguinte, o jornal O Globo, do mesmo grupo, constrói sua 

capa com fotos de cinco instantes do vídeo. No primeiro deles, seis homens negros aparecem 

próximos a quatro banhistas brancos. Em seguida, ao menos quinze homens negros cercam os 

mesmos banhistas. Por fim, na sequência de três imagens, é apresentado em detalhes o 

momento no qual o grupo derruba uma mulher branca na areia.   

Ao analisar os produtos jornalísticos, fica claro que a mídia incita determinada 

interpretação acerca dos fatos a partir 1) da escolha de palavras – Vale citar trecho da 

matéria de O Globo em que os criminosos são descritos como algo próximo a animais 
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selvagens, a partir da ideia do “ataque”: “Segundo testemunhas, o bando desce a Afrânio, 

possivelmente vindo da Cruzada São Sebastião, e segue em direção à praia, onde espera o 

momento certo para atacar” (DUTRA, 2004, p. 17, grifos nossos); 2) da pergunta “O que 

falta mais?” na manchete que reverbera a indignação da elite – Se fosse à luz do dia na 

Rocinha, não seria igualmente revoltante?, nos perguntamos; e 3) do confronto estabelecido 

entre o arrastão e declaração anterior do comandante do 23º Batalhão do Leblon, sobre não 

existir no mundo “local mais policiado do que a Zona Sul do Rio” (Ibidem) – Aqui não é 

nosso objetivo criticar a cobrança das autoridades, ela é necessária e é também função da 

imprensa. Apenas reforçamos que não se trata de atitude ingênua. A tarde de assaltos e a 

declaração ocorreram, são passíveis de contraste, mas a correlação entre os fatos é construída.   

Após gerar a revolta, a imprensa lava as mãos, não admite sua participação nas reações 

extremistas que ajuda a produzir, tal qual pontua Moretzsohn (2007, p. 122): 

A manchete assumia a presumida indignação do cidadão comum (isto é, do 

cidadão “de bem”): “À luz do dia e no Leblon. O que falta mais?” Não é 

lógico imaginar que esse grito de revolta clamava pela aplicação estrita da 
lei: nele está implícito o apelo à violência. No entanto, um mês e meio 

depois, quando a polícia dá evidências de estar atendendo à demanda, o 

jornal se escandaliza. E quando um leitor revoltado afirma que, “aos 

facínoras, o pau neles”, o jornal se espanta.   
 

Por mais que procure se eximir, a mídia possui sua responsabilidade pelo comentário, 

assim como tem sua cota de envolvimento no fato de a população ir às ruas contra o 

“aumento” da criminalidade em Portugal, movimentação orquestrada pela extrema-direita 

daquele país após uma falsa notícia ser divulgada. Em 10 de junho de 2005, telejornais 

portugueses anunciam arrastão de grande dimensão na praia de Carcavelos. Eis o que diz um 

deles: “‘Uma cena de filme’. Foi assim que uma testemunha descreveu o que se passou [...] na 

praia de Carcavelos, no município de Cascais. Um grupo de cerca de 500 jovens entre os 12 e 

20 anos invadiu a praia no início da tarde, agredindo e roubando os banhistas” (ERA..., 2005). 

A nota lida por âncora português é uma entre as diversas que a jornalista Diana Andringa 

compila em Era uma vez um arrastão. No vídeo de pouco mais de 12 minutos, Andringa 

apresenta a sucessão noticiosa do caso, indo desde as primeiras repercussões, no próprio dia 

10, até como a mídia se comporta onze dias depois do ocorrido. Com o passar do tempo, a 

imprensa vai se dando conta de que as centenas de “marginais”, palavra mais de uma vez 

escolhida para classificar o grupo que corria, na verdade eram também banhistas, mas negros, 

que estavam em maior número na praia naquele dia por ser feriado, o Dia de Portugal, e a data 

coincidir com o final das aulas. Essa é a conclusão a que chega o Comissário para Imigração e 
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Minorias Étnicas em entrevista ao jornal Correio da Manhã, com aspas transcritas no vídeo 

de Andringa. O desfecho também é relatado por Moretzsohn (2007, p. 203, grifo nosso): 

Nunca houve mais que 50 pessoas envolvidas no tumulto, e a polícia 

atestaria que a maioria daqueles jovens corria carregando seus próprios 
pertences. Teria sido, aliás, a própria presença da polícia, chamada por um 

dono de bar que se sentiu ameaçado diante daquele grupo de negros – essa 

raça que, no dizer do jornalista Pedro d’Anunciação parece que por si só 
assusta as (outras) pessoas – [...] a ajudar a ampliação do tumulto: sob 

suspeita; o mais prudente é correr, mas negro que sai correndo, ainda mais 

carregando coisas, só pode ser ladrão. 

 

O medo diante da imagem de negros correndo é internalizado, e a mídia terá papel 

crucial na criação deste sujeito que pelo tom de pele é tido como alguém à margem da lei. O 

resultado da divulgação da notícia, sempre acompanhada por fotos, é o aval a falas como a de 

Mário Machado, porta-voz dos extremistas da Frente Nacional e organizador da manifestação 

do dia 18 de junho contra o “aumento” da criminalidade
85

: 

Nós queremos lembrar aos portugueses que existem brancos com orgulho de 

ser brancos e estamos aqui para defender os interesses dos portugueses 

porque nós somos portugueses há 850 anos e não há 30 anos. O nosso bilhete 
de identidade não foi comprado aqui no Rossio (praça local) de um negro ou 

marroquino. Eles não podem pensar que vêm para cá fazer o que querem. 

Isto é nosso (ERA..., 2005). 
 

Tal depoimento se dá em frente às câmeras, mas é necessário pontuar que a repórter 

responsável pela entrevista problematiza o que Machado coloca. Apesar do enquadramento 

não abranger mais do que sua mão, escuta-se o comentário da jornalista, numa interrupção ao 

entrevistado: “Mas isso é uma mensagem claramente racista e xenófoba”. Ao intervir, a 

repórter assume o papel questionador tão caro à sua profissão; não reflete simplesmente o que 

é dito, mas reflete acerca do que é dito e age a partir dessa reflexão, incitando o telespectador 

a fazer o mesmo. O choque, no entanto, surge após a mídia ajudar a instituir o cenário posto
86

, 

                                                             
85Na realidade, quem possui ficha criminal é o próprio Mário Machado, já tendo sido condenado por 

envolvimento na morte de um cidadão português nascido em Cabo Verde. A vítima, Alcindo Monteiro, foi 
espancada em 11 de junho de 1995. No mesmo ano do pseudoarrastão de Carcavelos, Machado assume a 

liderança do movimento skinhead neonazista local. 
86Não é nosso objetivo aqui considerar que o telespectador, ouvinte ou leitor consuma sem nenhum tipo de 

questionamento tudo que é divulgado, mas igualmente não se pode negar a influência que a mídia terá na 

recepção da notícia. Então colunista do jornal português Expresso, Pedro d’Anunciação deixou-se levar pelas 

primeiras notícias que chegaram. “Eu me senti enganado com as notícias sobre o arrastão. Eu convenci-me de 

que tinha havido arrastão. Estávamos em um fim de semana, eu estava fora, num jantar, e não vi pela televisão. 

Mas fui tendo as notícias e elas eram muito alarmistas. E falava-se em feridos, em assaltos de uma ponta a outra 

da praia. De repente, começa a ter indícios de que não tinha sido assim. As pessoas estavam lá e não tinha havido 

queixas. Primeiro tinham sido três assaltos e depois era apenas um e o assalto tinha sido na estação de trem, não 

na área da praia” (ERA..., 2005). O depoimento dele no vídeo de Andringa é seguido pela fala de sua filha, que 
estava no local naquele dia e saiu “convencida de que não tinha havido assaltos” (Ibidem). Margarida 

d’Anunciação lembra que o maior movimento em Carcavelos só começou com a chegada da polícia. Após essa 



 

116 
 

o que Moretzsohn denuncia. Tanto ela quanto outros autores defendem uma nova postura 

midiática, a partir da qual o jornalista assuma sua subjetividade, sua participação ativa na 

construção da notícia, o que se distingue de pressupor uma invenção do que é transmitido.  

Fomentar a discussão acerca dos fatos falarem ou não por si não tem razão de ser para 

a pesquisadora e encobre outra pauta mais relevante: como este fato será relatado, sob quais 

ângulos, levando em consideração quais aspectos. Por isso a necessidade de tomar como 

ponto de partida a existência da subjetividade, tantas vezes citada negativamente. Mesmo 

quando se admite a inexistência da completa objetividade, essa inexistência é tida como 

limitadora, quando deveria ser o contrário. Como diz Genro Filho (2012, p. 194), o “[...] sinal 

da impotência humana diante da própria subjetividade” é lamentado, “[...] ao invés de 

perceber essa impossibilidade como um sinal da potência subjetiva do homem diante da 

objetividade”. Como mencionado brevemente, a potência subjetiva deve caminhar junto 

daquela objetiva. É o que atesta Moretzsohn (2007), mas também é o que Fabiana Moraes 

(2019) esclarece ao defender um “jornalismo mais íntegro e integral”, expressão reproduzida 

em nosso Resumo. Podemos pressupor que a cobertura íntegra seja aquela que parte do olhar 

honesto para com a realidade. Mas é principalmente ao explicar a integralidade do jornalismo, 

que a repórter amarra de forma muito elucidativa os conceitos de subjetividade e objetividade: 

A subjetividade a qual nos referimos nesse jornalismo que busca ser mais 
integral se situa em critérios também objetivos: na necessidade de 

observarmos posições de classe, gênero, geográficas, raciais, grupais; na 

obrigatoriedade de levar em conta a estrutura social circundante (em nosso 
caso, a brasileira, fraturada pelo classismo e pelo racismo); na necessidade 

de olhar miúdo para entender como essas questões se traduzem nas pessoas, 

em como são devolvidas ao mundo; na procura de fissurar representações 
previamente dadas (ou fatos previamente dados); finalmente, em uma 

autocrítica do próprio campo assentado em bases positivistas
87

 e também que 

privilegia narrar a partir de um enquadramento espetacular (MORAES, 

2019, p. 209, grifos nossos). 
 

Além de todas as discussões levantadas até aqui, cabe adentrar, ainda que sem a 

complexidade exigida pelo estudo específico do conceito, na seara da hegemonia, uma vez 

que abordamos a construção midiática. Filósofo italiano, Antonio Gramsci é a referência da 

qual partimos para tratar do assunto. Como aponta Dênis de Moraes (2016), na terceira fase 

dos estudos de Gramsci, período que vai de 1921 a 1926, o autor escreve acerca da persuasão 

orquestrada para que os dominados acreditem que a forma como a classe dominante vê o 

                                                                                                                                                                                              
versão, Andringa exibe a capa de um jornal, com manchete que muito se distanciada do relato da jovem, a 

testemunha ocular dos fatos: “Polícia suspeita de crime organizado, mas não tem provas” (Ibidem).  
87Derivada do Iluminismo, a corrente filosófica positivista surge no século XIX na França, com Auguste Comte. 
Para os positivistas, o homem deveria se afastar da teologia e da metafísica, considerando como única forma de 

conhecimento verdadeiro o conhecimento científico. 
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mundo é a única possível. Essa persuasão está localizada na superestrutura
88

 marxista, fruto 

de duas esferas, segundo Gramsci. De um lado há a atuação da sociedade política, o aparelho 

de coerção estatal que assegura a disciplina dos grupos. De outro, está a sociedade civil, 

conjunto de instituições responsável pela elaboração e difusão de ideologias. Igreja, escola, 

partidos, sindicatos, associações, movimentos sociais e meios de comunicação são algumas 

dessas instituições, os aparelhos privados de hegemonia, que conquistam seus aliados através 

da direção e do consenso. Neste ponto chegamos à definição de hegemonia:  

Gramsci estuda as teses de Lenin e sublinha ser a hegemonia resultante de 

embates permanentes pela conquista do consenso e não se reduz aos limites 
da coerção pura e simples, nem se cinge a questões ligadas à estrutura 

econômica e à organização política. Pressupõe a capacidade de um bloco 

histórico (ampla e durável aliança de classes e frações) dirigir moral e 

culturalmente, e de forma sustentada, o conjunto da sociedade (MORAES, 
2016, p. 16). 

 

A partir da direção moral e cultural, os aparelhos privados de hegemonia “disseminam 

ideias, valores e filosofias que funcionam como caixas de ressonância de posições presentes 

nas pelejas ideológico-culturais”, sendo “difusores do senso comum fixado pelo bloco de 

classes hegemônico e dirigente” (Ibidem, p. 20). Tudo isso dentro da arena de conflitos que é 

a sociedade, já que os detentores de cada interesse tentam fazer prevalecer o seu juízo de 

valor. O contexto é de disputa. Ações contrárias buscarão reverter as condições de 

subalternidade, desestabilizar, romper a união estabelecida para se firmar e conquistar a 

hegemonia, enquanto a classe dominante fará de tudo para manter a harmonia entre diferentes 

interesses em conflito. Prossegue o cabo de guerra, acirrado. Se antes o observávamos na 

relação com as fontes, a partir de Wolf (2006), agora recorremos à alusão de Pablo Nabarrete 

Bastos (2012). Como Dênis de Moraes, o pesquisador é influenciado pela leitura de Gramsci: 

Esse cabo de guerra é diferente. De imediato, não é possível reconhecer os 

oponentes, tampouco as regras do jogo, visto que tanto as composições de 

forças entre os jogadores quanto os fatores determinantes para a vitória ou 
derrota são circunstanciais, já que dialética e historicamente constituídos. O 

material externo da corda, sua parte visível, é composto por linguagem, que 

se modifica conforme o contexto do jogo e o cenário correspondente. A 

camada interna, o cerne da corda, sua força motriz, é composta pelas 
ideologias, que tanto equilibram o jogo em benefício dos dominantes, como 

podem mudar o rumo da partida em favor das classes populares. Os 

                                                             
88Karl Marx e Friedrich Engels (1845-1846) distinguem em A ideologia alemã dois conceitos que serão cruciais 

para seus estudos: a infraestrutura e a superestrutura. Segundo eles, as relações sociais têm como suporte a 

infraestrutura econômica, o modo de produção. Um desses modos é o capitalista (os autores listam ainda o 

primitivo, o asiático, o escravista e o feudal), cujos meios estão sobre o controle da burguesia. Contraposta a ela, 

tem-se o proletariado. Do embate entre os dois surge a luta de classes. Além de deter os meios de produção, a 

burguesia garante seu domínio enquanto classe por meio da superestrutura, fruto da estrutura jurídico-política e 
da ideologia. Por meio da ideologia, ela dissemina os seus pontos de vista, criando o consenso necessário à 

manutenção de seu status de dominante.   
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elementos centrais que permitem aos jogadores se locomoverem, se 

reconhecerem e mudarem os rumos da partida são a história e a estrutura 

social, correspondentes à força da gravidade e ao atrito do chão, o que em 
última instância determina um continuum histórico. O olhar para a história e 

a consciência do seu papel e espaço ocupados no chão são estratégicos para 

operar mudanças na partida (BASTOS, 2012, online, grifo nosso). 

 

Mesmo ao incorporar o ponto de vista não hegemônico, a mídia teria como objetivo o 

reforço do estabelecido, já que essa é a sua função como aparelho privado de hegemonia, 

numa interpretação do que escreve o filósofo italiano. Por conseguinte, não basta ao 

marginalizado ser contemplado na matéria, o que por si só é um desafio; é preciso confrontar 

o que, no senso comum, se “sabe” acerca dele, a partir de uma nova concepção de mundo, 

distinta da concepção dominante. O adendo necessário, que essa afirmação não contempla, é a 

possibilidade de que a batalha ocorra dentro do hegemônico, não por meio da instituição, mas 

sim da figura do jornalista – É o caso de Letícia Duarte (2012) em Filho da Rua, quando 

apresenta um menino multifacetado vivendo nas ruas e causa o rompimento do que se 

convenciona pensar sobre outras vidas em igual situação. A reportagem é publicada no Zero 

Hora, maior jornal do Rio Grande do Sul. O mesmo vale para outros trabalhos citados: Dias 

de Intolerância (G1, portal de notícias do Grupo Globo); O bandido está morto e agora? 

(Galileu, revista da Editora Globo); O ponto de encontro da dor (O Globo). 

As explicações de Raymond Williams (2000 [1977]) acerca da hegemonia nos ajudam 

a vislumbrar tal brecha. Apesar de acreditar não ser o caso de Gramsci, o acadêmico galês 

lembra que há uma tendência totalizadora deste conceito, a percepção da hegemonia como 

mais uniforme, estática e abstrata do que realmente é. Sim, porque no entender de Williams 

ela não pode ser tomada enquanto um sistema, uma estrutura, tampouco é sinônimo da 

ideologia. “A ideologia, em suas acepções correntes, constitui um sistema de significados, 

valores e crenças relativamente formal e articulado, de um tipo que pode ser abstraído como 

uma ‘concepção universal’ ou uma ‘perspectiva de classe’” (WILLIAMS, 2000, p. 130, 

tradução nossa
89

). A classe dominante detém a ideologia e a impõe sobre a consciência da 

classe dominada. A hegemonia, ao contrário, não se reduz ao dominante, compreende tanto as 

relações de dominação quanto as de subordinação, ou em outras palavras, a “totalidade da 

vida”: “nossos sentidos e doses de energia, as percepções definidas que temos de nós mesmos 

e de nosso mundo. É um sistema vívido de significados e valores [...] que na medida em que 

são experimentados como práticas parecem confirmar-se reciprocamente” (Ibidem, p. 131, 

                                                             
89No original: “La ideología, em sus acepciones corrientes, constituye um sistema de significados, valores y 
creencias relativamente formal y articulado, de um tipo que puede ser abstraído como uma ‘concepción 

universal’ o uma ‘perspectiva de clase’”. 
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tradução nossa
90

). Claro que tal sistema de significados será impactado pela cultura 

dominante, mas está sempre em movimento, é um processo e pressupõe renovação. Williams 

defenderá, assim, que ao conceito de hegemonia devem ser agregados outros dois: o de 

contra-hegemonia e o de hegemonia alternativa.  

O marxista legitima, portanto, a existência de formas diretamente opostas ou 

alternativas à política e à cultura em voga na sociedade, nos diferentes tempos históricos. Vai 

além, ao dar-se conta que o dominante limita, mas também produz a contracultura. E desse 

percurso argumentativo advém citação cara ao nosso trabalho: 

Seria um erro negligenciar a importância de obras e ideias que, embora 

claramente afetadas por limites e pressões hegemônicas, constituem – pelo 

menos em parte – rupturas significativas em relação a eles e, em parte, 
podem ser neutralizadas, reduzidas ou incorporadas e, no que diz respeito 

aos seus elementos mais ativos, parecem independentes e originais (Ibidem, 

p. 136, tradução
91

 e grifo nossos). 

 

  As reportagens exemplificadas acima materializam o que diz o trecho destacado. 

Mesmo afetados por limites e pressões hegemônicas, os repórteres conseguiram rupturas 

significativas. Uma das maneiras de torná-las viáveis é a maior liberdade na escolha das 

histórias abordadas, e abordá-las com aprofundamento, como atesta Yara Medeiros dos 

Santos (2016). Recorrendo a Molotch e Lester (1974), ela considera que, por meio da grande 

reportagem, personagens “invisíveis” possuem “acesso direto” à mídia. Mas esse acesso 

demandará insistência do jornalista para “furar a membrana” da linha editorial do veículo:  

Na negociação da pauta de grande reportagem, o jornalista precisa 

convencer, seja jornal ou em outro meio, a investir na apuração detalhada 
que necessitará de tempo dilatado e recursos financeiros para viagens e 

produção gráfica diferenciada, que inclui a participação de fotógrafos e 

editores de arte, além do fato das pautas de “acesso habitual” serem 
suficientes mercadologicamente para preencherem as páginas da imprensa 

(SANTOS, 2016, p. 5). 

 

Apesar dos desafios, é possível perceber que ela considera essa forma de acesso mais 

eficiente do que o próprio acesso disruptivo. “Os movimentos sociais frequentemente 

perturbam a ordem pública buscando justamente visibilidade”, o que contribui para a “[...] 

‘janela’ se abrir para temas fora rotina”, mas, ao mesmo tempo, conquista-se o “[...] valor 

                                                             
90No original e na íntegra: “La hegemonia constituye todo um cuerpo de prácticas y expectativas em relación 

com la totalidad de la vida: nuestros sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de 

nosostros mismos y de nuestro mundo. Es um vívido sistema de significados y valores – fundamentales y 

constitutivos – que em la medida em que son experimentados como prácticas parecen confirmarse 

recíprocamente”.  
91No original: “Sería un error descuidar la importancia de las obras y de las ideas que, aunque claramente 

afectadas por los límites y las presiones hegemónicas, constituyen – al menos en parte – rupturas significativas 
respeccto de ellas, y, también en parte, pueden ser neutralizadas, reducidas o incorporadas, y en lo que se refiere 

a sus elementos más activos se manifiestan, no obstante, independientes y originales”.  
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noticioso pela ‘agitação’ que afeta os poderosos e dificilmente (esses temas) serão abordados 

em profundidade na ocasião” (Ibidem).  

Serem ao menos aludidos é o esperado. Mas, no que tange ao noticiário das obras para 

megaeventos no Rio de Janeiro, nem mesmo a “agitação” de protestos parece ter rendido a 

atenção necessária. Ana Cristina Costa de Lima e Silva (2016) constata a produção de um 

consenso específico em O Globo ao averiguar mais de 200 matérias para compreender, 

naquele veículo, a representação das remoções de classes populares dos seus imóveis.  

Em nossa pesquisa descobrimos que o uso desses elementos capazes de 

produzir consenso direcionaram (sic) o enfoque da pauta para os aspectos 
“benéficos” do projeto Porto Maravilha, enfatizando os investimentos e o 

legado positivo que provavelmente serão deixados para a cidade do Rio, sem 

oferecer a voz plural a respeito dos impactos provocados por mudanças tão 

profundas trazidas pelo projeto Porto Maravilha (LIMA E SILVA, 2016, p. 
104). 

 

A investigação realizada será relevante para as discussões do próximo subtópico, no 

qual analisaremos mais um trabalho do Prêmio Vladimir Herzog, ligado às mesmas remoções 

que motivam a pesquisa de Lima e Silva.  

 

2.3 – Sem limitar-se à superfície: A imersão em ‘100 histórias. 100 remoções. 100 casas 

destruídas pelos Jogos Olímpicos 2016’ 

Em 2 de outubro de 2009, o argumento apresentado pelo Brasil para sediar os Jogos 

Olímpicos de 2016 era a inclusão. No mapa-múndi exibido ao Comitê Olímpico 

Internacional, com os locais onde já foi realizada a competição, nenhum ponto figurava na 

América do Sul. “O desafio agora é outro: expandir as Olimpíadas para novos continentes. É 

hora de acender a pira olímpica em um país tropical”, dizia o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (In RIO..., 2009) na ocasião. Antes mesmo de os Jogos terem início, no entanto, um 

legado deixado era o da exclusão. A palavra integra o título de documento publicado em 

novembro de 2015: Olimpíada Rio 2016, os jogos da exclusão. Fruto do trabalho do Comitê 

Popular da Copa e Olimpíada do Rio de Janeiro, o dossiê de 192 páginas se debruça sobre as 

violações dos Direitos Humanos na cidade por conta dos megaeventos, entre os quais está a 

Olimpíada, mas também a Copa do Mundo de 2014. A primeira conclusão apresentada é que 

[...] diferentemente do discurso da Prefeitura, que tenta negar e mascarar as 

causas das remoções que estão sendo promovidas, este relatório demonstra 

que as remoções vinculadas à Olimpíada prosseguem atingindo ou 
ameaçando milhares de famílias, por meio da coação e da violência 

institucional, violando gravemente os direitos humanos, em especial o direito 

à moradia (COMITÊ POPULAR DA COPA E DAS OLIMPÍADAS DO 
RIO DE JANEIRO, 2015, p. 7). 
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Semelhante denúncia está presente em duas dissertações desenvolvidas no Programa 

de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da UFF. Ambas partem da inquietação com o que 

noticiário expunha acerca dos Jogos Olímpicos, ou seja, matérias “[...] cuja abordagem 

parecia estar apenas nas melhorias e necessidades urbanísticas da cidade, concentrando-se na 

cobrança de prazos, orçamentos e realizações por parte dos governantes” (LIMA E SILVA, 

2016, p. 11). Isso porque para os Jogos era “[...] preciso reconstruir e remodelar os espaços 

urbanos, não só fisicamente, mas também no imaginário social” (BARATA, 2018, p. 10), 

criar um evento midiático. Enquanto Lima e Silva está interessada em descobrir que imagem 

de cidade é possível apreender de O Globo, Luiza Barata se propõe a analisar os territórios 

midiáticos
92

 dos moradores do Morro da Providência afetados pelo megaevento. Trabalhos 

dialógicos na medida em que, se é difícil aos moradores removidos de suas casas terem suas 

histórias contempladas, eles próprios criam espaços para relatar “experiências de cidade”. 

Lima e Silva seleciona matérias publicadas na editoria Rio de O Globo entre 2009, ano 

do anúncio da Olimpíada carioca, e 2014. Para reduzir o escopo de trabalho, a pesquisadora 

opta, entre as produções deste recorte temporal, por aquelas que contenham a palavra-chave 

Porto Maravilha. Como ela mesma recorda, o projeto de “revitalização” da Zona Portuária do 

Rio de Janeiro com foco na competição internacional abrangeu mudanças em área de 5 

milhões de metros quadrados, exigindo investimento de R$ 7,6 bilhões e privatizações do 

espaço público. O corpus da dissertação é composto por 264 matérias, e a análise parte de 

categorias relacionadas a alguns pilares que ajudaram a construir a imagem do Rio de Janeiro 

Olímpico. Ela constata que 75 matérias se referiam à mobilidade, 55 ao legado econômico e 

aos investimentos no projeto Porto Maravilha, 20 à idealização do passado histórico da região 

e da renovação, e oito matérias tratavam da segurança.  

Entre os conteúdos, a pesquisadora cita a campanha pela derrubada da Perimetral, nos 

planos do governo (mobilidade); as comparações com os legados de Barcelona e Londres, 

também cidades Olímpicas (legado econômico e investimentos); a descoberta, por conta das 

obras, de pavimentos históricos do Cais da Imperatriz e do Valongo (valor histórico e 

cultural); e, ainda, a transformação da Central do Brasil em “Central de mendigos”, onde 

reinaria a sujeira, a degradação, a presença de população de rua e o “perigo”, sendo necessária 

a intervenção estatal (segurança). Em nenhuma das notícias a remoção de moradores de suas 

                                                             
92Tendo por base o estudo de 2013 de Simone Tosani e Matteo Tarantino, Barata (2018, p. 6) define territórios 

midiáticos como “[...] operações discursivas realizadas por atores sociais que têm como principal objetivo ganhar 

posições vantajosas dentro de um conflito urbano”. Seu olhar volta-se às produções próprias das vozes que, “na 
maior parte do tempo” (Ibidem, p. 11), não estão na mídia, já que não contribuem para uma imagem positiva dos 

megaeventos.   
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áreas originárias aparece junto à expressão Porto Maravilha. Na maior parte delas, as fontes 

são o então prefeito Eduardo Paes e seus secretários, representantes do mercado imobiliário e 

de empresas. Assim, o leitor de O Globo ao longo de seis anos é levado à construção de um 

imaginário “[...] em que a degradação faz uma espécie de ‘clamor’ ao poder público para que 

haja ‘revitalização’, ‘reurbanização’ e ‘reforma’” (LIMA E SILVA, 2016, p. 103). 

Essa constatação a faz encerrar na mídia contra-hegemônica o “combustível de 

resistência” para a “participação de todos os cidadãos na construção de uma cidade mais 

plural, inclusiva e democrática” (Ibidem, p. 105). Mas foi em um veículo da mídia tradicional 

que Luiza Barata se interessou pelo tema das remoções. Na introdução de sua pesquisa, ela 

explica que ajudou a produzir para a TV Bandeirantes uma série de entrevistas sobre a 

reforma urbana no Rio de Janeiro, matérias especiais, cuja proposta era trazer “[...] outro olhar 

sobre temas que geralmente escapam a um jornal diário” (BARATA, 2018, p. 13). O emprego 

a aproximou, entre 2012 e 2013, do Fórum Comunitário do Porto, que à época reunia 

moradores, ONGs, universidades e parlamentares preocupados com a violação de direitos nas 

intervenções do projeto Porto Maravilha. Apesar de o primeiro contato ter sido motivado por 

um demanda da emissora, Barata, assim como Lima e Silva, constata a dificuldade na seleção 

dos moradores da favela como fontes por esses veículos, partindo da hipótese de que os 

moradores devem buscar em outros espaços chances para fazer suas vozes ecoarem. 

Após a decisão de se ater aos habitantes do Morro da Providência, Luiza Barata passa 

a mapear espaços de mídia pelos quais circulam dois personagens. Cosme Felippsen é o 

criador do Rolé dos Favelados e promove visitas guiadas na Providência. Já Fatima Lima, que 

precisou sair da comunidade por conta dos Jogos Olímpicos, continua a frequentá-la e 

mantém atualizada a memória local por meio do Favela Cineclube. O projeto contempla 

sessões de cinema com filmes que abordam pautas sociais, além de oferecer oficinas de vídeo 

de até um minuto para crianças. Embora a pesquisa de Barata aconteça em um momento 

posterior às remoções, de forma que as casas requeridas pela Secretaria Municipal de 

Habitação já haviam sido demolidas, ela cumpre seu objetivo de resgatar as impressões de 

quem estava ou conseguiu continuar naquele espaço. Em comum entre as experiências 

relatadas por Cosme e Fatima estão críticas à mídia tradicional, a resistência às determinações 

da prefeitura e uma incorporação do território da favela às suas identidades.  
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Assim, Cosme aponta aos turistas as casas que a “a Globo não mostra” ao redor da 

Casa Amarela
93

, visitada por Madonna e aí sim noticiada; canta sambas que aludem às 

reformas urbanas na Providência, em tom de descontentamento; ao se apresentar, faz questão 

de dizer nome, sobrenome, e quem é: “Cosme Felippsen, O Favelado” (Ibidem, p. 86-99). 

Também Fatima, residente em Santo Cristo após as remoções, continua a falar que “mora na 

Providência e que é favelada” quando perguntam seu endereço; divulga eventos que 

incentivam as pessoas a produzirem conteúdos próprios, em vez de consumirem produtos da 

grande mídia; e é possível ler na descrição de seu projeto no Facebook: “O Favela Cineclube, 

no Morro da Providência, vem desde agosto de 2016 exibindo filmes que carregam valores do 

gueto e a ressignificação do povo preto e pobre das Favelas e periferias do mundo todo” 

(Ibidem, p. 102-112). 

As narrativas acompanhadas por Luiza Barata durante o mestrado integram uma das 

grandes reportagens vencedoras do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. 

Especial 100, da Agência Pública, reúne 100 histórias de vidas afetadas pela Olimpíada, entre 

elas as de Cosme e Fatima, em material jornalístico assim apresentado pela Pública (2016, 

online): “trata-se do mais extenso levantamento já feito com essas vítimas de remoção, de 

interesse para pesquisadores, jornalistas, gestores de políticas públicas e qualquer um que 

queira ouvir seus relatos. Uma base de dados viva e interativa”. Se Barata (2018, p. 79) 

pontuava a ausência de produções sobre a favela após as remoções, referindo-se 

principalmente a documentários, Especial 100 precisa ser citada como a iniciativa que reduz 

essa lacuna, reunindo vídeos com relatos em primeira pessoa dos moradores.  

No fim, o esforço de apuração parece reparar ausências que a falta de interesse da 

imprensa ajuda a instituir. Evitar noticiar o que abala a imagem do Rio de Janeiro como 

cidade do futuro, tal qual argumentam as mestres em Mídia e Cotidiano, pode ser tomado 

como um dos principais motivos para a pouca atenção dada às remoções. Após elas 

ocorrerem, fica ainda mais difícil a presença do tema em jornais ou telejornais, a não ser por 

meio de um projeto de fôlego como o da Pública. Isso porque a frequência do evento possui 

grande impacto a respeito da noticiabilidade, como percebem Galtung e Ruge (1965, p. 66, 

tradução nossa
94

): “Correspondentemente, o evento que ocorre ao longo de um maior período 

de tempo não será registrado, a menos que atinja algum tipo de clímax dramático (a 

                                                             
93O espaço localizado no alto do Morro da Providência conta com oficinas para mais de 50 crianças e 

adolescentes, baseadas em três pilares: arte, educação e cultura. A Casa Amarela foi fundada em 2008 pela ONG 

Can Art Change the World? Inc.  
94No original: “Correspondingly, the event that takes place over a longer time-span will go unrecorded unless it 

reaches some kind of dramatic climax (the building of a dam goes unnoticed but not its inauguration)”. 
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construção de uma barragem passa despercebida, mas não a sua inauguração)”. O clímax, a 

derrubada das casas, possuiria assim mais chances de figurar na mídia do que o novo 

cotidiano daqueles moradores. Ao mesmo tempo, há o distanciamento de causas e 

consequências, já que “São sempre os desenvolvimentos do dia de hoje que ocupam o 

primeiro plano. O corolário desta questão é que existe uma tendência inerente às notícias que 

as leva a serem enquadradas de uma forma descontínua e a-histórica” (SCHLESINGER, 1978 

apud WOLF, 2006, p. 221). Estrangulado, o contexto não está posto, a significação é reduzida 

e as histórias se fragmentam, são contadas em parte. 

Antes mesmo de analisar o discurso, fica claro que a Agência Pública inverte os 

valores-notícia, exalta o cotidiano pós-remoções, prefere as consequências ao clímax. Como 

escreve a equipe na matéria A história por trás das cem histórias, ao explicar o Especial 100, 

“é o momento em que a sede jornalística pelo fato noticioso tende a murchar, deixando de 

lado uma parte vital da história: para onde foram as famílias removidas? As vidas das pessoas 

melhoraram? As promessas do poder público foram cumpridas?” (PÚBLICA, 2016, online). 

Para responder a essas perguntas, quatro jornalistas saem à procura de fontes, enfrentando 

dificuldades como a vigilância de milícias e a recusa de depoimentos por medo. Apesar de 

não especificar o tempo de apuração – a matéria cita “meses” –, é possível antever se tratar de 

uma imersão de fôlego, com grande quantidade de entrevistas realizadas pessoalmente, 

esforço que as estatísticas não conseguem mensurar diante do número total de moradores 

afetados. Segundo a prefeitura foram 22.059 remoções na cidade entre 2009 e 2015. Desse 

total, 2.548 tem relação com as obras do Maracanã e três “legados” dos Jogos Olímpicos: 

BRT Transoeste, BRT Transolímpica e Porto Maravilha, como aponta a Pública baseada em 

levantamento do Comitê Popular. Ao eleger 100 histórias, ela se ocupa de 4% da amostra. 

 A partir deste ponto, passaremos a detalhar como se estrutura a reportagem 

multimídia vencedora na categoria Internet em 2016. O primeiro contato do internauta é com 

um vídeo de 20 segundos de duração. Fotos sucessivas parecem tremer na tela a cada nova 

batida em som de fundo. Na sonoplastia, vidros se estilhaçam enquanto as imagens mostram 

demolições: casas aparecem em escombros, sendo postas abaixo ou já completamente 

destruídas. No take final, o número 100 é carimbado sobre um muro de tijolos. Esse último 

movimento constitui por si só um discurso, já que ele remete a uma determinada memória 

discursiva, a inscrição nas fachadas da sigla SMH, relativa à Secretaria Municipal de 

Habitação. As casas marcadas com o símbolo eram fadadas à demolição.  
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Após o vídeo, chega-se a home de Especial 100. Todo o conteúdo do portal está 

disponível em português e em inglês, inclusive os vídeos, transcritos no idioma estrangeiro.  

O menu principal que compõe a home possui oito abas.  

 

Figura 3 – Captura de tela da home da reportagem multimídia Especial 100. Fonte: Agência Pública, 2016. 

Link do especial: https://apublica.org/100/ 

 

Em Sobre, o visitante é remetido à matéria A história por trás das cem histórias, 

conhecendo mais a respeito do projeto. O que descobrimos é a aba que abriga a reportagem 

síntese da apuração da agência. Com texto e fotos, o material assinado por Giulia Afiune, 

Jessica Mota e Natalia Viana mescla depoimentos e pesquisas para denunciar a desinformação 

sobre as remoções, a ameaça constante aos proprietários das casas, e o que a equipe classifica 

como “o maior legado das remoções olímpicas”: os moradores reféns de milícias. A aba 

Expulsões Olímpicas contém um mapa onde são exibidas casas na cor roxa, que aludem aos 

espaços de origem dos personagens, e outras na cor verde, simbolizando novas habitações. Ao 

clicar em cada ícone, surgem nomes que remetem às páginas onde são contadas as histórias 

individualmente. Em Animações, por sua vez, a Pública disponibiliza relatos em vídeo, que 

combinam diferentes linguagens. As memórias de seis pessoas ora são compartilhadas 

diretamente para a câmera em entrevistas ora se transformam em ilustrações. 

As quatro abas restantes deste menu são Podcast, Conheça a Equipe de 100, Piche a 

parede!, e Transmídia. Na primeira delas, a Agência Pública cria uma playlist na plataforma 

SoundCloud com músicas eleitas por oito entrevistados, após a equipe perguntar qual canção 

mais os remetia aos seus lares. O objetivo é revelar “[...] com um colorido diferente a 

profunda relação emocional entre uma pessoa e a casa onde vive” (Ibidem). Utilizando 

https://apublica.org/100/
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botões, o internauta é remetido às oito histórias por trás das notas musicais. O time da grande 

reportagem é composto por onze profissionais, cujas fotos e nomes são exibidos em Conheça 

a Equipe de 100. Vale mencionar que as repórteres contam no projeto com o reforço de 19 

alunos de Jornalismo da ESPM, que contribuíram em um dos meses de apuração.  

Piche a Parede! é, por sua vez, um convite à interação. Os internautas são estimulados 

a enviarem fotos das remoções e deixarem suas mensagens na “parede de posts”. Após o 

preenchimento de formulário, os textos aparecem em fonte que remete às “pichações” da 

cidade. A aba figura ainda como um menu flutuante, que acompanha a rolagem da página, de 

forma a estar sempre visível, o que reitera a importância da participação do visitante. Por fim, 

a proposta transmídia é estender o projeto para além do conteúdo online. A editora criativa do 

Especial 100, Olga Lucía Lozano, e a designer Lorena Parra criam “[...] três obras artísticas 

que traduzem a investigação jornalística para linguagens mais próximas às artes visuais” 

(LOZANO, 2016, online). Nascem assim Cem, peça com persianas que permite ver em 

fragmentos as casas ainda de pé e em ruínas; Antes e depois, com proposta semelhante à da 

instalação, mas com as fotos inteiras em cartões postais; e Uma homenagem às paredes 

caídas, parede de 100 tijolos trazidos pelo público. Os objetos foram dispostos na Casa 

Pública, primeiro centro cultural de jornalismo do país, mantido pela agência em Botafogo.  

Abaixo do menu principal, há mais de uma opção para a navegação. Os cem vídeos 

com histórias contadas pelos próprios moradores podem ser acessados no portal 

aleatoriamente, a partir da escolha de uma das casas ilustradas na home – ao passar o cursor 

sobre alguma delas, um balão se abre trazendo o nome da pessoa e uma aspa. Mas também é 

possível filtrar o conteúdo. Os vídeos são separados pelos tipos de reparação (Minha Casa 

Minha Vida / Indenização / Aluguel Social / Casa na Vila Autódromo), a comunidade de 

origem (são listadas 14 comunidades) e o destino depois da remoção (são 15 destinos 

elencados). Digamos, por exemplo, que um pesquisador esteja interessado em coletar dados 

sobre o Morro da Providência. Marcando esta opção no filtro Comunidade de onde foi 

removido, ele verá apenas as casas dos moradores da Providência permanecerem coloridas. 

As demais se tornam imagens em preto e branco.  
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Figura 4 – Captura de tela da home de Especial 100 após filtragem de conteúdo. Fonte: Agência Pública, 

2016. Link do especial: https://apublica.org/100/ 

 

Também algum recorte é necessário para a análise de Especial 100, diante da extensão 

do conteúdo. Uma vez que nosso objetivo é investigar a constituição dos discursos, o faremos 

inicialmente a partir de um compilado da apuração, a reportagem As expulsões olímpicas 

deixaram um legado difícil de esconder, da aba O que descobrimos. No entanto, em vistas a 

explorar o incentivo do projeto a múltiplas vozes, mesclaremos esta análise com a dos vídeos 

de Animações. A própria sessão já representa uma triagem por parte da Pública, haja vista 

serem seis histórias contadas a partir de diferentes linguagens gráficas e não as cem. As 

formações discursivas listadas levarão em consideração ambos os materiais para não 

perdermos nem o papel mais ativo das jornalistas na construção do texto nem os discursos em 

primeira pessoa dos moradores. É claro que os materiais audiovisuais também passam pela 

interferência da equipe de reportagem, já que há uma edição, mas neles os sujeitos afetados 

pela Olimpíada possuem mais espaço para a produção de sentidos.  

Ouvir 100 moradores, de diferentes comunidades, recorrendo ainda a pesquisas, 

reformulações de trajetória, cobrança por informações das autoridades, permite, de antemão, 

explorar essa outra face dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Não levantamos dados específicos em 

relação à presença das remoções na pauta dos jornais, mas alguns exemplos pontuais podem 

ser mencionados. A própria Pública revela que utiliza como uma das bases para a localização 

https://apublica.org/100/
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dos moradores apuração dos jornalistas Luã Marinatto e Rafael Soares
95

, do jornal Extra. Já a 

Folha de S. Paulo acompanhou o atraso na entrega das casas oferecidas pela prefeitura, e 

entrevistou habitantes da Vila Autódromo, com suas recusas e reivindicações. Na última suíte, 

publicada em 1º de agosto de 2016, o veículo aborda quando a entrega dos imóveis é feita
96

. 

Majoritária, porém, parece ser a produção do consenso sobre as mudanças na cidade como 

modernização positiva, necessária e importante para a sede de uma Olimpíada, o que 

incomodou tanto Ana Costa de Lima e Silva quanto Luiza Barata, motivando suas pesquisas. 

Tema que afeta milhares de vidas, as remoções precisariam estar na cobertura factual, diária, 

mas não se pode negar a igual relevância do trabalho posterior da Agência Pública, que se 

propõe a ser “base de dados viva e interativa” (PÚBLICA, 2016, online) sobre o tema. 

Para analisar tal imersão, novamente recorremos à Análise de Discurso. Os principais 

dizeres divulgados no período de preparação para os Jogos, como vimos, demarcavam a 

revitalização, a renovação, o progresso da cidade; mexiam com o ego dos cariocas: o Rio de 

Janeiro será Olímpico, palco do mundo, título para o qual é preciso se fazer jus. Recorrer aos 

dizeres de quem não viveu o progresso é desfazer o esquecimento número dois, explicitado 

por Pêcheux (1975). O que é dito sobre a Olimpíada pode ser dito com outras palavras. 

Discursivamente, portanto, estaremos frente a frente com enunciações não raro abafadas pela 

mídia e por critérios de noticiabilidade, mas aqui, em algum grau, livres para produzir novos 

sentidos acerca do município sede da competição. Falávamos ainda sobre a contra-hegemonia, 

agregada por Raymond Williams (2000 [1977]) à hegemonia. A mobilidade é inerente a esses 

conceitos e também é inerente ao discurso. O texto significa a partir de “gestos de 

interpretação” (ORLANDI, 2005, p. 26), por meio dos quais “se inscrevem as múltiplas 

possibilidades de leituras” (Ibidem, p. 64). Recorrer à linguagem é estar diante de terreno 

fértil para compreender como surgem significados que não fazem parte da cultura dominante. 

Sem mais delongas, iniciemos este trabalho. Uma das formações discursivas 

identificadas em Especial 100 é por nós nomeada como Coerção: o pano de fundo das 

remoções perpassa relações de poder. O poder público é o agente da retirada dos moradores, 

que uma vez fora de suas casas, passam a enfrentar, em muitos casos, a coerção das milícias. 

                                                             
95Embora não cite a Olimpíada, a dupla denunciou a atuação das milícias em todos os 64 condomínios do 

programa Minha Casa Minha Vida até então inaugurados no Rio. Muitas das famílias removidas foram para 

esses condomínios. A própria Agência Pública (AFIUNE; MOTA; VIANA, 2016, online) atesta ser o trabalho 

dos jornalistas do Extra um “notável esforço de reportagem durante o primeiro semestre de 2015”. Disponível 

em:<https://extra.globo.com/casos-de-policia/todos-os-condominios-do-minha-casa-minha-vida-no-rio-sao-

alvos-do-crime-organizado-15663214.html> Acesso em: 1 nov. 2019. 
96Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1797472-apos-resistencia-

moradores-da-vila-autodromo-recebem-casas-no-rio.shtml> Acesso em: 18 ago. 2018.  

https://extra.globo.com/casos-de-policia/todos-os-condominios-do-minha-casa-minha-vida-no-rio-sao-alvos-do-crime-organizado-15663214.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/todos-os-condominios-do-minha-casa-minha-vida-no-rio-sao-alvos-do-crime-organizado-15663214.html
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Formação discursiva Coerção 
 

                                     COERÇÃO ESTATAL 

“Falaram que iam botar a polícia em cima da gente, que iam derrubar a 

casa com a gente dentro”, relembra Eunice dos Santos, ex-moradora da 

Estrada da Boiúna, hoje no residencial Colônia Juliano Moreira, do 
programa Minha Casa Minha Vida, na zona oeste – Reportagem da aba O 

que descobrimos 
 
No dia 3 de junho de 2015, a Guarda Municipal agrediu moradores deste 

vilarejo, onde moravam cerca de 500 famílias à beira da lagoa de 

Jacarepaguá e onde hoje está fincado o Parque Olímpico, durante uma 

tentativa de demolição. Imagens dos vizinhos de Ronilson com as cabeças 
ensanguentadas e marcas de bala de borracha nos braços circularam pelas 

redes – Reportagem da aba O que descobrimos 

 
“Nós ficamos três meses sem luz no calor de 40º. Esse processo de corta 

água, corta luz, ia encerrando tudo. E a própria prefeitura o que ela fez? 

Como nós éramos uma ocupação organizada, nós tínhamos uma 
organização, tinha um regimento interno, essas coisas todas... o que 

aconteceu? Eles pegaram uma comunidade aqui do entorno da Rodoviária 

Novo Rio, que também precisava de moradia, a gente sempre entendeu isso, 

e nos fundos da ocupação tinham vários galpões que pertenciam à 
Companhia Docas do Rio de Janeiro. Então eles trouxeram aqui, despejaram 

aqui e trouxeram essas pessoas pros fundos da nossa ocupação. Nós tivemos 

um susto tremendo. A própria prefeitura fez isso. Como ela não tava 
conseguindo no diálogo, ela arrumou uma estratégia, assim, impecável. 

‘Eles são organizados. Vou arrumar um grupo que não é organizado e o que 

que vai acontecer? Eles vão entrar em choque’ [...] Não teve como, a gente 
batia de frente, porque infelizmente o tráfico estava presente. Pessoas 

ameaçadas de morte... Eu tive que sair às pressas do Rio de Janeiro. Com 

tudo isso, nós fomos despejados” – Roberto Gomes dos Santos, removido 

da ocupação Quilombo das Guerreiras. Vídeo
97

 da aba Animações 

 

“Imagina você morar num lugar e os funcionários da prefeitura batendo nas 

portas diariamente e falando ‘Vai sair todo mundo, não vai ficar ninguém, é 
melhor você negociar agora que você tá tendo a oportunidade de negociar 

do que você esperar. Depois, quem não sair, quem não negociar, vai ser 

colocado num decreto. No final vai sair todo mundo, não vai ficar ninguém’. 

Ou então, você tem uma área isolada que eles querem remover uma família 
inteira e levar as coisas dessa família prum (sic) depósito e essa família vai 

ficar a Deus dará. E aí a comunidade impede, faz um cordão de isolamento. 

E aí a Guarda Municipal chega e espanca todo mundo e abre cabeça de um, 
quebra nariz de outro, e é gás, bomba de gás, é spray de pimenta. Isso é 

mais do que pressão psicológica, isso é uma pressão física. São violências 

que nós sofremos aqui no decorrer desses dois anos [...] Você toda hora 
acorda com uma parte da comunidade cercada e não pode passar, e tu não 

sabe o que eles vão fazer naquele dia. É uma violência, é outra, e você vê as 

pessoas negociando, indo embora. Isso é uma pressão muito grande, é muito 

difícil” – Sandra Maria de Souza Teixeira, moradora que resistiu às 

tentativas de remoção da Vila Autódromo. Vídeo
98

 da aba Animações 

                                                             
97Disponível em: <http://apublica.org/100/?p=302> Acesso em: 25 nov. 2019. 
98Disponível em: <http://apublica.org/100/?p=311> Acesso em: 26 nov. 2019. 

http://apublica.org/100/?p=302
http://apublica.org/100/?p=311
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COERÇÃO DA MILÍCIA 

A primeira é que todos são cercados, com portões que controlam a saída e a 

entrada dos moradores. Não há porteiros. A segunda é que há sempre alguns 
jovens fortes encostados nos prédios ou em carros, observando o movimento 

– Reportagem da aba O que descobrimos 

 

[...] enquanto nossa repórter conversava com um morador no primeiro andar, 
dois jovens vigiavam do andar térreo, deixando o homem e sua esposa 

profundamente consternados. “Não é o miliciano, é o filho do miliciano”, 

ele disse. Assustados, não quiseram dar entrevista nem contar sua história – 

Reportagem da aba O que descobrimos 

 

Segundo os relatos ouvidos, os milicianos impõem a ordem, cobram taxas de 

gás, luz, TV a cabo, dão toques de recolher, espancam e expulsam 
moradores que se insurgem contra eles. Assim garantem, na própria visão, a 

“ordem” e a “segurança”, deixando o tráfico longe dali – Reportagem da 

aba O que descobrimos 
 

O domínio sobre o território é o que faz surgir os dois tipos de coerção, do Estado e da 

milícia. A conformação de sentidos do discurso passa pelo conceito de território, que o 

geógrafo suíço Claude Raffestin (1993) verá como inseparável do poder. Em estudo publicado 

originalmente em 1980, o autor conclui que o território é um produto de atores sociais. Nele 

“[...] se manifestam todas as espécies de relações de poder, que se traduzem por malhas, redes 

e centralidades cuja permanência é variável, mas que constituem invariáveis na qualidade de 

categorias obrigatórias” (RAFFESTIN, 1993, p. 8). Entendemos que a formação ideológica da 

FD Coerção tem como base a permanência variável das centralidades sobre o território, mas 

não está circunscrita apenas a esse produto em disputa pelos atores que o vivenciam.  

Os trechos recortados da reportagem fazem também memória ao discurso do mocinho 

versus vilão, quando se trata, por exemplo, da Coerção da Milícia. As milícias são 

organizações criminosas formadas por policiais, bombeiros, guardas, agentes além de 

integrantes da própria comunidade. Em nome do combate ao tráfico de drogas, os grupos 

paramilitares intimidam e fazem uso de práticas ilegais em favelas cariocas desde os anos 

2000. “Na própria visão” dos milicianos eles são os heróis, garantem “ordem” e “segurança”, 

“deixando o tráfico longe dali”. Fazem uso de quaisquer meios, da cobrança de taxas à 

expulsão dos moradores, justificados por tal fim nobre. Esse dizer outro é ainda perceptível na 

fala do então prefeito Eduardo Paes. A reportagem retoma entrevista dada por ele em 2008 no 

telejornal RJTV, na qual o peemedebista defende os grupos paramilitares:  

“Você tem áreas em que o Estado perdeu a soberania por completo. A gente 
precisa recuperar essa soberania. Jacarepaguá é um bairro que a tal da polícia 

mineira, formada por policiais e bombeiros, trouxe tranquilidade para a 

população. O morro São José Operário era um dos mais violentos desse 
estado e agora é um dos mais tranquilos. O morro do Sapê, ali em Curicica. 
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Ou seja, com ação, com inteligência, você tem como fazer com que o Estado 

retome a soberania nessas áreas” (AFIUNE; MOTA; VIANA, 2016, online). 

 

Foi ao longo dos dois mandatos de Eduardo Paes que as remoções massivas ligadas 

aos Jogos Olímpicos
99

 ocorreram no Rio de Janeiro, o que nos leva à outra componente da FD 

Coerção, a Coerção estatal. O sujeito aí inscrito produz um determinado sentido: reitera que 

o Estado impõe sua vontade por meio da autoridade que possui. Ao fazê-lo, atesta a esfera do 

Estado que Gramsci chamará de sociedade política, “[...] ou aparelho coercitivo que subjuga 

as massas às relações de produção, se necessário com o emprego da força militar” (MORAES, 

2016, p. 17). Por ocupar essa posição de aparelho de coerção dentro da conjuntura sócio-

histórica dada, a Guarda Municipal, a polícia e a prefeitura aparecem nas sequências como 

detentores da força capaz de derrubar as casas com os moradores dentro; de deixar cabeças 

ensanguentadas e marcar com balas de borracha quem se coloca em seu caminho; de deixar 

também marcadas as casas, que passam a ser suas; de “abrir cabeça”, quebrar nariz, dificultar 

a respiração com bomba de gás e spray de pimenta.  

Além da alusão ao poderio militar do Estado, há nuances de uma atuação estratégica. 

Este sentido se faz presente nos relatos de corte de luz e água, que a Pública chega a ilustrar 

em uma das animações. Igualmente pode ser apontada na pressão psicológica feita pelo poder 

público – batidas diárias nas portas; afirmação de que o morador ficará sozinho, sem poder de 

barganha na negociação. E atinge seu auge no depoimento de Roberto Gomes dos Santos, em 

que ele acusa a prefeitura e a Companhia Docas do Rio de Janeiro de realocar um grupo de 

pessoas para criar atritos com os moradores da ocupação Quilombo das Guerreiras. Também 

neste caso, a retomada dos escritos de Gramsci pode trazer contribuições na procura pela 

formação ideológica. O italiano lembra o conselho de Lenin, líder revolucionário russo: 

O companheiro Lenin nos ensinou que, para vencer nosso inimigo de classe 
– que é poderoso, que tem muitos meios e reservas à sua disposição –, temos 

não só de aproveitar todas as fissuras apresentadas pelo seu bloco, mas 

também de utilizar todo aliado possível, ainda que incerto, oscilante e 
provisório. Ensinou-nos que, na guerra dos exércitos, não se pode atingir o 

objetivo estratégico que é a destruição do inimigo e a ocupação do seu 

território, sem ter antes atingido uma série de objetivos táticos, visando a 

desagregar o inimigo antes de enfrentá-lo em campo aberto (GRAMSCI, 
2004 apud MORAES, 2016, p. 25-26, grifos nossos). 

 

                                                             
99A Pública lembra, no entanto, que “a gestão municipal reconhece apenas como demolições ligadas aos 

megaeventos aquelas realizadas na Vila Autódromo. ‘Nenhum outro processo de reassentamento em curso hoje 

na cidade tem vínculo com as instalações criadas para os Jogos’, diz o texto da prefeitura” (AFIUNE; MOTA; 

VIANA, 2016, online). De acordo com a prefeitura, o maior número de famílias removidas de suas casas entre 
2009 e 2015, 15.937, o foram “[...] por estarem sob risco de desabamentos, alagamentos, ou por estarem 

morando em condições insalubres” (Ibidem), não por conta dos Jogos. 
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Apesar de a passagem estimular o emprego de táticas pela classe operária, remetendo a 

outro cenário e inclusive a outro tempo histórico, ela é constituída de memórias caras ao dizer 

de Roberto dos Santos. A partir do aliado “incerto, oscilante e provisório”, que é o morador 

do entorno da Rodoviária Novo Rio, a prefeitura busca tomar para si o território ocupado pelo 

Quilombo das Guerreiras, desagregando o “inimigo”, as 100 famílias que desde 2006 davam 

uma função social ao imóvel da Avenida Francisco Bicalho. A formação ideológica dada 

nesta fala advém de referencial bélico. Há ainda outra ação estratégica, que nos remete a uma 

segunda formação discursiva. Discorreremos agora sobre o Silêncio da informação. 

Formação discursiva Silêncio da informação 

A Pública fez dois pedidos pela Lei de Acesso à Informação, mas não obteve 

resposta – Reportagem da aba O que descobrimos 

 

A ONG afirma que houve uma “generalizada falta de informações” para os 
moradores das comunidades da região. Não havia um site específico para 

pedidos de acesso à informação, e todos tinham de ser feitos pessoalmente, 

em papel, na prefeitura – Reportagem da aba O que descobrimos 
 

O relatório concluiu que, após meses fazendo pedidos de informação, era 

impossível saber qual seria o traçado final do BRT, embora centenas de 
famílias já tivessem sido expulsas – Reportagem da aba O que 

descobrimos 
 

“Na verdade, a gente ficamos (sic) sabendo através de boatos na internet 
que ia haver uma desapropriação, que ia passar uma linha e a gente ia 

sair”, lembra Ozineide Pereira da Silva, que morou 20 dos seus 30 anos em 

um enorme galpão ocupado na Ipadu, número 700, em Curicica – 

Reportagem da aba O que descobrimos 
 

Até hoje, nem ela (Ozineide) nem seus vizinhos receberam o contrato que 

atesta serem os ocupantes legais do imóvel. “Eu tenho medo. Porque aqui a 
gente não paga, porque foi uma troca de chave. Mas e depois o governo 

muda, depois vai saber. A gente assinou, mas eles não deram nenhum 

contrato pra gente. Não tenho nada que diga que isso aqui é meu” – 

Reportagem da aba O que descobrimos 
 

“Ela é professora, ela fez inscrição para concurso público e não pôde fazer 
porque não pode ter nome sujo. E aí nós fomos descobrir que o nome dela tá 

sujo, que ela está devendo ao Banco do Brasil. Devendo o que se nós não 

compramos nada? Nada foi feito com a gente... tudo do apartamento está no 

nome dela... e foi tudo feito com a prefeitura com o Banco do Brasil. E ela 
recebe direto, e-mail, a gente recebe carta cobrando, dizendo que a gente 

deve R$ 75 mil ao Banco do Brasil” – Sandra Rodrigues da Silva, 

removida da Estrada da Curicica. Vídeo
100

 da aba Animações 

 

                                                             
100Disponível em: <http://apublica.org/100/?p=308> Acesso em: 26 nov. 2019. 

http://apublica.org/100/?p=308
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Novamente as sequências discursivas são fragmentos de mais de uma conjuntura. A 

desinformação atinge o cotidiano dos moradores, antes mesmo das remoções. Eles não sabem 

o porquê nem quando vão deixar suas casas. Ouvem falar, por boatos, de uma “linha”, mas 

não há nenhum comunicado da prefeitura acerca do “traçado final do BRT”. Uma vez tendo 

suas casas desapropriadas e demolidas, já alocados em novos endereços, eles passam então a 

enfrentar outro nível de desconhecimento. Prazos para os imóveis serem registrados no nome 

dos moradores não são informados, e eles não entendem as cobranças financeiras recebidas. A 

falta de transparência motiva o medo de Ozineide Pereira da Silva, que não possui a 

propriedade legal de sua nova casa, assim como motiva a pressão vivida por Sandra e Gislene 

Rodrigues da Silva. Mãe e filha carregam uma dívida da prefeitura com o Banco do Brasil.  

As SDs reforçam a relevância da informação que, por ser tão necessária, motiva a Lei 

nº 12.527/2011, citada em duas sequências. A regulamentação garante “[...] o direito de 

acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de 

forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão” (BRASIL, 2011) pelo 

Estado. A cobrança dos moradores e do Comitê Popular remete à legislação. Mas isso não é 

suficiente, o que faz a imprensa legitimar o discurso de “quarto poder”, também sem sucesso. 

No âmbito do interdiscurso, do já dito, da constituição do sentido, podemos retomar o 

provérbio popular “Quem tem boca, vai a Roma” e questioná-lo. Tal discurso predecessor está 

presente em outras línguas – no italiano, Chi lingua ha, a Roma va; no espanhol, Quien tiene 

lengua, a Roma va; no francês, Qui langue a, à Roma va – e, ao ser empregado, reforça que é 

possível ser bem-sucedido quando se está aberto à comunicação. Entre 1715 e 1735 o escritor 

francês Alain-René Lesage publicou o provérbio no romance L'Histoire de Gil Blas de 

Santillane: “E por acaso sabes – replicou ele – em que nau devo fazer essa viagem? Não, meu 

senhor – retorqui –, mas QUEM TEM BOCA VAI A ROMA. Basta informar-se no porto e 

alguém há de lho dizer” (LESAGE apud LACERDA; LACERDA; ABREU, 2004, p. 270, 

grifo nosso). A pergunta feita não é respondida, exige que o interlocutor seja protagonista na 

conquista da informação. Na narrativa fictícia, ela não virá facilmente porque o locutor diz 

não saber o que lhe é questionado. Mas no caso das remoções, não basta lutar por respostas. 

Moradores, Comitê e imprensa têm boca, a usam, mas não conquistam nenhum feito. Isso 

porque a prefeitura está posta como o órgão que tem as respostas, mas se nega a fornecê-las.  

Prosseguindo no terceiro passo da análise, quando caminhamos da formação 

discursiva para a ideologia, retornamos à Eni Orlandi (1993, p. 160): “Se ao falar sempre 

afastamos sentidos não desejados, para compreender um discurso devemos perguntar 
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sistematicamente o que ele ‘cala’”. A prefeitura se cala sobre seus planos para não criar 

alardes e se cala sobre os legados da gentrificação
101

 porque eles não contribuem para o 

evento midiático Rio 2016. É o que os trechos recortados dizem, a partir do silenciamento. 

As FDs seguintes estão relacionadas às perdas dos moradores ao deixarem seus 

espaços de origem. Por habitarem ao longo de décadas esses espaços, escolhidos por eles 

como lar, os personagens de Especial 100 se inscrevem na formação discursiva Casa 

enquanto identidade. Já ao constituírem relações com seu entorno, os moradores podem e 

devem dizer sobre a Comunhão ancestral, junto ao meio e ao Outro. Começaremos a 

investigar a constituição dos discursos a partir da ligação com as casas. 

Formação discursiva Casa enquanto 
identidade 

 

“Sinto saudade do casarão mesmo, de morar lá, era bom. Era tranquilidade”, 

lamenta – Depoimento de Jailson Lourenço da Costa, removido da 

ocupação Casarão Azul. Reportagem da aba O que descobrimos 

 

José Lima, ex-morador da favela Metrô Mangueira, resume: “Não gosto de 

lembrar não. A gente construiu a nossa vida lá. E ver ser destruída por causa 
de Olimpíada não é legal. Se fosse por causa de uma guerra, por causa de 

uma bomba a gente aceitaria, mas por causa de Olimpíada...?” – 

Reportagem da aba O que descobrimos 

 

“Eu vi a minha casa ser construída, eu ajudei a construir a minha casa. A 

minha casa demorou anos para ser construída. A gente veio morar aqui eu 

tinha 7 anos de idade, e eu peneirei terra, eu carreguei tijolo, eu mexi 
massa, todas essas lembranças eu tenho. Meu pai trabalhou muito, minha 

mãe trabalhou muito. Minha mãe era diarista, né? Então sempre ganhou 

aquele salário contado pras despesas e pra construir. E meu pai também, 
sempre trabalhou em subemprego. Sempre foi com muita dificuldade. Nossa 

casa foi construída com muito suor, com muita dificuldade, economizando 

daqui, economizando dali” – Nathalia Silva, removida de sua casa 

originária na Vila Autódromo. Vídeo
102

 da aba Animações 

 

“Essa casa aqui, construímos ela do zero. Isso aqui só tá em alvenaria hoje 

por milagre; não é nem por milagre, é por muito esforço do meu pai, da 
minha mãe, e por um pouco do meu desempenho, porque isso aqui era tudo 

barraco” – Alan Augusto Pereira, morador que resistiu às tentativas de 

remoção da Vila Autódromo. Vídeo
103

 da aba Animações 

                                                             
101Segundo Lima e Silva (2016) a palavra gentrificação aparece pela primeira vez em um estudo de 1960, de 

Ruth Glass. Na época, a socióloga se dedicava a observar a migração de famílias inglesas de classe média a 

bairros desvalorizados de Londres. Mas, como também atesta Ana Costa de Lima e Silva, é creditado ao 

geógrafo Neil Smith (1996) a conceituação do termo, atrelada à expulsão de moradores das suas regiões 

originárias. “O caráter sujo da palavra gentrificação está na profunda desconsideração das populações 

empobrecidas, despejadas e transformadas em sem-teto a partir da ocupação das áreas ‘desvitalizadas’. Para 

esses, a gentrificação é, de fato, uma palavra suja e assim deve permanecer” (SMITH, 2005, apud LIMA E 

SILVA, 2016, p. 26). 
102Disponível em: <http://apublica.org/100/?p=194> Acesso em: 24 nov. 2019.  
103 Disponível em: <https://apublica.org/100/?p=305> Acesso em: 25 nov. 2019. 

http://apublica.org/100/?p=194
https://apublica.org/100/?p=305
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“Foi uma tristeza, choramos e tudo porque era uma história, uma vida, né? 

Ela nasceu lá, quer dizer, bem triste. Hoje quando eu passo lá sinto muita 

saudade. Era meu cantinho. Eu não gosto daqui, eu gostava do meu canto” – 

Sandra Rodrigues da Silva, removida da Estrada da Curicica. Vídeo
104

 

da aba Animações 

 

A saudade e a tristeza são os sentimentos a que os moradores recorrem para falar de 

suas casas. Em duas de cinco sequências discursivas recortadas da reportagem, é feita alusão à 

construção das moradias pelos próprios sujeitos removidos. O recurso da animação reforça 

esse dizer. No depoimento de Nathalia Silva, por exemplo, enquanto a estudante de Artes faz 

memória de como sua casa foi erguida, com o afinco dos pais e sua própria ajuda aos 7 anos, a 

Pública recorre a ilustrações. Dois adultos montam a estrutura. Os tijolos vão sendo trazidos 

aos poucos, e ambos instalam portas, janelas, telhado. Conforme a construção vai tomando 

forma, a sombra da menina próxima a ela sofre alterações. Ela aumenta de tamanho, suas 

roupas e cabelo mudam. A sucessão do tempo é marcada ainda pelo revezamento entre o sol e 

o céu estrelado e pelo crescimento de uma árvore. No último quadro da sequência, a sombra 

já se assemelha a de mulher adulta e uma gota cai de seu rosto, ao mesmo tempo em que a voz 

embargada de Nathalia relata a força necessária para não chorar na demolição. 

      

      
Figura 5 – Captura de tela da sequência de cenas em que Nathalia Silva relembra a construção da sua 

casa, na animação de Especial 100. Fonte: Agência Pública, 2016. Link do especial: 

https://apublica.org/100/ 
 

                                                             
104 Vide referência na nota de rodapé de número 100. 

https://apublica.org/100/
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É interessante notar que quando a sombra feminina chora, a casa já não é mais 

colorida como anteriormente. Ela é um objeto branco num cenário em cores, destoante porque 

não está mais ali, é lembrança. Esse sentido possível se intensifica por áudio e imagem 

dialogarem ao longo de toda a cena e, naquele momento, Nathalia reviver o dia da demolição. 

O motivo para as lágrimas é também explicado no depoimento de Sandra Rodrigues: “era 

uma história, uma vida”. A casa simboliza a vida, aparece como um sinônimo dela. Por isso a 

necessidade de tomarmos a identidade como fundante do dizer em tal formação discursiva. 

Para abordar essa relação profunda entre morador e casa, Luiza Barata (2018, p. 111, grifo 

nosso) recorre a estudo de Mary Douglas, originalmente publicado em 1991. 

A pesquisadora reforça que a casa não tem (apenas) a função de ser método 
de proteção aos corpos de seus moradores. A casa não deve ser definida pelo 

espaço que ocupa, mas pela estrutura que representa no tempo, para pessoas 

que vivem naquele tempo, e tem dimensões estéticas e morais. A casa reflete 
um projeto de vida de seus moradores e tem personalidade própria como 

fruto das relações que nela existem, o que não deve ser tratada (sic) de forma 

massificada. 
 

As relações existentes no ambiente da casa fazem Mary Douglas (1991, p. 288) 

classificá-lo como “comunidade embrionária”, unida por uma “solidariedade mística”. Mas, 

ultrapassando portões e janelas, há outra comunidade, citada por todos os moradores dos 

vídeos analisados. Com ela, adentramos na formação discursiva Comunhão ancestral. 

Formação discursiva Comunhão ancestral 

A segurança do bairro onde todos se conheciam há 10, 20, 30 anos 

desapareceu. O pé no chão de terra do quintal também. As árvores que 

faziam sombra, os bichos, os quintais, como o de Jane Nascimento, que 
davam espaço para seu trabalho. “O espaço fora da sala, quarto, cozinha não 

é mais meu. Eu não posso receber um caminhão pra me entregar um material 

para fazer uma placa”, explica a artesã e ex-moradora da Vila Autódromo. 

“Dessocializou minha vida toda, acabou com tudo” – Reportagem da aba 

O que descobrimos 

 

“Você não vê uma árvore, não vê uma sombra. Cara, você anda, teu cérebro 
ferve, teu pé queima, é um calor insuportável porque não tem árvore [...]  

Nós tínhamos árvores centenárias aqui, que já estavam aqui muito antes da 

gente chegar. Isso é o que mais eu sinto falta, a entrada cheia de árvores” – 

Nathalia Silva, removida de sua casa originária na Vila Autódromo. 

Vídeo
105

 da aba Animações 
 

“Tem uma moradora aqui que ela fazia todo ano no dia 12 de outubro festa 
das crianças. Dia inteiro de programação. Tinha brinquedo pras crianças, 

atrações, teatro, e tinha torneio de ping pong, torneio de futebol, com 

medalhas, com premiações. As crianças já esperavam. O dia 12 era um dia 
bem alegre, assim, esse relacionamento, essa vivência de comunidade. Isso 

                                                             
105Vide referência na nota de rodapé de número 102.  
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eu acho que, à medida que as remoções vão chegando, as comunidades vão 

perdendo muito com isso. Vai cada um ficando no seu quadrado, cada um 

ficando na sua vidinha, sabe? Não é essa vida em comunhão, em unidade” – 

Nathalia Silva, removida de sua casa originária na Vila Autódromo. 

Vídeo
106

 da aba Animações 

 
“Você faz uma comida, acaba seu óleo, você já bate ali, ‘Fulano, você pode 

me emprestar aqui um pouquinho de óleo?’ E tinha lá isso muito presente o 

tempo todo. Isso me traz muita tristeza porque acabou, né? A gente não tem 

mais essa questão da coletividade que me marcou muito, né? Essa fórmula 
autogestionária de viver” – Roberto Gomes dos Santos, removido da 

ocupação Quilombo das Guerreiras. Vídeo
107

 da aba Animações 

 
“A demolição da casa da Dona Penha... Isso foi o que acabou comigo, 

cheguei a passar mal, chorei, chorei muito. Fiquei sentado ali, olhando o 

povo destruindo a casa dela [...] Botar aí minha infância, campeonato de 
futebol, era tudo perto da casa dela, levava meu videogame pra brincar com 

os sobrinhos dela na casa dela. Então a casa dela acabou se transformando 

em minha casa” – Alan Augusto Pereira, morador que resistiu às 

tentativas de remoção da Vila Autódromo. Vídeo
108

 da aba Animações  
 

“Ali a gente ia, se reunia à noite no portão, os vizinho (sic) bebiam, 

tomavam refrigerante, as criança andava (sic) de bicicleta à noite, a gente 
tinha assim uma vida, coisa que aqui a gente não tem [...] Quer dizer, se você 

vai lá pra fora, são pessoas que você não conhece, não tem intimidade. Aí 

você ouve uma coisa, ouve outra, não é o teu mundo” – Sandra Rodrigues 

da Silva, removida da Estrada da Curicica. Vídeo
109

 da aba Animações 

 

“Eu tinha amigos lá, era (sic) amigos, amigos, não eram colegas, 

conhecidos, vizinhos; eram amigos, que eu podia contar. Quer dizer, eu tive 
três infarto (sic), eu podia contar, se eu gritasse eles corriam e me socorriam. 

Ela chegava tarde da faculdade e eu ficava sem preocupação alguma porque 

ninguém mexia, porque conheciam de criança, viu (sic) na barriga, viu (sic) 
nascer, então respeitavam. Aqui eu tenho que ficar, quando ela demora... 

porque os ônibus daqui demora (sic) muito... lá ela pegava um ônibus só pra 

casa, aqui ela tem que pegar dois, aí eu fico ligando, tenho que ficar vigiando 

porque são pessoas estranhas” – Sandra Rodrigues da Silva, removida da 

Estrada da Curicica. Vídeo
110

 da aba Animações 
 

“A favela tem essa coisa como se fosse uma cidade pequena, do interior, né? 
Ela é muito fechadinha, então todo mundo conhece todo mundo ali. Então, 

quando você sai dali e é jogado num outro ambiente você fica meio perdidão 

[...] Sinto saudade dos amigos, de fato, do lugar mesmo, do entardecer, do 
amanhecer, do barulho que geralmente tem no fim de semana. Os funkeiros 

passam pra lá e pra cá, as meninas que falavam muito engraçado com saltos 

deste tamanho. Enfim, aquela galera, aquele clima da favela que é gostoso e 

que é simples, né?” – Maria de Fátima Lima, removida do Morro da 

Providência. Vídeo
111

 da aba Animações 

                                                             
106Vide referência na nota de rodapé de número 102.  
107Vide referência na nota de rodapé de número 97. 
108Vide referência na nota de rodapé de número 103. 
109Vide referência na nota de rodapé de número 100. 
110Vide referência na nota de rodapé de número 100. 
111Disponível em: <http://apublica.org/100/?p=323> Acesso em: 26 nov. 2019.  

http://apublica.org/100/?p=323
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“A princípio seria só uma passagem, um porto-seguro, e acabou que eu fui 

ficando e fui percebendo que era bom pra criar meus filhos assim porque 

aqui é muito tranquilo, sempre foi, agora tá menor ainda, mas sempre foi 
uma comunidade pequena. Então, nunca teve tráfico, nunca teve milícia, 

nunca teve nenhum tipo de criminalidade, os vizinhos se conheciam, então 

tinha uma interação social muito boa. As pessoas... minhas crianças 

brincavam na rua, tranquilas, nunca tive preocupação com filho, com perigo, 
essas coisas. Porque aqui sempre teve esse aspecto de vilarejo, de interior, 

por ser uma comunidade pequena, todo mundo se conhecer. Até o próprio 

aspecto, assim, esse chão de terra, né, que não tem asfalto, e muitas árvores. 
Agora a comunidade tá devastada porque a prefeitura cortou praticamente 

todas as árvores, mas antes aqui era muito arborizado. Eram muitas árvores 

frutíferas na beira da lagoa” – Sandra Maria de Souza Teixeira, 

moradora que resistiu às tentativas de remoção da Vila Autódromo. 

Vídeo
112

 da aba Animações  
   

Nas duas primeiras sequências, assim como na última, é feita referência ao “chão de 

terra” e às “árvores centenárias” da Vila Autódromo, de que Jane Nascimento, Nathalia Silva 

e Sandra Maria Teixeira sentem falta. Elas se dão conta do que tomamos como primeira 

dimensão da FD Comunhão Ancestral, ao verbalizarem essa ausência, reforçarem a ligação 

entre homem e natureza tão cara a povos originários. Os Krenak
113

 são um deles. 

Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, 

inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia 
de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que 

somos a humanidade. Enquanto isso – enquanto seu lobo não vem –, fomos 

nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a 
pensar que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não 

percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O 

cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza (KRENAK, 
2019, p. 16-17, grifo nosso). 

 

Ailton Krenak tem no sobrenome da sua etnia o entendimento de que o homem é parte 

do organismo Terra. Em Ideias para adiar o fim do mundo, ele explica que “kre” significa 

cabeça e “nak”, terra. Assim, “Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, 

das nossas memórias de origem, que nos identifica como ‘cabeça da terra’, como humanidade 

que não consegue se conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra” 

(Ibidem, p. 48). Essa é a origem do dizer, que não se encerra nos Krenak ou nos povos 

originários; ela remete à ancestralidade de todos nós enquanto humanidade. Obrigados a 

deixar sua terra, os moradores perdem o chão e a conexão com a natureza. Nem eles, nem 

árvores estão ali, como diz Sandra Maria Teixeira (In PÚBLICA, 2016, online), atestando que 

“agora a comunidade tá devastada porque a prefeitura cortou praticamente todas as árvores”.   

                                                             
112Vide referência na nota de rodapé de número 98. 
113Vivendo hoje em áreas reduzidas de Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, os Krenak tiveram que enfrentar 

recorrentes massacres pelo governo colonial.    
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A comunhão com o Outro igualmente é perdida com a remoção, o que está posto nas 

sequências discursivas listadas. Os entrevistados narram situações vividas junto da vizinha 

responsável pela festa de Dia das Crianças, do vizinho que emprestava o óleo, do que socorria 

diante da emergência de saúde, dos amigos que jogavam futebol e videogame, da Dona Penha, 

que acolhia a comunidade em sua casa, dos funkeiros e das meninas de salto alto. Cada um 

desses personagens contribui para uma “experiência enquanto comunidade”, de que trata 

Ailton Krenak (2019, p. 24, grifo nosso): “Para citar o Boaventura de Sousa Santos, a 

ecologia dos saberes deveria também integrar nossa experiência cotidiana, inspirar nossas 

escolhas sobre o lugar em que queremos viver, nossa experiência enquanto comunidade”.  

Por meio do conceito de ecologia dos saberes, o sociólogo português mencionado 

considera os saberes dos povos originários tão importantes quanto o saber científico. Ambos 

atestarão que a sobrevivência humana se dá em comunidade, o que na animação pode ser 

visto a partir de um recurso gráfico. As casas da Vila Autódromo, até então ilustradas lado a 

lado, são realocadas para formar a silhueta de uma mulher no depoimento de Nathalia Silva. 

  

 

Figura 6 – Captura de tela da sequência de cenas em que casas da Vila Autódromo formam a silhueta de 

Nathalia Silva, na animação de Especial 100. Fonte: Agência Pública, 2016. Link do especial: 

https://apublica.org/100/ 
 

As imagens se sucedem enquanto Nathalia atesta que, com a remoção, cada um fica na 

sua “vidinha”, não há “comunhão”, “unidade”. Mesmo assim, a comunidade está nela, não 

deixa de constituir quem Nathalia é. A mensagem transmitida pela animação, portanto, é a da 

Resistência, a última formação discursiva identificada na reportagem. 

https://apublica.org/100/
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Formação discursiva Resistência 

A persistência dos moradores em ficar no local resultou em uma pequena, 

mas simbólica vitória: 30 casas foram construídas para aqueles que ficaram 

na Vila Autódromo. Além das moradias, duas escolas e áreas de lazer 

compõem o plano de urbanização da comunidade, anunciado pela prefeitura 
em março de 2016, quando a maior parte das famílias já havia deixado o 

local – Reportagem da aba O que descobrimos  

 
“Aí parava, passava seis meses, vai, sai hoje, saia amanhã... e nunca saí. E 

eu ficando. Nisso foram 36 anos”, lembrou, em entrevista feita no começo de 

2014. Ele faleceu pouco depois de ter sua casa demolida – Depoimento de 

Steliano Francisco dos Santos, fundador da Vila Autódromo. 

Reportagem da aba O que descobrimos  

 

É inegável que os moradores da Vila Autódromo receberam compensações 
muito maiores do que os de outras comunidades. Em especial, aqueles que 

resistiram por mais tempo. Colaboraram para isso a união dos moradores, 

que, sobre escombros continuavam fazendo festejos juninos na terra 
enlameada, o apoio de estudantes, midialivristas e pesquisadores à sua 

causa, e o fato de ser a única comunidade que afetava diretamente os planos 

da gestão de Eduardo Paes e das construtoras para os Jogos Olímpicos e os 

condomínios de luxo à beira da Lagoa, que virão depois – Reportagem da 

aba O que descobrimos 

 

“Parece que a vista daquilo que é mais belo só tá designado pra quem pode 
pagar por aquilo [...] Que cidade a gente está deixando pras gerações 

futuras? Eu tenho até receio que um dia a gente tenha que pagar pra ir na 

praia” – Nathalia Silva, removida de sua casa originária na Vila 

Autódromo. Vídeo
114

 da aba Animações 

 

“A gente tem que seguir em frente, é uma luta que a gente entende que não 

acabou né? A gente tem muito o que lutar. Nós estamos agora com o projeto 
Quilombo da Gamboa, nós estamos em fase... Já fizemos o primeiro contrato 

desse projeto com a Caixa Econômica Federal” – Roberto Gomes dos 

Santos, removido da ocupação Quilombo das Guerreiras. Vídeo
115

 da 

aba Animações 
 

 “Pra mim, olhando pra lá, continua a mesma coisa. Eu continuo vendo todas 

as casas, minha infância, meus amigos. Todo dia de manhã antes de sair pra 
trabalhar eu subo aqui e fico olhando lá [...] Não tem pressão no mundo que 

faça eu sair da minha casa” – Alan Augusto Pereira, morador que resistiu 

às tentativas de remoção da Vila Autódromo. Vídeo
116

 da aba Animações  
 

“Eles continuam muitos lá e sofrendo pra ca... e não é feito, por falta de 

interesse, por corrupção, por falta de caráter. Ou a gente que é muito lerdo e 
não cobra esses caras, sacou? Esses caras fazem o que eles querem com as 

vidas das pessoas, isso não é justo” – Maria de Fátima Lima, removida do 

Morro da Providência. Vídeo
117

 da aba Animações 

                                                             
114Vide referência na nota de rodapé de número 102.  
115Vide referência na nota de rodapé de número 97. 
116Vide referência na nota de rodapé de número 103. 
117Vide referência na nota de rodapé de número 111.  
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“Alguém precisa mudar a história dessa cidade, porque a história do Rio de 

Janeiro é calcada em cima de construção e expulsão daqueles que 

construíram. Desde o início foi assim. Os ex-escravos construíram o Centro 
do Rio de Janeiro e depois foram expulsos dele. Aí constrói o Morro de 

Santo Antônio, depois é expulso dele. Aí constrói o Morro da Providência, 

não foram expulsos até hoje, mas eles lutam até hoje pra permanecer ali. A 

Zona Sul foi construída pelo trabalhador expulso do Centro e agora eles 
constroem um BRT pra expulsar o trabalhador da Zona Oeste, porque a Zona 

Sul já não tem mais pra onde crescer, então é hora da Zona Oeste crescer, 

então expulsa o pobre. O pobre no Rio de Janeiro ele não tem direito a 
morar próximo das áreas privilegiadas [...] Então chega uma hora que você 

questiona: qual o valor da história de um povo? [...] Por isso, no decorrer 

desse processo, é que, na medida em que eles cometiam uma arbitrariedade, 

uma injustiça, uma violência, reafirmava dentro de mim o desejo de ficar e 
aí eu fui ficando, fui ficando e resolvi ficar” – Sandra Maria de Souza 

Teixeira, moradora que resistiu às tentativas de remoção da Vila 

Autódromo. Vídeo
118

 da aba Animações 
 

Os moradores não aceitam a realidade que lhes é imposta. Alguns, como Alan Pereira 

e Sandra Maria Teixeira, conseguem permanecer em suas casas apesar de toda a pressão 

sofrida, ou conseguiram por muitos anos, caso de Steliano dos Santos, fundador da Vila 

Autódromo. Mas resistir não é apenas ficar. Mesmo quem sai de seu território se inscreve 

nesta formação discursiva por ser crítico ao discurso opressor. Maria de Fátima Lima muda 

para uma casa melhor, mas continua sendo resistência, por não aceitar que os governantes se 

voltem para os marginalizados apenas para satisfazer seus próprios interesses. Na autocrítica 

sobre seu papel enquanto cidadã, ela fala na necessidade da cobrança desses “caras que fazem 

o que eles querem com as vidas das pessoas” (LIMA In PÚBLICA, 2016, online). Também 

integra a FD o dizer “é uma luta que a gente entende que não acabou”, de Roberto Gomes dos 

Santos (In PÚBLICA, 2016, online). O projeto de um novo Quilombo é por si só resistência, 

porque onde há um poder em jogo, como poder fazer uso de um espaço, há resistência, uma 

percepção foucaultiana, explicada por Roberto Machado (1979, p. XIV, grifo nosso): 

Qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede do poder, teia que 

se alastra por toda a sociedade e a que ninguém pode escapar: ele está 

sempre presente e se exerce como uma multiplicidade de relações de forças. 
E, como onde há poder há resistência, não existe propriamente o lugar de 

resistência, mas pontos móveis e transitórios que também se distribuem por 

toda a estrutura social. 

 

Dois pontos móveis e transitórios se encontram na reportagem. Os depoimentos de 

Nathalia Silva e de Sandra Maria Teixeira são resistência a trajetórias que tentam ser 

apagadas da cidade. As duas entendem que o belo é apartado dos mais pobres, e esse sentido 

surge por conta do processo histórico que Sandra explica. Desde os ex-escravos até a 

                                                             
118Vide referência na nota de rodapé de número 98. 
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“revitalização” da Zona Oeste há expulsão dos que construíram. Passado e futuro se conectam 

nos vídeos. Elas se perguntam “Qual o valor da história de um povo?” (SILVA In PÚBLICA, 

2016, online), “Que cidade a gente está deixando pras gerações futuras?” (TEIXEIRA In 

PÚBLICA, 2016, online), e Sandra dá uma resposta que é o símbolo da resistência: “Alguém 

precisa mudar a história dessa cidade” (Ibidem). A frase remete ao homem enquanto ser 

agente, que para os marxistas escreve sua história e precisa ter a percepção de que o faz. 

Cabe ainda pontuar a interferência da Agência Pública na FD apresentada. Em uma 

das cenas da entrevista de Sandra, quando ela esclarece que a decisão de permanecer foi se 

firmando dentro dela, há o enquadramento de uma casa atrás da moradora. De repente, tem-se 

uma mudança de foco: não mais Sandra está nítida na imagem, mas sim a frase “Sair só para 

as casas novas”, no muro em parte destruído. As palavras da personagem parecem 

ressignificar a inscrição: “Sair nem para as casas novas”. Sandra ficou; ao fazê-lo, resiste 

junto das memórias dos moradores que ali viveram e são presença por meio do muro. Resistir 

a partir da memória é o que também faz Alan ao olhar “para lá” e ver as casas, a infância, os 

amigos, a partir de sua janela. Num claro posicionamento junto aos interesses dos moradores, 

a reportagem restitui a essa paisagem as brincadeiras do morador da Vila Autódromo. E aqui 

nos encontramos novamente com os “ordinários” de Michel de Certeau (2014 [1980]), 

resistindo por meio de táticas advindas das lembranças. Vale destacar que Luce Giard (2014, 

p. 27), discípula do intelectual francês, cita no rol dos grupos abarcados pela definição de 

Certeau os “militantes da periferia mobilizando-se contra grandes operações urbanísticas”. 

 
Figura 7 – Recurso empregado pela Agência Pública em vídeo da aba Animações, de Especial 100: 

enquanto Sandra Maria Teixeira fala, é dado um zoom e a frase ‘Sair só para as casas novas’ fica em 

evidência. Fonte: Agência Pública, 2016. Link do especial: https://apublica.org/100/ 

https://apublica.org/100/
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Figura 8 – Recurso gráfico empregado pela Agência Pública em vídeo da aba Animações, de 

Especial 100: Alan observa a comunidade enquanto lembranças de sua infância são ilustradas no 

horizonte. Fonte: Agência Pública, 2016. Link do especial: https://apublica.org/100/ 
 

É inegável a multiplicidade de vozes tornadas conhecidas a partir do especial, e essa 

multiplicidade não é só por conta do número de entrevistados. É válido frisar que nem todos 

os moradores ouvidos pela equipe estavam insatisfeitos com a vida após as remoções, um 

porém presente na reportagem da aba O que descobrimos: 

Hoje, os que se dizem mais contentes são justamente aqueles que saíram de 

uma situação de moradia degradante para os apartamentos do Minha Casa 
Minha Vida em regiões próximas de onde moravam, como no morro da 

Providência e no metrô Mangueira. “A gente bateu o pé que não ia sair dali e 

aí teve o assunto de que iam liberar aqui pra gente, aí falei: ‘Maravilhoso’”, 
diz o ex-morador do Mangueira, José Miranda. “Em matéria de moradia, 

está muito melhor, em matéria de conforto está muito melhor” (AFIUNE; 

MOTA; VIANA, 2016, online). 
 

 Embora a Pública reitere não ser essa a realidade da maioria dos entrevistados, o 

papel do jornalista é também contar tais histórias. Para elas existirem, primeiro foi necessário 

um movimento de ir ao encontro do Outro. Os repórteres trabalharam “[...] com os pés na rua. 

Encararam as longas viagens de transporte público, lama nos sapatos, visitas a locais 

insalubres, muitos ‘nãos’ e muitas lágrimas durante a apuração” (PÚBLICA, 2016, online). 

Por mais que esse dizer requeira ressalvas, como veremos, ele antecipa um atributo crucial do 

gênero que é nosso objeto de pesquisa, examinado mais de perto no próximo capítulo. Antes, 

no entanto, vejamos o quadro-síntese de nossa análise da reportagem da Agência Pública: 

Formação discursiva Formação ideológica 

 

 

 

Coerção 

 

Território inseparável do poder (RAFFESTIN, 1993) 
 

Coerção da milícia ancorada na dicotomia bem versus 

mal, mocinho versus vilão; 

 
Coerção estatal ancorada no aparelho coercitivo da 

sociedade política (GRAMSCI, 2000 apud MORAES, 

2016) e no discurso bélico.  
 

https://apublica.org/100/
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Silêncio da informação 

 

Silenciamento (ORLANDI, 1993) e a escolha do que se 
“cala” (as informações aos moradores), na exclusão de 

sentidos “indesejáveis” (as remoções). 
 

 

 
Casa enquanto identidade 

 

 

O discurso da comunidade embrionária (DOUGLAS, 
1991), a casa fruto das relações que se estabelecem 

nela, conforma os sentidos da formação discursiva. 

  
 

 

Comunhão ancestral 

 

Formação ideológica pode ser buscada em discursos de 
povos originários, que reforçam a necessidade da 

conexão entre os seres humanos e deles com a 

natureza.   
 

 

 

 

Resistência 

 

 

Resistência é própria da rede do poder presente em toda 
a estrutura social, de que trata os estudos de Foucault; 

 

Resistência por meio das lembranças dos moradores – 

as táticas de Certeau (2014). 

 

Quadro 5 – Segunda e terceira etapas da Análise de Discurso da reportagem Especial 100  

(Agência Pública, 2016) 

 

Limiar 

O que é notícia? Quais personagens e acontecimentos se tornam noticiáveis? De que 

forma eles são apresentados? Neste segundo capítulo o intuito foi explorar cada um desses 

pontos para apreender as possibilidades de um encontro mais justo entre o anônimo e a mídia. 

A existência de critérios que selecionam é necessária; não é possível contar todas as histórias. 

Porém, critérios como o nível hierárquico da fonte deixam em desvantagem os marginalizados 

sociais, recorrentemente vítimas da “invisibilidade”, como já havíamos antecipado no capítulo 

anterior. Há que se problematizar escolhas baseadas em uma objetividade excludente por ter 

ela raça, gênero, classe social. Uma vez ultrapassada a cancela, ainda existe um desafio: 

contar com o pressuposto ético dos profissionais da imprensa. Não basta ao jovem que tem 

ligação com o tráfico estar nos jornais, mas ser um número. Não basta ao africano estar na 

revista, mas ser o exótico ou aquele fadado à morte. Aí reside o perigo de se contar uma única 

e naturalizada história sobre o Outro. O projeto Especial 100 não estava interessado nesse 

caminho. E por não estar, a reposta à pergunta “Qual o valor da história de um povo?”, de 

Sandra Maria de Souza Teixeira, moradora da Vila Autódromo por opção e resistência, não é 

o silêncio. É a própria fala dela. O próximo capítulo é uma proposta a entender um pouco 

mais desse gênero que permitiu a 100 pessoas mostrarem o valor de suas histórias. 
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Capítulo 3 

Histórias têm sido usadas para expropriar e ressaltar o mal. Mas histórias 

podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem 

destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar essa 

dignidade perdida – Chimamanda Ngozi Adichie, TED Global, 2009 
 

3.1 – Pela definição de um gênero jornalístico 
 

Muitas histórias são contadas por meio de grandes reportagens. Algumas têm o tom de 

denúncia. Em outras, o repórter se torna, perigosamente, o protagonista. Mas também há 

aquelas reparadoras da “dignidade perdida”. Neste capítulo o intuito é conhecer tal produção 

jornalística. Primeiro através de suas características e de breve explanação sobre a revista 

brasileira que se popularizou por investir no gênero. Depois, explorando determinados 

movimentos ou escolas que dele se aproximam: New Journalism; New New Journalism; 

Longform Journalism; Slow Journalism. E, ainda, investigando as semelhanças da grande 

reportagem com a literatura, antecipada ao falarmos sobre o novo jornalismo, e com o campo 

da Etnografia. Citaremos a dimensão aurática criada ao redor da reportagem, mas seremos 

igualmente críticos a ela nas próximas páginas. 

No decorrer de confluências e divergências, recorreremos a exemplos de nosso próprio 

corpus, mas também a trechos de outros produtos, que nos ajudem a fomentar determinadas 

reflexões. Eis o caso da reportagem de aventura. Para problematizá-la, nos atemos a uma 

imersão que, desde a sugestão de pauta até a sua publicação, se constitui como um 

desbravamento da Floresta Amazônica. Resgate de uma tribo (Realidade, 1966) é anterior à 

criação do Prêmio Vladimir Herzog, não é analisada discursivamente por não compor nosso 

corpus, mas é mencionada por ser representativa do que discutiremos. Ao fim do capítulo, o 

intercâmbio entre mídia e cotidiano é retomado a partir da análise de As quatro estações de 

Iracema e Dirceu (Diário Catarinense, 2015). O diferencial aqui será descobrir se, ao 

acompanhar por longo tempo uma família pobre de Santa Catarina, o Diário Catarinense 

aproveita as potencialidades do gênero ou cai nas armadilhas dele. 

Por ora, comecemos com a caracterização da reportagem. Jornalistas como Igor Fuser 

(1996), Cláudio Abramo (1988) e Marcos Faerman (In DANTAS, 2004), elencados em nossa 

investigação anterior (SOUZA, 2014), se empenham em defini-la. Assim como Cremilda 

Medina (1978), Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (1986), Edvaldo Pereira Lima (1993) e 

Nilson Lage (2001), para citar outros brasileiros com estudos na área. Nosso primeiro olhar à 

grande reportagem se dá, no entanto, a partir de José Hamilton Ribeiro. Com mais de 60 anos 
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de carreira, o jornalista integrou o time da revista Realidade, considerada um marco brasileiro 

nos trabalhos de longa imersão, e frisa em depoimento a Victor Rocha (2018, p. 2.948, grifos 

nossos) a relação intrínseca entre a publicação dos anos 1960/1970 e o gênero aqui estudado.  

[...] a Realidade era baseada na “Grande Reportagem”, entre aspas [...] 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 por um processo de 

edição muito cuidadoso, muito 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 que dava 

gosto de ler. 

 

Apesar de a grande reportagem geralmente ter um conteúdo extenso – como vimos na 

Introdução, Ribeiro (2004, p. 111) fala em “[...] peças que chegavam a ter 6 mil-7 mil 

palavras cada uma” em Realidade –, o preponderante na sua caracterização não é tanto o 

tamanho das publicações, mas sim uma dupla dedicação: ao assunto abordado e ao produto 

apresentado ao leitor. Entendimento semelhante possui Ana Beatriz Magno (2006, p. 15), em 

cuja dissertação a reportagem aparece romantizada, como aquela que  

[...] exige olhos de surpresa durante a apuração e esmero na escritura. Enche 

de lama a alma do repórter e carrega o leitor para outras terras, mostra-lhe o 

perfume e o fedor, as marias, os josés e os senhores, o lixo e o luxo destas 

novas paisagens, retrata o real com tantas vozes e cenas que assanha a 
imaginação e a reflexão de quem lê. 

  

Distanciada da notícia – A primeira contextualiza, narra. A segunda informa, distingue 

a autora –, a reportagem para Magno é vítima de “morte lenta”, assim entendida por conta do 

que ela considera uma “crise da narrativa”. Não raro, narrativa e contextualização aparecem 

ligadas à reportagem, como neste outro trecho, desta vez de Sodré e Ferrari (1986, p. 11):  

O desdobramento das clássicas perguntas a que a notícia pretende responder 
(quem, o quê, como, quando, onde, por quê) constituirá de pleno direito uma 

narrativa, não mais regida pelo imaginário, como na literatura de ficção, mas 

pela realidade factual do dia-a-dia, pelos pontos rítmicos do cotidiano que, 
discursivamente trabalhados, tornam-se reportagem. 

 

Os “pontos rítmicos do cotidiano” da Primeira Guerra Mundial, compartilhados 

apenas em sua dimensão factual, trouxeram confusão ao público no fim da década de 1910. 

Faltava o contexto. Em Páginas Ampliadas (2008 [1993]), Edvaldo Pereira Lima retoma esse 

tempo histórico por meio da reconstituição de Paulo Roberto Leandro e Cremilda Medina 

(1977), para ambientar de que forma a reportagem começa a ser esboçada
119

. Com a Grande 

                                                             
119Apesar da dupla de pesquisadores da USP elencar este marco, há quem encontre na Antiguidade vestígios da 

reportagem, conforme pontuamos em trabalho monográfico (SOUZA, 2014, p. 9): “O que foram os relatos de 
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Guerra, “descobre-se então que a imprensa estava muito presa aos fatos, ao relato das 

ocorrências, mas era incapaz de costurar uma ligação entre eles, de modo a revelar ao leitor o 

sentido e o rumo dos acontecimentos” (LIMA, 2008, p. 19). A demanda aparece e é suprida 

menos de cinco anos após o término do conflito, com a criação da revista Time. Nascia um 

novo veículo de comunicação na esteira de uma nova categoria, o jornalismo interpretativo. 

Não é difícil entender o motivo de Lima considerar essa nova categoria lugar por 

excelência da reportagem. Em livro que leva o nome de Jornalismo Interpretativo (1980), 

Luiz Beltrão apresenta uma citação esclarecedora de Raymond L. Crowley a respeito do 

intercâmbio entre interpretação e reportagem. O editor do St. Louis Post-Dispatch trabalhou 

no jornal do Missouri, que coleciona 19 prêmios Pulitzer, durante 40 anos, e fornece dicas 

relativas ao gênero. Crowley considera que 

[...] para chegar à reportagem profunda é necessário interpretar as notícias já 

apresentadas, a fim de: 1) – dar ao leitor antecedentes completos dos fatos 
que deram origem à notícia. 2) – dar o alcance que tiveram os fatos e 

circunstâncias no momento em que ocorreram e explorar o que poderá 

resultar deles no futuro. Isto é interpretação. 3) – analisar os fatos e 

situações descritas em (1) e (2). Isto é análise (CROWLEY apud 
BELTRÃO, 1980, p. 45).  

 

Esses aspectos compunham justamente o débito da imprensa com os leitores, mais 

perceptível a partir da eclosão da Grande Guerra. Chama a atenção ainda na passagem a 

escolha de Crowley pela terminologia “reportagem profunda”. Para ele haveria, portanto, a 

reportagem e outra, distinta, que ganha o adjetivo de profunda. Lima (2008, p. 24, grifo 

nosso) faz algo semelhante em seu livro, diferenciando reportagem e grande reportagem:  

Portanto, a reportagem, como gênero, pressupõe o exame do estilo com que 

o jornalista articula sua mensagem. Significa também um certo grau de 
extensão ou de aprofundamento do relato, quando comparado à notícia, e 

ganha a classificação de grande-reportagem quando o aprofundamento é 

extensivo e intensivo, na busca do entendimento mais amplo possível da 
questão em exame. Em particular, ganha esse status quando incorpora à 

narrativa elementos que possibilitam a compreensão verticalizada do tema 

no tempo e no espaço, ao estilo do melhor jornalismo interpretativo, 

sobretudo aquele praticado na imprensa norte-americana, onde essa 
modalidade da informação aprofundada da contemporaneidade adquire, nos 

melhores casos, qualidade compatível com a proposta de leitura ampliada do 

real. 
 

                                                                                                                                                                                              
Heródoto, por exemplo, sobre a invasão da Grécia pelos persas, ou de Tucídides, na Guerra do Peloponeso? O 

que foi, na Idade Média, A descrição do mundo, em que Marco Polo narra suas viagens à Ásia e traça a ‘rota da 

seda’? Ou o relato de viajantes e aventureiros que chegavam ao ‘novo mundo’ descoberto com as grandes 

navegações a partir de fins do século XV? Autores como Ana Beatriz Magno (2006) e Marcos Faerman (in 
DANTAS, 2004) vão buscar essas origens mais remotas da reportagem, que influenciam até hoje, mesmo sem 

referências explícitas, o trabalho de jornalistas empenhados em contar uma história”. 
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O jornalista e escritor elucida que o aprofundamento extensivo é aquele que se dá ao 

nível do detalhamento, com a apresentação de dados, por exemplo. Trata-se da dimensão 

horizontal do relato. Verticalmente o aprofundamento é intensivo, o texto contempla da raiz 

do tema até desdobramentos e implicações. Essa segunda dimensão encontra-se aflorada 

quando o adjetivo “grande” se une ao substantivo reportagem. A amplitude é maior diante do 

“[...] mergulho de fôlego nos fatos e em seu contexto, oferecendo, a seu autor ou a seus 

autores, uma dose ponderável de liberdade para escapar dos grilhões normalmente impostos 

pela fórmula convencional do tratamento da notícia” (Ibidem, p. 18). Livre para escrever e 

apurar, tecendo o encontro entre causas e efeitos, como afirma Lima, o jornalista está apto a 

oferecer leitura mais complexa da realidade. 

É preciso pontuar, todavia, que mais relevante do que as discussões em torno de 

nomenclaturas, dessa distinção entre a reportagem profunda, com uma espécie de essência, de 

aura, e a não tão profunda, nos parece ser a atenção às abordagens, às maneiras como os 

jornalistas decodificam o mundo em suas reportagens. Nesse sentido, também é passível de 

críticas o jornalismo de fórmulas, de modelos racionais a serem seguidos. À Série Repórter, 

do Itaú Cultural, José Hamilton Ribeiro explica espécie de equação de sua autoria: Grande 

reportagem é igual a um Bom Começo mais um Bom Final, em cima de Trabalho 

multiplicado por Talento, operação elevada à enésima potência.  

Grande Reportagem tem que ter um bom começo, porque vai estar no jornal 
e na revista competindo com outras coisas, ela tem que pegar o leitor [...] 

Tem que ter um bom final [...] com aquela sensação que a gente tem no 

cinema quando a gente vai ver um filme bom, o que está cada vez mais 

difícil. Mas quando é um filme bom, termina, começam aqueles letreiros e 
você fala “Puxa, podia continuar mais uns dois minutos, três minutos, estava 

tão bom”. Tem que ter a sensação de quero mais e não da morte súbita [...] E 

o que põe no meio? Põe outro parêntesis (T x T’). T é trabalho, tem que por 
trabalho. A partir de um bom começo você tem que trabalhar o meio, o 

miolo ali. T’ é talento [...] Quanto de trabalho e quanto de talento você tem 

que pôr? O necessário, a potência necessária, você tem que trabalhar tudo o 
que é preciso para que a reportagem se complete (RIBEIRO, 2015).  

 

É no mínimo curioso que Ribeiro recorra às Ciências Exatas para explicar a grande 

reportagem. Afinal, o gênero está ancorado primordialmente em histórias humanas, distantes 

do cálculo operacionalizado, da previsibilidade dos números. Cada elemento da equação 

criada não pode ser mensurado. Seria essa uma ironia? A fórmula feita “mais ou menos como 

brincadeira, mas que na verdade funciona porque é tão simples” (Ibidem), no fim é composta 

por variáveis subjetivas e, portanto, incalculáveis. A potência talvez seja a componente que 

mais deixa evidente este caráter paradoxal. Ao mencioná-la, o jornalista conta uma história 
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envolvendo a Rainha da Inglaterra. Como ele relata, o veículo dirigido por Elizabeth II era 

capaz de percorrer todo o condado sem atolar em nenhum tipo de solo, evitando situações 

embaraçosas para a representante da realeza. “Esse carro atravessava barro, subia pedra e 

rompia mato e não parava em lugar nenhum. E um dia perguntaram para a Rainha: ‘Qual a 

potência desse carro?’. ‘É a necessária’” (Ibidem). Cavalos não dão conta de esclarecer o que 

o carro precisa fazer. Trabalho e talento nem sequer possuem unidade de medida.  

Nessa comparação, Zé Hamilton Ribeiro deixa escapar implicitamente sua percepção 

acerca do repórter, o profissional que, em seu entendimento, também deve atravessar barro, 

subir pedra, romper mato, se for o “necessário” para que a reportagem se complete. A entrega 

do profissional à imersão em uma grande reportagem já foi citada anteriormente nesta 

dissertação e é o motivo da escolha até mesmo do título dela, A ‘arte de sujar os sapatos’ com 

a pauta social, numa alusão à expressão de Ricardo Kotscho. Mas, no caso de Ribeiro e de 

outros repórteres da sua geração, o esforço ganhava, muitas vezes, tons de heroísmo atrelados 

à emoção da aventura, uma combinação envolta no perigo de relegar o Outro a segundo plano, 

assunto a que nos dedicaremos com mais afinco no próximo subtópico.  

A maior das aventuras pelo Grupo Abril parece ser a que Ribeiro viveu na Guerra do 

Vietnã, em 1968, tendo perdido parte da perna esquerda ao pisar em uma mina. A cobertura 

anterior ao acidente e o relato dramático de sua experiência ilustraram 12 páginas da edição, 

com imagens de Keisaburo Shimamoto. Na capa, o repórter aparece no chão, ensanguentado.  

 
Figura 9 – Capa de Realidade em maio de 1968, com o repórter José Hamilton Ribeiro ferido. Fonte: 

Realidade / Abril Comunicações S.A. Foto da capa: Keisaburo Shimamoto 
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Ribeiro estava prestes a retornar à capital Saigon, mas, convencido por Shimamoto, 

decidiu acompanhar a investida americana a uma aldeia em Quang Tri. Era seu último dia no 

front quando pisou na mina, enquanto caminhava pela Estrada Sem Alegria, região desolada 

pelas bombas. O próprio Shimamoto, freelancer da Newsweek, morreria três anos depois, 

ainda na cobertura do Vietnã. O avião em que estava com mais três fotógrafos foi atingido por 

uma cápsula antiaérea (HALSTEAD, 2008, online). A potência necessária atinge extremos. 

Em um dos trechos da reportagem, Ribeiro (1968, p. 27) descreve o momento de seu acidente: 

Ouço uma explosão fantástica. É um tuimmm interminável que me 

atravessa os ouvidos de um para o outro lado, dá-me uma sensação de 
grandiosidade. Sinto-me no ar, voando, mas, ainda assim, com uma certa 

tranquilidade para pensar: – A guerra é de fato emocionante. Agora entendo 

como há gente que possa gostar de guerra...  

 

O fato de o clímax ser trágico, assim como inesperado, exacerba o caráter heroico da 

reportagem. A descrição da cena, com recursos tomados emprestados da literatura – como o 

uso da onomatopeia tuimmm e o apreço pelos detalhes –, junto da constatação de que “a 

guerra é de fato emocionante” reverbera o que diz o pesquisador J.S. Faro acerca do repórter. 

Para Faro (1999, p. 219), “Hamilton Ribeiro tornou-se uma espécie de símbolo da cobertura 

jornalística no melhor estilo da aventura fílmica”, ajudando a reforçar “tanto a idealização do 

ofício de reportar como a idealização do próprio estilo de Realidade, que se consagrava como 

um veículo portador de uma autenticidade imanente ao material que publicava”. 

A fala de Faro carrega a propriedade do pesquisador cujo objeto de tese é essa revista, 

em um recorte temporal específico: 1966 a 1968, os três primeiros anos, quando se 

consolidaram os principais traços da publicação. Apesar de integrar a equipe apenas a partir 

de 1969, tendo sido posteriormente editor de Realidade, Audálio Dantas também enaltece 

esse primeiro período, que classifica como “a fase do espanto e da revelação, que mexia com 

a realidade brasileira. O grupo que fez esta fase era uma espécie de confraria de certa forma, 

fechado” (DANTAS apud FARO, 1999, p. 279). O espírito transgressor, um eco da renovação 

que se desenhava na sociedade, responsável pelo espanto, culmina em reportagens críticas aos 

padrões consensuais conservadores a respeito da família, da mulher, da religião, da política, 

da economia, da sociedade, do mundo e da cultura. 

Em plena ditadura, José Carlos Marão escrevia sobre a democracia por um fio no 

vizinho Uruguai, em edição de dezembro de 1966. E em 1967, a revista se propôs a publicar o 

que considerava o maior estudo do gênero feminino realizado até então no Brasil. Após três 

meses de apuração, com entrevista a 1.200 mulheres de todo o país, Realidade dedicava suas 

páginas ao debate sobre superioridade entre os sexos; à quebra do tabu do parto em fotos e 
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textos; a perfis diversos, desde religiosas envolvidas com questões sociais até a mãe solteira 

orgulhosa de sua condição; trazia histórias de casamentos desfeitos e discutia a virgindade. A 

edição, no entanto, foi apreendida pela censura por ser considerada obscena. A repressão 

aumenta com o Ato Institucional Número 5, no final de 1968, de forma que começa, segundo 

Dantas, uma “morte lenta da revista” (Ibidem). Para José Hamilton Ribeiro, o AI-5 decretou a 

primeira morte, depois viria a segunda, a demissão da equipe. “Hoje não tenho certeza qual 

das duas ‘mortes’ veio primeiro” (RIBEIRO apud FARO, 1999, p. 102). Desconectada de sua 

essência, Realidade entra então em nova etapa, e sente o baque com a diminuição dos leitores.  

Por que os quase 500 mil compradores de Realidade se dispersaram? Porque 

a revisa os traiu, porque eles já não encontravam nela as leituras de antes. 

Porque as bancas apresentavam alternativas... Porque, principalmente, 
Realidade ficava cada vez mais superficial. Suas reportagens apresentavam 

falhas de texto de jornal diário, suas fotos não tinham o impacto de antes, 

seus assuntos já não emocionavam... (Ibidem, p. 106). 

 

A emoção estava ligada a um conjunto de fatores, que iam da pauta ao texto. Ao 

ultrapassar a “secura da objetividade” (MORAES, 2015, p. 209), outros nomes além de 

Ribeiro, “[...] como Antônio Callado, Joel Silveira, Audálio Dantas, Hamilton Almeida Filho, 

Narciso Kalili, Sérgio de Souza, Mylton Severiano, José Carlos Marão, Carlos Azevedo 

(todos de Realidade), Ricardo Kotscho, Edmar Morel” (Ibidem) pareciam
120

 flertar com o 

New Journalism, um jornalismo que também nos anos 1960 ganhava força nos Estados 

Unidos. Adentrando na esfera do New Journalism, passaremos a buscar em outras terras 

contribuições para a caracterização do gênero grande reportagem. 

Esquire, 1º de novembro de 1963. Nas páginas da revista masculina, um artigo 

inusitado surpreende os leitores, a começar pelo seu título: There goes (Varoom! Varoom!) 

That Kandy Kolored (Thphhhhhh!) Tangerine-Flake Streamline Baby (Rahghhhh!) Around 

the Bend (Brummmmmmmmmmmmmmmm!), ou na tradução para o português, Aí vem (Vrum! 

Vrum!) Este Carrinho Bonitinho Aerodinâmico (Rahghh!) Fluorescente (Thphhhhhh!) 

Fazendo a Curva (Brummmmmmmmmmmmmmmm!). Tom Wolfe, o autor do artigo, tinha a 

missão de escrever um texto sobre a febre dos carros customizados no sul da Califórnia, mas 

                                                             
120Embora diversos autores associem a produção jornalística de Realidade ao código narrativo do New 

Journalism, Faro (1999, p. 29) pondera que a hipótese é “controversa”: “A constatação de que os profissionais 

da revista da Abril tenham lançado mão de vários elementos daquele código é possível, mas isso não chega a ser 

visto, neste trabalho, como uma influência direta sobre o estilo Realidade. Trata-se, antes, de um desafio 

colocado para toda grande reportagem nos anos 60”. Para o pesquisador, é importante reiterar o contexto que o 

próprio país vivia, já que a origem da revista conversa com o “[...] desenvolvimento da própria imprensa 

brasileira e na evolução do nível de realismo crítico provocado pela conjuntura político-cultural que absorve a 

intelectualidade em meados dos anos 60” (Ibidem, p. 60). Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que “o 
entendimento do código proposto pelo New Journalism é fundamental para que se compreenda toda a 

abrangência de sua proposta editorial” (Ibidem). 
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diante de um bloqueio em passar para o papel o que observou, ao invés de uma reportagem 

enviou ao seu editor um compilado de suas anotações, sem se preocupar com padrões de 

forma. Byron Dobell gostou tanto do que leu que simplesmente removeu a saudação a ele e 

publicou o texto. Era o “batismo” de Wolfe na combinação entre técnicas literárias e texto 

jornalístico, o que fez dele um dos principais expoentes do New Journalism. Segundo Robert 

Boynton (2008, p. XXIV), essa expressão surgiu pela primeira vez no contexto americano em 

1880, para descrever a investigação jornalística em nome dos imigrantes e dos pobres, que 

podia ser encontrada em jornais como New York World. É imprecisa, no entanto, sua 

definição enquanto “movimento”, já que  

Não havia uma organização, um líder, um manifesto, “(...) sequer dispunha 
de um café onde se reunissem os fiéis, uma vez que não havia nem credo 

nem fé” (Wolfe, 1976, p. 38). Eram apenas ecos da inquietação sessentista 

exercendo uma influência artística com resultados semelhantes sobre o 
trabalho de jornalistas como Thomas B. Morgan, Brock Brower, Terry 

Southern e Gay Talese, na Esquire; Jimmy Breslin, Ribert Christgau, Doon 

Arbus, Gail Sheehy, Tom Gallagher, Robert Berton, David Newman e Tom 
Wolfe, no New York

121
 (CZARNOBAI, 2003, p. 17). 

 

Apesar dessa afirmação, há que se fazer memória à publicação de The New 

Journalism, em 1973. No livro, dividido em duas partes, Tom Wolfe primeiro reúne quatro 

reflexões anteriores, nas quais critica o romance e defende um resgate do realismo, o que o 

diálogo da literatura com o jornalismo poderia prover. Em seguida, reúne, junto de E. W. 

Johnson, exemplos do que seria o New Journalism, criando uma antologia com 24 textos. O 

esforço inicial da obra faz dela um manifesto na interpretação de Boynton, se referindo ainda 

ao trabalho como espécie de “Bíblia”, que “[...] contém uma história de criação e um conjunto 

de princípios norteadores” (BOYNTON, 2008, p. XVI, tradução nossa
122

). Os princípios de 

Wolfe englobam uso de diálogos completos, apresentação de cena por cena, como em um 

filme, presença de múltiplos pontos de vista, ao invés de centrar a história apenas na 

perspectiva do narrador, atenção aos detalhes sobre aparência e comportamento dos 

personagens (Ibidem). Esses são aspectos em comum de variadas produções encontradas na 

imprensa da época. Mas André Felipe Czarnobai parece acertar quando desfaz a percepção de 

que o New Journalism constituiria um grupo homogêneo organizado em torno de um 

movimento. A diferença de preocupações dos jornalistas reforça esse argumento.  

                                                             
121Aqui vemos o nome de Tom Wolfe ligado ao New York, embora antes tenhamos citado seu artigo na Esquire. 

Explica André Czarnobai (2003, p. 14): “Entre 1963 e 1964, Wolfe escreveu diversos artigos para a Esquire mas 

a maior parte de seus textos acabou sendo publicada no New York, suplemento dominical do Herald Tribune”.  
122No original e na íntegra: “Wolfe’s manifesto has long been considered the New Journalism’s bible; and as 

with the Bible, it contains a creation story and a set of guiding principles”.   
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Tom Wolfe e Gay Talese, por exemplo, são contrapostos por Boynton (2008, p. XIV-

XV). Enquanto “a escrita de Wolfe tem tudo a ver com superfície”, por ele preferir a moda e o 

status à substância, o “que rouba grande parte de seu jornalismo”, Talese aparece como o 

“poeta em prosa do cotidiano”, tal qual John McPhee, da revista The New Yorker.   

Na busca de Talese em transformar reportagens sobre o comum em uma arte, 

encontramos um aspecto do novo empreendimento jornalístico que Wolfe 

obscureceu em seu manifesto. Tanto McPhee quanto Talese enfatizam a 
importância de reportagens rigorosas sobre os eventos e os personagens da 

vida cotidiana durante as reviravoltas da bravura no estilo de escrita. 

Reportagens sobre as minúcias do cotidiano – geralmente ao longo de um 

período de anos – se tornaram seu método de assinatura (Ibidem, p. XV, 
tradução nossa

123
, grifos nossos). 

 

Na descrição dos trabalhos que marcaram as carreiras de Talese e McPhee, destaca-se 

o privilégio dado aos “personagens da vida cotidiana”. Anônimos como Alden Whitman. 

Durante três anos do mergulho de Gay Talese “na exaustiva tarefa de fazer um raio-x do 

maior jornal dos Estados Unidos” (FARO, 1999, p. 201), o New York Times, seu olhar recai 

sobre o redator de obituário, “[...] tranquilamente sentado à sua mesa, tomando chá, 

mergulhado no seu estranho mundo de semimortos, semivivos, naquele recinto imenso 

chamado redação”, vivendo seu cotidiano profissional enquanto os outros jornalistas “[...] 

correm de um lado para outro, em busca do momento presente” (TALESE, 1969 apud FARO, 

1999, p. 208). Faro lembra que dos quatro maiores nomes do New Journalism (Tom Wolfe, 

Norman Mailer, Truman Capote e Gay Talese), Talese foi o único a se dedicar integralmente 

à reportagem. O reflexo está em longas imersões: foram nove anos acompanhando a família 

Bonnano e o crime organizado para escrever Os honrados mafiosos (1971); por sete anos 

esteve envolto na temática da revolução sexual para publicar A mulher do próximo (1980).  

Esse histórico reverbera outro contraste entre Wolfe e Talese, desta vez percebido por 

Ronald Weber (1980) e apenas reproduzido por Boynton (2008, p. XV-XVI, tradução 

nossa
124
): “Se Wolfe pudesse ser colocado na extremidade literária do novo espectro da não 

ficção, Talese pertencia à extremidade do jornalista. Se Talese era um repórter que alcançava 

os níveis de arte, Wolfe era um artista que também era repórter”. André Felipe Czarnobai 

(2003) reforça o argumento ao atestar que Wolfe acreditava em uma espécie de hierarquia, 

segundo a qual a literatura estaria em patamar mais elevado do que o jornalismo. Os 

                                                             
123No original: “Both McPhee and Talese emphasize the importance of rigorous reporting on the events and 

characters of everyday life over turns of bravura in writing style. Reporting on the minutiae of the ordinary – 

often over a period of years – has become their signature method”.  
124No original e na íntegra: “Ronald Weber contrasts Wolfe and Talese differently. ‘If Wolfe could be placed on 
the literary end of the new nonfiction spectrum, Talese belonged on the journalistic end. If Talese was a reporter 

reaching for the levels of art, Wolfe was an artist who also happened to be a reporter’”. 
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jornalistas “especialistas em reportagem”
125

 digeriam a amargura por não terem escrito 

romances e ainda por sofrerem preconceitos na redação. Seus esforços 

[...] não eram reconhecidos pelos diretores dos jornais, que “guardavam 

lágrimas para os correspondentes de guerra” (Wolfe, 1976, p. 14). A 
reportagem era vista como um gênero menor, afirmação que pode ser 

confirmada pela observação de Wolfe a respeito da surpresa com que um dos 

diretores do New York Times havia recebido um elogio superlativo a um dos 
redatores mais populares de seu jornal, Israel Shenker: “Sim, mas ele escreve 

reportagens!” (Wolfe, 1976, p. 15). Por conta destes momentos 

“terrivelmente amargos” (Wolfe, 1976, p. 15), os especialistas em 
reportagem eram constantemente atacados por um sentimento de estarem 

apenas escondendo-se atrás de desculpas para não escreverem o seu romance 

(CZARNOBAI, 2003, p. 8).  

 

Por maior que fosse a entrega do repórter – outro exemplo dado é o de Michael Mok, 

que nada um quilômetro e meio para não perder uma história –, a chefia não o recebia com 

aplausos. Considerada por Gabriel García Márquez (1999 apud MAGNO, 2006) o “gênero 

estrela” do jornalismo, aqui a reportagem é uma coadjuvante, papel diferente do que a ela 

costuma ser atribuído. Ações heroicas que não fossem na guerra, por mais que já existissem, e 

com igual risco de sobreposição do repórter aos personagens, são bem menos valorizadas.  

Wolfe admite a superioridade da literatura
126

, mas, para defender o New Journalism, o 

norte-americano tanto destronará o romance
127

 quanto romperá com o jornalismo americano 

vigente, encontrando um predecessor para exaltar: o romance europeu dos séculos XVIII e 

XIX (BOYNTON, 2008, p. XVIII). Trata-se do realismo social, escola em que muitos 

escritores se destacaram ao embarcar em observações de campo antes da criação de suas obras 

ficcionais. Czarnobai também perceberá esta aproximação entre os campos, exemplificando o 

                                                             
125Czarnobai lembra que dois tipos de jornalista compunham a redação nos anos 1960: os que deveriam 

conseguir informações inéditas, os “furos”, e os “especialistas em reportagem”, termo do próprio Wolfe (1976), 

que se considerava um deles. É interessante reproduzir aqui o que se entendia já naquela época como 

reportagem: “Termo jornalístico usado para classificar um texto que não se encaixasse na categoria da notícia 

propriamente dita, a reportagem abrangia tudo relacionado a histórias de interesse humano, ou seja, textos que 

versavam sobre acontecimentos cômicos ou trágicos nas vidas de pessoas comuns. Também por isso, os temas 

da reportagem sempre proporcionavam uma maior liberdade na hora de escrevê-las. Estas características 

aproximavam a reportagem das narrativas realistas de ficção, com a exclusiva diferença de não haver – em tese e 
por definição – absolutamente nada fictício nos relatos publicados em periódicos” (CZARNOBAI, 2003, p. 7). 
126Haja vista afirmações como esta: “Estou ansioso por apostar que, não há muito tempo, a metade das pessoas 

que iam trabalhar na imprensa o faziam na crença de que o seu desino (sic) real era o de ser romancistas” 

(WOLFE, 1976 apud CZARNOBAI, 2003, p. 6). Ou, ainda, este trecho que abre o livro de Boynton (2008, p. 

XI): “Na agora famosa introdução de Tom Wolfe ao The New Journalism (1973), ele argumentou que a não 

ficção – não o romance – havia se tornado a literatura mais importante sendo escrita hoje na América. De Wolfe, 

que trabalhara à sombra do romance há décadas, esse foi um pronunciamento surpreendente”.  
127Boynton (2008, p. XVII) chegará mesmo a afirmar que “[...] o jornalismo não funcionaria mais tampouco 

como o lugar em que o jovem foi reunir a experiência da palavra, ‘um motel que você visitou durante a noite no 

caminho para o triunfo final’ do romance [...] A partir de agora, Wolfe decretou, o romancista temeria o 

jornalista”. Tal postura vem após Tom Wolfe ler um artigo de 1962 de Gay Talese e de publicar o seu próprio 
artigo na Esquire em 1963. “Ele era um homem de negócios e o New Journalism era o seu produto” (Ibidem), 

um produto que defenderia a qualquer custo. 
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realismo social. O “[...] inglês Charles Dickens realizava extensas pesquisas sobre a 

linguagem, os tipos humanos e os costumes de pessoas pertencentes às classes 

marginalizadas” (CZARNOBAI, 2003, p. 22), abordando em histórias como Oliver Twist a 

mendicância numa Inglaterra desigual. “Já o francês Honoré de Balzac celebrizou-se pelo alto 

nível de detalhamento que conferia às suas descrições de ambientes” (Ibidem). 

A atenção aos detalhes, como vimos, é um dos princípios do New Journalism e Wolfe 

tinha consciência da relevância do esmero na coleta de dados. Em contrapartida, Boynton 

(2008, p. XIV, tradução nossa
128

) recordará que ele não possuía “[...] um osso ativista em seu 

corpo”
129

. Por conta dessa característica, o autor o distancia de outro grupo, que atua nos dias 

de hoje com traços do novo jornalismo, mas também com especificidades. 

O que Wolfe não previu foi que uma nova geração de jornalistas baseasse (e 

finalmente superasse) seus métodos de reportagem, prolongando e 
aprofundando seu envolvimento com os personagens até o ponto em que a 

divisão público/privado desapareceu essencialmente. Wolfe entrou na cabeça 

de seus personagens: os New New Journalists se tornam parte de suas vidas 
(Ibidem, p. XIII, tradução nossa

130
). 

 

O ramo da não ficção que emerge nos séculos XX e XXI é fruto de uma dupla 

herança: de 1960 pega-se emprestada a linguagem próxima à literatura, agora sem o desafio 

de ter que afirmar o estilo em busca de um “[...] lugar no mundo das letras” (Ibidem, p. XXII, 

tradução nossa
131

). A pressão que a geração de Wolfe enfrentou
132

 ficou para trás. E dos idos 

de 1890 – particularmente, dirá Boynton, no que se refere a Lincoln Steffens, Jacob Riis e 

Stephen Crane –, a semelhança advém das preocupações sociais e políticas das pautas: 

                                                             
128No original: “Wolfe doesn’t have na activist bone in his body”. 
129Boynton se justifica ao fazer esta afirmação com fala do próprio Wolfe, que ele reproduz em nota de rodapé. 

Em entrevista à revista New York em 1968, Tom Wolfe ironiza a guerra e a pobreza: “Eu acho muito 

reconfortante poder dizer que temos os mesmos velhos problemas: temos guerra, temos pobreza. Dessa forma, 

não precisamos ver que o principal problema – se você quiser chamar assim – é que as pessoas ficam livres de 

repente; elas são ricas e gordas e livres” (WOLFE, 1968 apud BOYNTON, 2008, p. XIV).  
130No original: “What Wolfe didn't anticipate was that a new generation of journalists would build upon (and 

ultimately surpass) his reporting methods, lengthening and deepening their involvement with characters to the 

point at which the public/private divide essentially disappeared. Wolfe went inside his characters heads: the New 
New Journalists become part of their lives”. 
131No original e na íntegra: “And when this new group dabbles in fiction, it is without the anxiety about their 

place in the world of letters that afflicted the writers of Wolfe’s generation”. 
132A hierarquia de que falávamos nas páginas anteriores é ilustrada por Czarnobai (2003, p. 18) como uma 

pirâmide. A base é composta pelos jornalistas. Ensaístas, críticos literários, biógrafos, historiadores e cientistas 

ocupariam o meio. Os romancistas, o posto mais alto. O grupo privilegiado sente a ameaça da possível mudança 

de quadro e pressiona a base: “Essa estrutura começa a ser balançada com o surgimento de escritores situados na 

base da pirâmide, sem nenhuma credencial literária, que empregam largamente os recursos mais sofisticados 

utilizados pelos romancistas na prática do seu trabalho jornalístico. Na intenção de evitar a destruição desta 

estrutura, representantes das três classes somaram esforços para manter não legitimada esta nova forma de 

narrativa, o que funcionou relativamente sem problemas até o final de 1965, quando um romancista de vasta 
reputação que havia caído no esquecimento (Truman Capote) resolve publicar em capítulos, no The New Yorker, 

a saga da vida e da morte de dois homens que assassinaram uma família de fazendeiros no Kansas” (Ibidem).  
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[...] participando da tradição do jornalismo literário americano, os New New 

Jornalists (muitas vezes de maneira não escrita) se ocupam de questões que o 

gênero coloca desde o século XIX. Como uma sociedade de imigrantes em 
rápido crescimento constrói uma identidade nacional? Como um país 

construído pelo capitalismo considera questões de justiça econômica? As 

perguntas que se pressionaram contra os escritores do século XIX estão se 

colocando com novo vigor hoje, que é uma das razões do ressurgimento da 
não ficção literária americana (Ibidem, p. XXVIII-XXIX, tradução nossa

133
). 

 

Entre os new new journalists entrevistados por Boynton estão profissionais que não 

necessariamente têm como foco personagens vivendo à margem da sociedade. Susan Orlean, 

por exemplo, é movida pelas mais diversas histórias: da moradora do subúrbio de Nova Jersey 

criadora de tigres ao motorista de táxi de Nova York, que também é rei dos Ashanti, povo da 

região de Gana. “Uma vida comum examinada de perto revela-se requintada e excepcional, de 

alguma forma conseguindo ser heroica e simples” (ORLEAN, 2001 apud BOYNTON, 2008, 

p. 271, tradução nossa
134

), escreve ela sobre “encontros com pessoas extraordinárias”.  

A frase nos leva a refletir sobre o que tratamos como “ordinário”. A pessoa 

“ordinária” de Michel de Certeau (2014 [1980]), a quem recorremos nesta pesquisa, é o 

anônimo, mas ele possui uma especificidade: através de astúcias sutis e táticas de resistência, 

se reapropria de espaços e usos que não lhe eram destinados, escapa da conformação. Caso o 

rei dos Ashanti, ao chegar a Nova York, tenha vislumbrado no táxi uma oportunidade para se 

sustentar naquela cidade, podemos dizer que ele assume a condição de estar no mundo 

característica do homem “ordinário” do intelectual francês. Usando da criatividade em uma 

função que não lhe era familiar, o rei faz uso de uma tática. Mas quando Susan Orlean cita o 

encontro com pessoas extraordinárias, adentramos em outro campo de significação.  

Popularmente e no dicionário “ordinário” compreende tão somente a vida comum. A 

própria Orlean parte de tal significado ao se referir a “uma vida comum examinada de perto”, 

e se interessa pelas histórias que conta por perceber em seus personagens a quebra da 

normalidade. Essa não é uma exclusividade da repórter. É próprio do jornalismo ser movido 

pelo estranhamento: chama a atenção o que é diferente do “Eu”, o que vai na contramão do 

esperado, o que representa uma novidade ao leitor. Como nos mostra Gislene Silva (2005), a 

                                                             
133No original e na íntegra: “This latest generation of writers is not all directly or consciously influenced by 

nineteenth-century New Journalists – some have been, but most have not. Rather, participating in the tradition of 

American literary journalism, the New New Journalists are (often unwrittingly) dwelling on questions that the 

genre has been posing since the nineteenth century. How does a fast-growing society of immigrants construct a 

nation identity? How does a country built by capitalism consider questions of economic justice? The questions 

that pressed themselves upon nineteenth-century writers are posing themselves with new vigor today, which is 

one reason for the resurgence of American literary non-fiction”.  
134No original: “An ordinary life examined closely reveals itself to be exquisite and exceptional, somehow 

managing to be both heroic and plain”.  
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surpresa é um valor-notícia elencado por jornalistas como Walter Lippmann, Alastair 

Hetherington e Manuel Chaparro. Certamente causa surpresa, porque foge ao comum, criar 

um tigre em ambiente urbano e a descoberta de que o motorista de táxi é rei. Nesse sentido, 

esses dois personagens só podem ser entendidos como extraordinários. O “extra” nos dá a 

dimensão do que está fora, do que não pode ser enquadrado dentro do previsível
135

. 

Após o esclarecimento sobre a “ordinariedade”/extraordinariedade dos personagens, 

classificações que dependem do referencial empregado, é fundamental voltarmos a frisar que 

o “invisível” social, posto à margem, é contemplado pelos new new journalists. Como dito 

por Boynton (2008) variadas vezes, textos e fotos desta geração falarão sobre imigração, raça, 

choque de fé, pobreza. Os personagens e os produtos jornalísticos que emanam desses temas 

fazem o New New Journalism ser celeiro de grandes reportagens sociais. Como exemplo, 

podemos destacar o trabalho de William Finnegan. Questões raciais motivaram mais de um 

projeto em sua carreira. Em 1986, o jornalista acompanha repórteres negros da África do Sul 

para The New Yorker e relata os desafios desses profissionais diante da “[...] desconfiança de 

negros militantes, assédio policial e editores brancos que, temendo desaprovação do governo, 

podem não imprimir as histórias pelas quais esses repórteres arriscaram suas vidas”, tal qual 

diz o resumo
136

 de livro-reportagem lançado posteriormente (tradução nossa
137

).  

Já em Cold New World (Novo mundo frio), de 1999, Finnegan inesperadamente 

conecta negros, mexicanos e neonazistas por meio da pobreza que assola, de maneiras 

distintas, os três grupos. O adolescente negro envolvido com as drogas em New Haven, 

cidade devastada no norte dos Estados Unidos, os filhos de imigrantes mexicanos tentando se 

encontrar em gangues e jovens supremacistas brancos vivendo sem emprego no subúrbio de 

Los Angeles são alguns dos protagonistas da reportagem, ressoando característica cara a este 

estudo: “[...] Finnegan escreve descrições que desafiam os estereótipos dos tipos de pessoas – 

jovens, negros, pobres e estrangeiros – que o jornalismo convencional tende a rejeitar com um 

pastiche de clichês e estatísticas” (BOYNTON, 2008, p. 73, tradução nossa
138

).  

                                                             
135É possível ainda certa divagação acerca do extraordinário. Se partirmos da percepção de que a complexidade é 

inerente à vida, todos são extraordinários, pois escapam ao comum, ao normal, em algum aspecto. Se todos são 

extraordinários, isso faz de todos “ordinários”, pois estar fora do esperado passa a ser condição compartilhada.  
136Disponível em: <https://www.wook.pt/livro/dateline-soweto-william-finnegan/14495709> Acesso em: 28 nov. 

2019.  
137No original e na íntegra: “Documents the working lives of black South African reporters, caught between the 

mistrust of militant blacks, police harassment, and white editors who – fearing government disapproval – may 

not print the stories these reporters risk their lives to get”.  
138 No original: “Finnegan writes stereotype-defying descriptions of the kinds of people – young, black, poor, 

foreign – mainstream journalism tends to dismiss with a pastiche of cliches and statistics”. 

https://www.wook.pt/livro/dateline-soweto-william-finnegan/14495709
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As duas grandes reportagens demandaram anos de imersão, o que para Boynton é 

também uma característica dos new new journalists, que dedicam tempo prolongado à 

apuração. Outra marca desses repórteres, segundo o autor, é a recorrência em encarnar 

personagens durante a procura por histórias. Nem um nem outro atributo, no entanto, dizem 

respeito a novidades no jornalismo. Exemplos de trabalhos com duração extensa e do fascínio 

do repórter em se passar pelo Outro, o que Boynton (2008, p. XIII) chama de “estratégias 

inovadoras de imersão”, não se circunscrevem a uma única geração de profissionais. Porém, 

como tempo e limites da atuação do jornalista são assuntos relevantes no âmbito da 

reportagem, discutiremos ambos adiante, separadamente. Antes, cabe ainda uma observação: 

estratégia mais digna de destaque no New New Journalism, a nosso ver, é a prática ativista 

mais clara no processo de apuração, constituindo um jornalismo que se posiciona a partir dos 

temas que se propõe a cobrir. O que é, por sua vez, crucial não só na reportagem, mas em 

todos os gêneros jornalísticos, para a busca ser por um encontro mais justo com o Outro.  

 

3.1.1 – Por outras temporalidades 

Incontáveis jornais passam de forma veloz pela rotativa, em um ritmo que o piscar dos 

olhos não permite acompanhar. “Extra! Extra!”, gritam os meninos com o conteúdo recém-

impresso nas mãos, balançado no ar para atrair a atenção de transeuntes apressados rumo ao 

trabalho. Duas imagens constantemente associadas ao jornalismo dão início ao trailer de 

Newsies
139

 (Extra! Extra!, no título em português), musical da Disney, de 1992, ambientado 

no fim do século XIX e dirigido por Kenny Ortega. Presentes em outras produções 

cinematográficas, as cenas aludem a uma profissão marcada pela aceleração, como constata 

Sylvia Moretzsohn em sua obra de 2002, na qual, aliás, cita os meninos jornaleiros.  

Mas de onde viria essa velocidade? O professor de jornalismo Michael Schudson 

(1992), citado por Moretzsohn, a aproxima da concorrência, da pressa imposta para se 

antecipar a outros veículos, “dar o furo”, publicar primeiro a informação. Ele pondera, porém, 

que essa seria uma situação bem típica dos Estados Unidos, não obrigatoriamente reproduzida 

nos mesmos formatos em outros países. Moretzsohn (2002, p. 148) o contesta neste ponto, 

pois, para a autora, mais do que resultado da concorrência, a velocidade é intrínseca ao 

capitalismo, sistema no qual o jornalismo se instituiu. Há que se lembrar, afinal, do velho 

jargão de Benjamin Franklin, retomado depois por Weber (1984 [1905]), segundo o qual 

                                                             
139Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=B6GQso7TAXY> Acesso em: 5 nov. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=B6GQso7TAXY
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“tempo é dinheiro”
140

. Sylvia Moretzsohn prossegue em sua argumentação analisando o 

capitalismo no século XX. Se no Taylorismo e no Fordismo o operário passa a lidar com o 

aumento da produtividade e o ritmo veloz na linha de montagem automatizada, o modelo de 

produção industrial seguinte, o Toyotismo, vai além: traz a aceleração para o nível da 

inovação, enquanto produtos são feitos por demanda para evitar os desperdícios.  

O ponto alto de seu estudo advém de um conceito específico, interpretação marxista 

do capitalismo, o fetichismo da mercadoria. Cunhado por Karl Marx (1867) em O Capital, o 

fetichismo se refere ao processo a partir do qual o fruto do trabalho, ao assumir a forma de 

mercadoria, passa a existir por si mesmo, ter vida própria. Todo o histórico que envolveu sua 

confecção é apagado. As horas passadas pelo trabalhador na fábrica, a aceleração a que ele é 

submetido diariamente, o processo necessário à transformação da matéria-prima, o lucro do 

patrão, as relações de produção, nada está aparente no produto final entregue ao consumidor.  

A notícia “definida como mercadoria, tanto por teóricos como Habermas quanto por 

grandes empresas jornalísticas como a Folha de S. Paulo” não fugirá à regra do sistema. Ela 

“[...] esconde o processo pelo qual foi produzida e vende mais do que a informação ali 

apresentada. Vende também, e principalmente, a ideologia da velocidade” (MORETZSOHN, 

2002, p. 119-120). Quando o leitor folheia o jornal não está posta a relação do repórter com a 

fonte, com seus superiores, não se conhecem os critérios para a seleção daquele assunto, não 

se sabe como foi feita a edição e nem em que condições o texto foi escrito – envolvendo, 

muitas vezes, a pressa do fechamento. Estamos diante da mercadoria, como outras do 

capitalismo. Há, porém, uma contradição. A velocidade alcança status tão importante que 

deixa até mesmo a notícia em segundo plano.  

A velha fórmula segundo a qual a informação é praticamente a única 
mercadoria que não vale mais nada ao fim de vinte e quatro horas merece, 

portanto, reflexão. No século XIX e no início do XX, em pleno auge da 

imprensa, trata-se menos de “produzir informação” do que antecipá-la, de 

alcançá-la em movimento, para finalmente vendê-la antes que seja 
literalmente ultrapassada (VIRILIO, 1996 apud MORETZSOHN, 2002, p. 

127). 

 

                                                             
140Benjamin Franklin teria se inspirado para cunhar a expressão em outra, lida na obra do filósofo grego 

Treofastos (372 a.C. – 288 a.C.), segundo o qual o tempo custa muito caro. Weber (1981, p. 29), por sua vez, 

analisa da seguinte forma a frase: “Lembra-te de que tempo é dinheiro; aquele que pode ganhar dez xelins por 

dia por seu trabalho e vai passear, ou fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que seis pence 

(sic) durante seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa; gastou, na realidade, ou 

melhor, jogou fora, cinco xelins a mais”. Moretzsohn lembra que essa lógica será também contemplada por Karl 
Marx (1977 [1941] apud MORETZSOHN, 2002, p. 19-20) quando ele sintetiza: “Economia de tempo: a isto se 

reduz finalmente toda a economia”.  
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É preciso expor os fatos em primeira mão, mas com a escassez do tempo a apuração é 

prejudicada, o que gera consequências ao material divulgado. Erros surgem e a justificativa 

apresentada será a de que não houve “tempo para pensar”. A máxima recorrente no meio 

profissional encobre outras questões: “Na verdade, esse ‘não pensar’ revela uma forma muito 

particular de pensar por estereótipos, que se traduz em inúmeros exemplos observáveis sem 

qualquer esforço todos os dias, em todas as editorias de todos os grandes jornais” 

(MORETZSOHN, 2002, p. 165, grifo nosso). Para piorar, dirá a pesquisadora, a velocidade 

nunca é atrelada ao capital. “O mundo é veloz”, dirão os jornalistas. O que não deixa de ser 

verídico, embora o uso frequente desse argumento seja problemático. 

 Entender porque o mundo está cada vez mais veloz, dos dispositivos à vida que 

levamos, é o objetivo do jornalista Robert Colvile. Já na introdução de sua obra de 2016, ele 

constata uma grande aceleração – The great acceleration é o título do livro – das sociedades, 

perceptível em uma diversidade de aspectos: os efeitos da internet em nossos cérebros, o uso 

voraz dos recursos do planeta, os passos em sintonia rítmica na rua, a velocidade enquanto 

sinônimo de progresso, com pessoas se esforçando para fazer sempre mais, sem dizer não, em 

competição umas com as outras. Entre as faces deste fenômeno amplo está a que motivou o 

interesse de Colvile pelo tema. Na indústria midiática na qual trabalhou e nas pautas políticas 

que cobria, ele passa a perceber que as mudanças são convulsivas. “Novas tendências, ideias e 

crises pareciam surgir em um piscar de olhos. Parecia que meus amigos e eu não tínhamos 

tempo para relaxar, descontrair, desacelerar” (COLVILE, 2016, p. 3, tradução nossa
141

). 

As condições de produção que o afetam ganham um capítulo específico para serem 

discutidas. Em Tomorrow’s News Today (Notícias de amanhã hoje), Colvile recorda que, para 

conseguir a história rapidamente, a imprensa já se valeu de pombos-correios – um método 

empregado por Julius Reuter, fundador da agência Reuters – e muito se beneficiou do 

telégrafo elétrico. Em sua segunda mensagem, Samuel Morse, criador do principal código do 

aparelho, pergunta: “Você tem alguma notícia?”. O que se buscava era uma transmissão mais 

veloz de informações, libertando-as das amarras do tempo requerido pelo correio ferroviário. 

Dois séculos depois, o conteúdo noticioso não é mais designado a simplesmente 

informar, “[...] mas a alimentar a insaciável demanda do público por diversão digital. 

Oprimido pela enxurrada de informações, tanto o jornalista quanto o público estão perdendo 

                                                             
141No original e na íntegra: “The media industry in which I worked, and the political system which I covered, 
were subject to sudden and convulsive change. New trends, ideas and crises appeared to be emerging in the blink 

of an eye. It felt like my friends and I had no time to relax, to unwind, to slow down”. 
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sua capacidade de deliberar e discriminar” (COVILE, 2016, p. 142, tradução nossa
142

). Não é 

um desafio exemplificar essa afirmação. O internauta norte-americano abre o Facebook e 

algoritmos decidem apresentá-lo o “Desafio do Balde de Gelo”, ao invés de informá-lo sobre 

os tumultos no Missouri (Ibidem, p. 158). Relatados por Colvile, esses são dois fatos 

verídicos, dos quais partimos para imaginar uma cena.  

Enquanto se diverte a cada novo vídeo de celebridades e anônimos virando baldes de 

gelo na cabeça, esse mesmo internauta acessa o Instagram para acompanhar a vida dos 

amigos em histórias que somem em 24 horas. O smartphone vibra. É uma mensagem no 

whatsApp. A vizinha compartilha a notícia falsa de que Michael Brown, assassinado a tiros 

por policial branco em Ferguson, Missouri, havia participado de um roubo armado. O 

internauta abre o Twitter para elogiar a ação do policial Darren Wilson, e logo é bombardeado 

por comentários. Algumas pessoas, igualmente desinformadas e extremistas, compartilham de 

sua opinião. Outras lembram que essa é apenas a versão do policial para explicar porque 

atirou no jovem negro de 18 anos. Pouco após a notícia da morte viralizar no Twitter, grupos 

começam a se reunir onde o corpo de Brown ficou estirado por quatro horas.  

Por fim, nosso internauta abre um portal de notícias. A manchete é sobre os protestos 

em prol de justiça, que já começaram. Ele então repensa o que leu anteriormente, mas se 

preocupa com o assunto por pouco tempo. Em breve, a principal notícia do portal será outra, e 

outros atrativos da internet, semelhantes ao “Desafio do Balde de Gelo”, clamam por sua 

atenção. Em 2019, cinco anos após o assassinato, enquanto muitos assuntos já passaram pela 

vida do internauta fictício, o pai de carne e osso de Michael Brown luta por uma nova 

investigação sobre a morte, pois na época o policial Darren Wilson não foi sequer indiciado 

(WILLIAMS, 2019, online). No Brasil, muitos Michaels Brown têm o mesmo destino.   

A breve divagação a partir de um dado concreto – a maior atenção dada aos baldes de 

gelo no Facebook – mostra o quanto é desafiador o embate à enxurrada de informações, mas 

Colvile está longe de ser apocalíptico. Pelo contrário, se diz otimista e atesta que num “novo 

mundo assustador”, embora haja “enorme quantidade de bobagens”, “[...] também há muito 

mais jornalismo bom sendo produzido do que em qualquer outro momento da história” 

(COLVILE, 2016, p. 159, tradução nossa
143

). Em pesquisa de 2014, tínhamos como 

                                                             
142No original e na íntegra: “Both the production and consumption of news often seem to be governed purely by 

speed, with old-fashioned ‘stories’ replaced by ‘content’ designed not to inform, but to feed the public’s 

insatiable demand for digital diversion. Overwhelmed by the flood of information, both journalist and audiences 

are losing their ability to deliberate and discriminate”. 
143No original: “The crucial thing about this scary new world, however, is that – while there is a tremendous 

amount of dross – there is also far more good journalism being produced than at any time in history”. 
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problemática o fato de a grande reportagem, que necessita de tempo para elaboração, conviver 

com a velocidade crescente, exacerbada pela instantaneidade da internet. Mas pudemos 

constatar que o gênero não só sobrevive como é beneficiado com a emergência da web, seja 

devido a alguns atributos dela – hipertextualidade, interatividade, memória, multimidialidade 

e personalização –, seja por conta da capacidade de armazenamento inexistente no papel. 

A princípio, a afirmação poderia parecer contraditória haja vista outra 
característica do meio: a atualização contínua, a disponibilização de 

conteúdos em ritmo acelerado na tentativa de divulgar um fato que acaba de 

acontecer no mais próximo possível do que seria a instantaneidade. Como 
explica Juliano Borges (2009, p. 68), no entanto, apesar dessa “cobertura 

acelerada, mais rápida do que a da TV e a do rádio”, o fato de o suporte 

possuir espaço ilimitado tornaria possível o que ele chama de “cobertura de 

contexto”. A capacidade de armazenamento da web daria ao jornalista a 
possibilidade de aproveitar mais amplamente o material que ele tem em 

mãos (SOUZA, 2014, p. 24-25).  

   

Analisamos, naquela ocasião, cinco reportagens alocadas na plataforma online, 

algumas delas também com versão no jornal impresso, todavia faltou dar o devido nome 

àquele objeto de investigação: trata-se do Longform Journalism. Segundo Raquel Longhi e 

Kérley Winques (2015, p. 112), o termo longform já era utilizado na língua inglesa para se 

referir ao tratamento jornalístico mais longo e aprofundado sobre um tema, mas o conceito é 

“revisitado na comunicação digital, especialmente no jornalismo online”. Trata-se, em suma, 

da grande reportagem multimídia, que utiliza recursos específicos da web, como vídeos, 

podcasts, fotos em slideshows, infográficos interativos e hiperlinks para conteúdos extras. Do 

nosso corpus é o que acontece com Dias de Intolerância (G1, 2014), Especial 100 (Agência 

Pública, 2016) e As quatro estações de Iracema e Dirceu (Diário Catarinense, 2015). 

No artigo que escrevem para o SBPjor, Longhi e Winques reúnem as controversas 

opiniões sobre os textos longform, que exigem um leitor mais disposto a dedicar tempo à 

reportagem. Para Marco Arment (2012) e João Canavilhas (2014), a velocidade que marca a 

recepção na internet impacta essa leitura. Enquanto Canavilhas defende que um texto muito 

longo pode se tornar cansativo na tela, Arment (apud LONGHI; WINQUES, 2015, p. 112) 

cria o Instapaper, ferramenta para artigos serem lidos offline, com a justificativa de que o 

“longform exige leitura atenta, e leitura atenta requer um ambiente livre de distrações”.  

As discussões prosseguem com o caso da grande reportagem Líquido e incerto, da 

Folha de S. Paulo. O especial multimídia de 2014 retrata três temas ligados à água: uma das 

piores crises hídricas da história de São Paulo, a enchente de lama do rio Madeira e a obra de 

transposição do Rio São Francisco. Encarregada de apontar erros do veículo, a então 

ombudswoman da Folha, Vera Guimarães Martins, incluiu o trabalho em suas críticas na 



 

163 
 

coluna do dia 21 de abril daquele ano. No texto Quando o conteúdo é demais, ela informa os 

títulos das reportagens – Gente Demais, Água Demais e Gente de Menos – para, em seguida, 

ironizar: “O ponto, para usar o mesmo achado esperto dos títulos, é que tem Texto Demais 

para um leitorado que dispõe de Estímulos Demais e Tempo de Menos” (MARTINS, 2014, 

online). A ombudswoman afirma que há valor jornalístico, mas que Líquido e incerto poderia 

compor um “livro didático”, com vocação para “fonte de consulta, não de desfrute”. Apenas 

no último parágrafo, ela ameniza um pouco seu tom, opinando que a reportagens deveriam ter 

sido publicadas como série ou em capítulos, para não obrigar o leitor a descer “telas e mais 

telas”. De fato, é aconselhável a separação por abas, mas o especial conta com elas. O 

internauta pode selecionar em um menu qual reportagem quer acessar
144

.  

Após citarem a crítica, Longhi e Winques (2015, p. 115) expõem a defesa de Marcelo 

Leite, que coordenou o projeto multimídia, e Roberto Dias, secretário-assistente de redação do 

jornal. Os profissionais da Folha atestam que o especial recebeu 132 mil visitantes em 12 

dias, o que seria mais do que o dobro dos acessos à coluna de Vera Martins em seis meses. Ao 

reproduzirem os números, as pesquisadoras passam a contemplar a audiência do jornalismo 

longform. Nesse âmbito, outra reportagem a que fazem menção é Snow Fall, do The New 

York Times, segundo elas fundamental para a consolidação do gênero no jornalismo online. 

No caso do trabalho de 2012 que retrata a avalanche de Tunnel Creek, foram 2,9 milhões de 

visitas e 3,5 milhões de page views em seis dias, embora os textos fossem longos, contendo 

cerca de 18 mil palavras (Ibidem, p. 118). Tais reflexões são necessárias, porém o “longo” do 

conceito longform não se limita nem ao tempo/interesse do leitor nem à extensão do texto; 

antes se refere à imersão do repórter. Assim escrevem Longhi e Winques (2015, p. 113): 

[...] o que tem sido apontada como a principal especificidade é a 
profundidade, e isso, em vários níveis, inclusive o do próprio tempo, 

conforme Glenn Stout (apud FISCHER, 2013): “[...] o ‘longo’ se refere à 

extensão do tempo empregado em apurar, redigir, editar e então apresentar 

ao leitor”. Isso vem de encontro a um movimento recente, o slow journalism, 
definido pelos seus fundadores como o retorno da qualidade do jornalismo.  

 

O nome deste segmento do trabalho, “Por outras temporalidades”, se refere também ao 

Slow Journalism, integrante de movimento mais amplo que busca subverter o domínio da 

velocidade na vida cotidiana. A face mais conhecida deste movimento e inspiração para a sua 

aplicabilidade no jornalismo é o Slow Food
145

. Em artigo de 2012, Harold Gess aplica os três 

                                                             
144 Disponível em: <http://arte.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/15/crise-da-agua/> Acesso em: 5 nov. 2019. 
145Em 1986, italianos, com pratos de penne nas mãos, iniciam um protesto contra a abertura da primeira franquia 

do McDonald’s no país. Iniciava-se ali um embate às redes de fast food e um movimento em prol da melhor 

http://arte.folha.uol.com.br/ambiente/2014/09/15/crise-da-agua/


 

164 
 

princípios basilares
146

 do Slow Food ao Slow Journalism, de que já se falava cinco anos antes. 

Gess (2012 apud MASURIER, 2015, p. 142) dirá que o jornalismo deve ser bom, com 

pesquisas cuidadosas, de qualidade; limpo, por pressupor a ética, sem abusos ao ser praticado, 

evitando estereótipos, e por apoiar a justiça social, com senso de destino compartilhado pela 

comunidade; justo ao garantir condições de trabalho não exploradoras e uma mídia acessível.  

A esses três princípios cabem, no entanto, ressalvas. Todas as características que 

emanam deles deveriam ser traços do jornalismo e não apenas do que é tomado como Slow 

Journalism. A categorização Slow parece aqui criar um lugar privilegiado para determinado 

tipo de jornalismo, marcado pela produção de grandes reportagens, em contraposição a outros, 

de forma que só a ele caberia pesquisa, qualidade, ética, evitar estereótipos, ser acessível, não 

estar envolto na exploração do profissional. Não é esse o caso, nem pode ser. Afinal, a notícia 

publicada no jornal de amanhã precisa estar ancorada em iguais pressupostos. Se assim não 

ocorrer, se uma notícia for antiética, por exemplo, nada garante que o produto do Slow 

Journalism também não o seja, pois o conteúdo de ambos é fruto do trabalho do repórter. Se o 

repórter for antiético
147

 não haverá o dito jornalismo “limpo”, seja ele Slow Journalism ou 

hard news. Simultaneamente, idealizar o jornalismo bom, limpo e justo, tal como se idealiza a 

razão, também pode representar um perigo, por levar ao tentador âmbito de dicotomias. O que 

é o bom e o que é o mal? O que é o limpo e o que é o sujo? O que é o justo e o que é o 

injusto? Adentrar no simplismo das dicotomias é desconsiderar estarmos diante de uma 

prática que, para ser menos excludente, precisa incorporar a complexidade.  

Apesar de percebermos as armadilhas de conceituar um Slow Journalism, e por isso o 

questionarmos, continuaremos a detalhá-lo porque ele tanto nos apresenta aspectos do gênero 

aqui estudado quanto consideramos válidas algumas discussões levantadas por autores que 

                                                                                                                                                                                              
qualidade e apreciação das refeições, assim como da valorização do produtor. O Slow Food torna-se um 

manifesto em 1989, o que o oficializa em âmbito internacional.  
146O movimento prega que a qualidade alimentar parte de três princípios: bom, que se refere à dieta de alimentos 
frescos, integrantes da cultura local; limpo, não prejudicial ao meio ambiente, ao bem-estar animal e à saúde 

humana; e justo, com preços acessíveis para quem consume e justos para quem produz (SLOW FOOD, online). 
147E aqui podemos dar o exemplo de Claas Relotius. Considerado o jornalista-estrela da revista semanal alemã 

Der Spiegel, quatro vezes ganhador do Deutscher Medienpreis, o Prêmio da Mídia Alemã, Relotius inventava 

histórias e entrevistas. Foi no fim de 2018 que sua farsa veio à tona, graças a um repórter freelancer da revista, 

Juan Moreno, que dividiu uma pauta com Relotius sobre milícias contrárias a migrantes na fronteira do Arizona, 

e desconfiou do texto que recebeu. Depois de muitas provas reunidas por Moreno, Relotius admitiu criações 

ficcionais em pelo menos 14 das 60 reportagens publicadas na Der Spiegel. Cabe frisar que a revista possui um 

departamento de checadores, com 60 funcionários (uma raridade, aliás, diante de redações cada vez mais 

enxutas). Em matéria acerca do escândalo, o El País traz uma pista sobre o motivo para a demora da Der Spiegel 

em descobrir as mentiras: “(Relotius) conseguia o que outros nem aspiravam a obter. Dizia ter acesso a fontes 
que não falavam com ninguém mais. Suas reportagens eram bem escritas, cheias de vozes, ação e personagens; 

eram bombons doces demais para que algum chefe questionasse qualquer coisa” (CARBAJOSA, 2019, online). 
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sobre ele escrevem. É válido, por exemplo, condenar os estereótipos, como é válido frisar a 

importância da transparência no jornalismo. Só que em todos os gêneros.  

O Slow Journalism revelaria a maneira como as histórias são relatadas, por 

exemplo, creditando todas as fontes, sendo claro sobre o que é jornalismo 
original e o que é cópia reproduzida, sendo claro sobre como as informações 

são obtidas e, no jornalismo digital, vinculando os leitores à fonte, 

documentos, pesquisa de base e outras histórias relevantes (MASURIER, 
2015, p. 142, tradução nossa

148
). 

 

O que está posto nessa citação de Megan Le Masurier sobre a transparência – que, 

novamente, não pode ficar restrita ao Slow –, é o fluxo inverso ao do fetichismo. Se o 

capitalismo apresenta ao consumidor uma mercadoria sem histórico de produção, da alface no 

supermercado à notícia no jornal, o Slow enaltece a necessidade de se refazer a trajetória, 

dando a conhecer o trabalho do agricultor e do jornalista.  O fetiche do Slow Journalism não é 

nem o da mercadoria nem o da velocidade, é o “fetiche de vencer a competição”, nas palavras 

de Mark Berkey-Gerard (2009 apud MASURIER, 2015, p. 142). No quadro abaixo, 

associamos as características do Slow Journalism para esse autor a exemplos de Masurier.  

 

Características do Slow Journalism por 

Berkey-Gerard 

Exemplos de Slow Journalism por Masurier 

 

 

 
 

 

Dá a você o fetiche de vencer a competição 

 
 

 

 

 

A Delayed Gratification é uma publicação 
trimestral do Reino Unido, criada por Rob 

Orchard e Marcus Webb e considerada a 

primeira revista Slow Journalism. Seu slogan, 

“Orgulho de ser ‘o último das notícias de 
última hora’ desde 2011” (tradução nossa

149
), 

já antecipa que não há aqui o interesse pela 

conquista, ao contrário, há orgulho em 
necessariamente perder na disputa da notícia 

em primeira mão. 
 

 

 

 
 

Valoriza precisão, qualidade e contexto, não 

apenas sendo rápido e o primeiro 
 

 

 

 

Prosseguindo no exemplo da Delayed 

Gratification, a notícia em primeira mão não é 

o que importa porque o objetivo da revista é 

outro: diante do vasto conteúdo de notícias 
ocorridas em um período de três meses, 

apresentar uma análise de algumas dessas 

histórias já “velhas” para o hard news. O 
assunto não chegará rápido ao leitor, uma vez 

que a periodicidade da revista é outra, mas 

                                                             
148No original: “Slow journalism would lay bare the way stories are reported, by, for example, crediting all 

sources, being clear about what is original journalism and what is reproduced PR copy, being clear about how 

information ins obtained, and in digital journalism by linking readers to source documents, background research 

and other relevant stories”.  
149No original: “Proud to be ‘Last to Breaking News’ since 2011”. Disponível em: <https://www.slow-

journalism.com/> Acesso em: 9 nov. 2019. 

https://www.slow-journalism.com/
https://www.slow-journalism.com/
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Valoriza precisão, qualidade e contexto, não 

apenas sendo rápido e o primeiro 
 

chegará com maior aprofundamento. Em 

entrevista à autora, Orchard (2011 In 

MASURIER, 2015, p. 146, tradução nossa
150

) 

lembrará que “[...] se você dedica algum tempo 
para fazer alguma coisa, você pode não 

necessariamente fazer melhor, mas de uma 

maneira diferente”. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Leva tempo para descobrir as coisas 
 

 

Apesar de valorizar a experiência do repórter, 

ter o caráter da aventura, The Out of Eden 

Walk (A caminhada para fora do Éden) é um 
exemplo interessante da subversão do tempo. 

Em 2013, o jornalista Paul Salopek, vencedor 

de Prêmio Pulitzer, iniciou uma jornada de sete 
anos, ainda em andamento, refazendo a pé a 

migração dos ancestrais humanos, da Etiópia, 

na África, até Terra del Fuego, no Chile. A 
cada 100 milhas percorridos (ou 160 

quilômetros), o jornalista da National 

Geographic faz fotografias, grava sons do 

local onde está e realiza breves entrevistas com 
a pessoa mais próxima que encontrar, 

compartilhando os resultados no seu blog. O 

tempo, neste caso, é completamente distinto do 
tempo da mídia. “Salopek chama isso de ‘slow 

journalism’, o processo de reportar ‘o ritmo 

humano de três milhas por hora’ (como citado 

em Osnos 2013)” (MASURIER, 2015, p. 145, 
tradução nossa

151
). 

    

 
 

 

 

 
 

Evita celebridades, sensações e eventos cobertos 

por uma manada de repórteres 
 

Procura histórias não contadas 

 
 

 

 

 
 

 

The Correspondent é um site de notícias 

holandês lançado em 2013 com recursos de 
uma campanha de financiamento coletivo. 

Apesar de histórias serem publicadas 

diariamente, o foco da plataforma online é 

ajudar o leitor a “[...] entender melhor o 
mundo” (tradução nossa

152
) a partir de análises, 

escrita detalhada e relatórios investigativos. O 

valor-notícia “novidade” é substituído pelo 
valor-notícia “relevância”. Dando visibilidade 

a outros eventos e histórias que não seriam 

conhecidos no ciclo das breaking news, as 
notícias de última hora, um jornalista pode se 

dedicar a observar um lugar da Holanda por 

mês. É o caso do correspondente Jelle Brandt 

                                                             
150 No original: “[...] if you take your time to do something you can, not necessarily do it better, but do it in a 

different way”. 
151No original: “Salopek calls this ‘slow journalism’, the process of reporting at ‘a human pace of three miles an 

hour’ (as quoted in Osnos 2013)”. 
152 No original e na íntegra: “Every day, The Correspondent publishes stories that help you understand the world 

better”. Disponível em: <https://thecorrespondent.com/about> Acesso em: 12 dez. 2019. 

https://thecorrespondent.com/about
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Evita celebridades, sensações e eventos cobertos 

por uma manada de repórteres 
 

Procura histórias não contadas 

 

Corstius (2013, apud MASURIER, 2015, p. 

148, tradução nossa
153
) que explica: “Pode ser 

um local onde o circo noticioso já saiu, mas 

também pode ser um local em que algo 
interessante está acontecendo em um ritmo 

muito lento para chegar às notícias – como o 

despovoamento de uma vila na província da 
Zelândia”. 
 

 
 

 

 
 

Confia no poder da narrativa 

 
 

 

 

Como o próprio nome anuncia, Narratively 

valoriza a narrativa, ou melhor “[...] celebra a 
diversidade da  humanidade através de 

narrativas autênticas” (tradução nossa
154

). A 

plataforma tem como foco “[...] os oprimidos e 
os contos ignorados que nos iluminam, nos 

conectam e capturam a nossa imaginação” 

(Ibidem). Narratively conta cada história no 
formato que entende ser mais apropriado a ela, 

de quadrinhos a séries de TV e filmes, 

passando pela opção de textos longos e curtos.  
 

 

 
 

 

Vê a audiência como colaboradores 

 

 

Em 2006, Naka Nathaniel e Nicholas Kristof 

cobrem o genocídio em Darfur, no Sudão, para 

o The New York Times. Publicam no site do 
jornal artigos, colunas, vídeos e links que 

remetem ao material de apuração. Em seguida, 

convidam os leitores para que acessem o 

material e contem a história por eles narrada de 
sua própria maneira. 

 

Quadro 6 – Correlação entre características e exemplos do Slow Journalism 

  

Dentre as características apontadas, vale ressaltar que especialmente duas – evitar 

celebridades e eventos cobertos por manada de repórteres; procurar histórias não contadas – 

invertem os critérios de noticiabilidade a favor do marginalizado social, fazendo de 

determinadas reportagens chamadas de Slow Journalism exemplos do nosso objeto. Olhemos 

novamente para os atributos de Berkey-Gerard, mas agora aplicados no corpus desta pesquisa. 

Todas as cinco reportagens tem como foco não as celebridades, mas as histórias não contadas: 

a do menino em situação de rua, a dos homens e mulheres linchados, a dos moradores 

                                                             
153No original: “‘This might be a place where the news circus has already left, but it could also be a place where 

something interesting is happening at too slow a pace to make it into the news – like the depopulation of a 

provincial village in Zeeland’ (as quoted in Witschge 2013)”.  
154No original e na íntegra: “Narratively is a media platform and production company that celebrates the 

diversity of humanity through authentic storytelling. Our network of over 3,000 talented journalists and 

storytellers have experience at the most celebrated outlets on Earth, and they come to Narratively with the 

passion projects they care about most – having combed our world's big cities and hidden corners for the 

characters and narratives that mainstream media aren't finding – the underdogs and overlooked tales that 
enlighten us, connect us, and capture our imagination”. Disponível em: <https://narratively.com/about/> Acesso 

em: 9 nov. 2019.  

https://narratively.com/about/
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removidos de suas casas, a do casal que vive com a maior parte de seus 14 filhos na extrema 

pobreza. Filho da rua (Zero Hora, 2012) é a reportagem que demandou mais anos de 

apuração. Foram três deles junto a Felipe, acompanhando suas peregrinações pela rua, logo é 

um bom exemplo da necessidade do tempo. O poder da narrativa é explorado em As quatro 

estações de Iracema e Dirceu (Diário Catarinense, 2015). Devido à ligação da família 

Canofre de Campos com a terra, com as plantações responsáveis pela subsistência, a repórter 

Ângela Bastos elege as estações do ano como guias da imersão naquele cotidiano, relatado a 

partir de recursos da literatura. Já Especial 100 (Agência Pública, 2016) por não ter pressa
155

, 

contextualiza, mostra de forma densa as consequências do “progresso” olímpico para quem 

estava no caminho dele. A reportagem ainda permite a colaboração da audiência, ao incitar os 

leitores a “picharem” a parede, compartilhando no site imagens das remoções e mensagens. 

Uma certeza é que o movimento abarca o gênero aqui estudado, já que atributos do 

chamado Slow Journalism são também atributos da grande reportagem. Mas há críticas a ele, 

para além das que fizemos anteriormente. O cientista político australiano John Keane (1997) o 

verá como “ideologia de reação” à “comunicação
156

 de alta intensidade”. Keane (1997 apud 

MASURIER, 2015, p. 148, tradução nossa
157

) considera que “[...] o modernismo nostálgico 

culpa a indigestão de espectadores, ouvintes e leitores em multimídia... exige que governos e 

cidadãos inventem esquemas para reduzir a informação”. Seu argumento será rebatido: 

Sugerir que o Slow é apenas uma escapatória reacionária da abundância 
comunicativa é entender mal a complexidade do movimento. Como Ben 

Agget (2004) explica, o lento e o rápido coexistem dialeticamente. O 

objetivo de uma vida mais lenta deve estar situado dentro do presente, com o 

uso de tecnologias da informação “para desacelerar o ritmo da existência” 

                                                             
155Vale frisar: embora a apuração lenta seja relevante para tratar o tema das remoções com profundidade, a 

agilidade na cobertura também era crucial. Acompanhar o processo de retirada dos moradores de suas casas, ir às 

comunidades assim que recebessem alguma denúncia, agendar esta temática, faria a mídia mobilizar a opinião 

pública a favor dessas pessoas, reduzindo cenas de violência como as relatadas pela Pública. 
156Dominique Wolton (2006) provavelmente discordaria de Keane no que tange ao uso da palavra 

“comunicação”, trocando-a por “informação”. O sociólogo francês contrapõe o que parecem sinônimos, 

decretando que é preciso salvar a comunicação em um cenário cada vez mais dominado pela informação. Assim 

as distingue: “Informar é produzir e distribuir mensagens o mais livremente possível. A comunicação, em 
contrapartida, supõe um processo de apropriação. É uma relação entre o emissor, a mensagem e o receptor. 

Comunicar, portanto, não é apenas produzir informação e distribuí-la, é também estar atento às condições em 

que o receptor a recebe, aceita, recusa, remodela, em função de seu horizonte cultural, político e filosófico, e 

como responde a ela. A comunicação é sempre um processo mais complexo que a informação, pois se trata de 

um encontro com um retorno e, portanto, com um risco” (WOLTON, 2006, p. 16). Na sociedade contemporânea 

há informação como nunca antes, mais janelas estão abertas para o mundo (Ibidem, p. 152). Em contrapartida, 

cada um se fecha em suas próprias certezas – e aqui poderíamos recorrer de novo à tirania da intimidade de 

Sennett (1988) –; menos se está aberto ao Outro, menos se comunica. 
157No original e na íntegra: “John Keane, for example, would situate slow journalism as a ‘backlash ideology’ 

produced in reaction to ‘high intensity communication’. Such an ideology ‘fears the consequences of information 

overload and mourns the death of informed rational debate. Nostalgic modernism blame viewers’, listeners’ and 
readers’ indigestion on multimedia... it calls on governments and citizens to invent schemes for reducing 

information’ (Keane 1997)”.  
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[...] Para os consumidores de jornalismo, especialmente agora que podem ser 

produtores ativos, uma abordagem mais lenta do jornalismo, longe de ser 

reacionária, pode ser considerada uma prática de cidadania responsável. Há 
um tempo para acelerar, como mostraram os tweets durante as revoltas no 

Oriente Médio. Mas há também um momento em que responder devagar é o 

curso de ação mais rápido (MASURIER, 2015, p. 149, tradução nossa
158

). 

  

Por permitir uma rápida organização popular, o Twitter foi ferramenta preponderante 

para as revoluções contra ditaduras no Oriente Médio, a chamada Primavera Árabe. Sem a 

agilidade das redes sociais, a dimensão dos protestos não seria a mesma, e governantes como 

Zine El-Abidine Ben Ali, no poder desde 1987 na Tunísia, não teriam sido depostos. Também 

pelo Twitter, jornalistas opositores ao regime conseguiram espaço de fala em um momento 

propício, com mais pessoas dispostas a ouvir, e a mídia ocidental pôde recolher informações, 

de outra forma de difícil acesso, ampliando a dimensão da cobertura. Com mais visibilidade, 

as ações ganhavam mais força a cada dia. Poderíamos ainda pensar em outros contextos nos 

quais a agilidade é importante. Por exemplo: quanto mais velozes forem as notícias acerca de 

desabrigados após um deslizamento, mais rapidamente a sociedade poderá se mobilizar para 

prestar auxílio. Por isso é apropriada a colocação de Masurier a respeito da necessidade de 

múltiplas temporalidades. Tempo de acelerar e tempo de ir devagar: está no equilíbrio desta 

equação o espectro amplo das potencialidades do jornalismo. Um equilíbrio, reforçamos, que 

não passa a existir apenas quando surge o termo Slow Journalism. Diferentes formas 

noticiosas sempre existiram, o que nos leva a outros questionamentos, que ultrapassam nossos 

objetivos nesta pesquisa, mas instigam reflexões para outros trabalhos: até que ponto é válido 

o emprego de novos nomes para práticas conhecidas? Não corremos o risco de deixar de 

discutir outros assuntos relevantes à profissão, como as abordagens escolhidas pelo jornalista?        

  

3.1.2 – Por limites: quem é o protagonista?  

Se no subtópico anterior nos dedicamos às temporalidades, neste retomamos os limites 

de atuação dos jornalistas, outro assunto em voga ao nos depararmos com a descrição acerca 

dos new new journalists. Boynton (2008, p. XIII) considera que esta geração tem como marca 

“estratégias inovadoras de imersão”, algo que já problematizamos
159

. Para exemplificá-las, ele 

                                                             
158No original: “To suggest that Slow is just a reactionary escape from communicative abundance is to 

misunderstand the complexity of the movement. As Ben Agget (2004) explains, slow and fast coexist 

dialectically. The goal of a slower life has to be situated within the present, using information technologies ‘to 

decelerate the pace of existence’ [...] For the consumers of journalism, especially now that consumers can be 

active producers as well, a slower approach to journalism, far from being reactionary, could be considered a 

practice of responsible citizenship. There is a time for speed, as the tweeting during the uprisings in the Middle 
East has shown. But there is also a time when responding slowly is the wiser course of action”.    
159Vide página 158. 
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recorre à carreira de Ted Conover. No livro Rolling Nowhere: Riding the Rails with America’s 

Hoboes (Rolando para lugar nenhum: andando nos trilhos com os vagabundos da América), 

de 1984, é relatado como o repórter “embarca em sua viagem dos sonhos, percorrendo os 

trilhos com ‘os cavaleiros da estrada’. Equipado com roupas de loja de segunda mão, um saco 

de dormir e seus cadernos, Conover mergulha na peculiar cultura do vagabundo”, segundo 

resumo
160

 presente na capa da publicação (tradução nossa
161
). “No caminho”, prossegue o 

texto, “ele encontra caridade inesperada (um ex-policial se esforça para oferecer a Conover 

um dólar) e indignidades (o que você faz quando não há banheiros públicos?). E aprende a 

sobreviver na estrada”. Já a obra Newjack: Guarding Sing Sing (Newjack: Guardando Sing 

Sing), de 2000, reúne as experiências de Conover como agente penitenciário em Nova York. 

Após sete semanas de treinamento, ele passa a atuar na vigilância de presidiários durante um 

ano. Todavia, o que é tomado como “inovador”, pode significar a escolha pela experiência em 

detrimento do que quer que seja – até mesmo de quem é retratado.  

Ao experimentar o que vive o personagem, o “Eu” repórter pode deixar-se seduzir 

pelo testemunho. Ao invés de entendê-lo para divulgar a sua história, ele busca ser o 

personagem – como se possível fosse –, muitas vezes sem que o Outro tenha a consciência de 

que se trata de um jornalista ao seu lado. Foi o caso da atuação de Conover na penitenciária 

Sing Sing, como lemos em matéria do Los Angeles Times sobre o lançamento de seu livro: 

Alguns jornalistas dispararam críticas contra Conover por trabalhar 
clandestinamente. Nenhum dos guardas ou reclusos do livro sabia que 

estavam sendo registrados. Roy Peter Clark, estudioso sênior do Poynter 

Institute, uma escola de jornalistas da Flórida, disse que esses métodos de 

denúncia levantam questões de credibilidade. “Mesmo que ele não tenha 
mentido diretamente, ele usou o engano”, disse Clark. “E se eu sei que 

Conover enganou todos os guardas da prisão, como sei que ele não está me 

enganando?”. Conover havia tentado fazer o livro às claras, ele disse. Mas 
depois que ele foi rejeitado pelas autoridades penitenciárias do estado de 

Nova York em 1994, ao seguir um novo policial em treinamento, ele decidiu 

que se tornar um guarda era a única maneira de retratá-los, no estilo Conover 
(GETTLEMAN, 2000, online, tradução nossa

162
).  

                                                             
160Resumo presente no site de Ted Conover. Disponível em: <http://tedconover.com/book-rolling-nowhere/> 

Acesso em: 24 nov. 2019.  
161No original e na íntegra: “Hopping a freight in the St. Louis rail yards, Ted Conover embarks on his dream 

trip, traveling the rails with ‘the knights of the road’. Equipped with rummage store clothing, a bedroll, and his 

notebooks, Conover immerses himself in the peculiar culture of the hobo, where handshakes and introductions 

are foreign, but where everyone knows where the Sally (Salvation Army) and the Willy (Goodwill) are. Along 

the way he encounters unexpected charity (a former cop goes out of his way to offer Conover a dollar) and 

indignities (what do you do when there are no public bathrooms?) and learns how to survive on the road”. 
162No original: “Some journalists have taken shots at Conover for working surreptitiously. None of the guards or 

inmates in his book knew they were being chronicled. Roy Peter Clark, a senior scholar at the Poynter Institute, a 

Florida-based school for journalists, said such reporting methods raise questions of credibility. ‘Even if he hasn’t 
lied directly, he’s used deception’, Clark said. ‘And if I know Conover has deceived all the prison guards, how 

do I know he’s not deceiving me?’ Conover had tried to do the book on the up-and-up, he said. But after he was 

http://tedconover.com/book-rolling-nowhere/
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A colocação de Roy Peter Clark é válida, mas outras questões parecem ser mais 

urgentes do que aquela relativa à credibilidade. Enquanto personagem, o jornalista escuta 

histórias que não necessariamente lhe seriam contadas caso sua condição fosse revelada. Por 

que então ele teria o direito de divulgá-las? Essa é a pergunta que hoje Paula Máiran se faz em 

uma autocrítica ao papel a que se prestou em 1996. Em 23 de abril daquele ano, a jornalista 

entrou algemada na Polinter de Campo Grande onde se passou, ao longo de dois dias, por uma 

estelionatária condenada. O objetivo proposto, conhecido apenas pela chefia que a pautou e 

por duas pessoas da Segurança Pública, era ter contato com Paula Thomaz e expor o seu 

cotidiano no jornal O Dia. Condenada a 18 anos e seis meses de prisão pela participação no 

assassinato da atriz Daniella Perez, em 1991, Thomaz se tornou uma figura midiática diante 

da grande repercussão do crime
163

. Em depoimento a Natália Pugliese para monografia 

orientada por Sylvia Moretzsohn, Paula Máiran admite ter passado por um conflito: 

À noite houve um momento muito difícil pra mim. Eu estava muito 

deprimida porque me sentia desde o primeiro momento enganando as 
pessoas e aquilo ia me fazendo mal e, à medida que as pessoas iam 

confiando em mim, contando suas vidas, seus dramas, seus segredos... as 

pessoas se revelam muito... Quando eu chorava elas achavam que era porque 

eu estava presa pela primeira vez e na verdade não era, mas sim porque eu 
estava me sentindo muito mal naquela situação. Para ser franca, se eu 

pudesse voltar atrás eu voltava, porque é muito forte, é uma traição muito 

grande o que você faz, não importa se é com bandido, é horrível. É uma 
questão ética muito forte. Eu não teria direito de saber daquelas coisas 

como jornalista. As pessoas não contariam nem se comportariam como 

estavam se comportando (MAIRÁN In PUGLIESE, 2005 apud 
MORETZSOHN, 2007, p. 173-174, grifo nosso).   

 

Apesar de não se tratar de longa imersão, já que se esperava “conhecer” a intimidade 

de Paula Thomaz em 48 horas, trazemos este exemplo por considerá-lo relevante à reflexão 

sobre a atuação do jornalista. Independente do tempo passado com Thomaz, a pauta é 

questionável desde sua proposta por motivos que até a repórter reconhece no trecho acima. É 

verdade que o testemunho desconstruiria o estereótipo criado em torno de Paula Thomaz. A 

mulher de Guilherme de Pádua era tida como uma pessoa louca, agressiva e perigosa, 

personagem típica de coberturas “folhetinescas”. A “reportagem nua e crua” fruto do que 

Máiran observou, porém, trazia “[...] uma mulher que tinha medo de pegar piolho no banho de 

                                                                                                                                                                                              
rebuffed by New York state prison authorities in 1994 from following a new officer through training, he decided 

that becoming a guard was the only way he could portray them, Conover-style”.  
163Em 28 de dezembro de 1992, a atriz Daniella Perez foi assassinada a punhaladas pelo seu colega de trabalho e 

par romântico na ficção, o ator Guilherme de Pádua, e pela esposa dele, Paula Thomaz. Daniella e Guilherme 
contracenavam à época na novela De Corpo e Alma escrita pela mãe dela, Glória Perez. A novela era transmitida 

no horário nobre da Rede Globo. 
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sol, que não queria ficar gorda na cadeia e por isso comia tudo diet, tinha medo de se 

relacionar com outras mulheres no banho de sol porque tinha medo de morrer” (Ibidem, p. 

175). A quebra do senso comum criou um mal-estar na redação de O Dia, jornal que até então 

não destoava dos demais veículos na abordagem do assassinato. Máiran conta que seu editor 

guardou a reportagem por dois meses até decidir publicá-la fora de contexto, sem explicar as 

condições de produção envoltas no conteúdo. A descrição das cenas integrava o depoimento 

de uma estelionatária anônima. Sem transparência e a contragosto, o veículo apresenta outra 

face da assassina fria e calculista, e a jornalista passa a ser hostilizada por seus pares.   

Achei na época que teria agradado a todos se eu tivesse, mesmo que 

inventando, construído mais um andar no mito monstro, assassina... Quando 

o filho da Paula Tomás (sic) nasceu o título da matéria era ‘O Bebê de 
Rosemary’, você tem noção? Aí eu venho mostrar uma pessoa de carne e 

osso que faz cocô, que vomita, que tem medo de pegar piolho... Isso é muito 

forte. Ela não podia fazer cocô. Ela tinha que transar com as presas, matar 

todo mundo, era assim que eles queriam a matéria [...] Aí, especialmente 
pouco antes do julgamento, construíram o mito Paula Máiran defensora, 

amiga da Paula Tomás (sic). Uma ou duas pessoas chegaram a insinuar que 

eu poderia ter tido até um caso sexual com ela (Ibidem, p. 174). 
 

   Ao não inventar informações, Paula Máiran faz o mínimo: age segundo princípios 

básicos da profissão. Mas a trama construída para que ela tivesse acesso a tal realidade não só 

é discutível como ilegal, o que a jornalista se dará conta depois. Máiran foi intimada como 

testemunha de defesa pelo advogado de Paula Thomaz, com a justificativa de que a cliente 

correu risco dentro da Polinter. “Ele disse: ‘Você cometeu um crime de falsidade ideológica, 

você enganou o Estado’. Aí minha ficha caiu, porque é verdade, mas eu não tinha pensado em 

nada disso. Eu era totalmente inconsequente” (Ibidem, p. 176).  

E o que pensar de Ted Conover? A causa por trás do livro-reportagem parece nobre: 

dar a conhecer a dura realidade de uma penitenciária. A escolha é pela instalação de 

segurança máxima considerada então a mais problemática de Nova York. Atrás das grades 

está a desumanização de guardas e presos e, uma vez tendo ciência dela por meio do relato de 

Conover, os norte-americanos repensam suas percepções sobre o sistema prisional. Nana 

Queiroz (2015) consegue aproximar o leitor do cotidiano brutal de mulheres encarceradas sem 

fazer uso de tais meios. É como jornalista que ela se apresenta às suas entrevistadas e 

mergulha na vida de sete delas em Presos que menstruam. Conover poderia ter buscado 

permissão de ao menos frequentar Sing Sing como repórter ou fazê-lo em outros cárceres, não 

desistindo tão rapidamente após a tentativa frustrada de seguir um policial em treinamento – 

como diz a matéria do Los Angeles Times, ele foi “rejeitado” por autoridades penitenciárias. 
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“Na devoção à reportagem próxima da pele” (BOYNTON, 2008, p. XXVII, tradução 

nossa
164

), os new new journalists podem acabar privilegiando os sentidos
165

 em detrimento da 

razão, tal qual coloca Sylvia Moretzsohn (2008) em artigo sobre a atuação do “repórter 

infiltrado”. A pesquisadora argumenta que no disfarce está imbuída uma concepção de 

verdade pré-iluminista, segundo a qual a verdade se “vê”. Simultaneamente, o repórter 

enquanto “testemunha-embaixador”
166

, guardião dos fracos e oprimidos, ecoa o já conhecido 

discurso do “quatro poder”, do agir em nome da sociedade que revela o oculto ao público. 

Teríamos aí uma conjugação do conceito de “quarto poder” com a defesa 

desse ideal de objetividade ancorado no testemunho, diferentemente da 
imagem que se costuma associar a esse valor – o do relato distanciado dos 

fatos, refletido num texto “objetivo” não adjetivado, em que o sujeito-

narrador se apaga. O testemunho é visto como objetivo porque o olhar do 

jornalista incorpora o olhar do público – isto é, do senso comum –, “portanto 
é o olhar justo” (Muhlmann, 2004, p. 66) e está acima de suspeitas. Não há 

que pôr em dúvida o que é consensual. Daí a espécie de pacto com o leitor 

em que se aceita tacitamente a veracidade do relato: não se supõe que o 
testemunho possa ser distorcido, exagerado, parcial, mentiroso ou mesmo 

que tudo não passe de invenção. Ao mesmo tempo, e por isso mesmo, esse 

relato é extremamente simplificador: não comporta qualquer complexidade 

ou contradição, reduz tudo a fórmulas previamente aceitas, de fácil 
compreensão, em que vilões e heróis (ou vítimas) são claramente 

identificáveis (MORETZSOHN, 2008, p. 4). 

 

Em sua crítica, Moretzsohn recorre à pesquisadora Géraldine Muhlmann e à percepção 

dela acerca da objetividade ancorada no senso comum, que simplifica o Outro enquanto torna 

o repórter embaixador. Eis um exemplo da simplificação: finalista do prêmio Pulitzer, 

Newjack: Guardind Sing Sing fala de “assassinos condenados sem nada a perder” que 

“atacam de maneira indescritível – como arremessar punhados de fezes em guardas e cuspir 

bocados de urina” (GETTLEMAN, 2000, online, tradução nossa
167

).  

Não obstante, o próprio Departamento de Correções e Supervisão Comunitária de 

Nova York reescreve seis das 309 páginas da obra de Conover. Segundo o responsável pela 

                                                             
164No original e na íntegra: “In their devotion to close-to-the-skin reporting – a journalistic version of Keats's 

‘negative capability’ – they are the children of McPhee and Talese”. 
165Apesar de criticarmos a racionalidade excludente, reforçamos que a razão é crucial. Deixar-se levar pelos 

sentidos é perigosa tentação ao repórter e pode acarretar em prejuízos ao Outro. O que entendemos ser necessária 

é uma nova razão, que caminhe junto da subjetividade (MORAES, 2019), ao invés de estar “empobrecida pela 

supremacia da técnica e da eficiência” (IJUIM; SUJKERBUIJK; SCHMIDT, 2008 apud MORAES, 2019). 
166Esse é um conceito cunhado pela francesa Géraldine Muhlmann (2008, p. 22, tradução nossa) ao tratar de um 

“Eu” que se sobrepõe no conteúdo jornalístico e é aceito porque o jornalista o usa em nome de todos os leitores: 

“Dessa maneira, o ‘eu vi’, embora possa às vezes ser desacreditado desde o início, também é, em certos 

contextos sociais, verdadeiramente todo-poderoso [...] A testemunha não é mais frágil e suspeita, porque sua 

experiência é percebida como a qual cada um de ‘nós’ teria tido em seu lugar. Seu ‘Eu’ unifica a comunidade, 

porque ela o vê, na singularidade de sua experiência, como seu embaixador. Eu chamarei esta forma de 

objetificação, ou este processo de unificação, a figura da testemunha-embaixador”. 
167No original: “Convicted killers with nothing to lose lash out in unspeakable ways – such as hurling handfuls 

of feces at guards and spitting mouthfuls of urine”. 
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decisão, comissário Glenn S. Goord, embora não houvesse naquelas páginas “objeções à sua 

circulação pelo público em geral, tornam-se uma fonte potencial de lesão ou conflito entre 

infratores violentos e predadores em nosso sistema” (In DEPARTMENT..., 2000, tradução 

nossa
168

). Antes da circulação do livro ser permitida em Sing Sing são abstraídas informações 

sobre agentes químicos, uso de porões pelos policiais para controle de presos, ações dos 

oficiais em incidentes em massa, procedimentos de fuga, casos em que devem ser utilizadas 

armas de fogo, entre outras informações que colocam em risco a segurança
169

, despachando, 

no entanto, “[...] passagens não ofensivas no anverso ou no reverso da página editada” 

(Ibidem, tradução e grifo nossos
170

). Não ofensivas a quem?, nos perguntamos.  

 O “sentir na pele” é uma tradição antiga. Muhlmann (2008 [2004], p. 62) lembra que 

a prática do disfarce por repórteres mulheres era comum em jornais populares americanos 

entre os anos 1880 e 1890. No Brasil, Realidade explorava este “sentir” nos anos 1960. A 

pauta que não foi adiante proposta a José Hamilton Ribeiro é constantemente lembrada 

quando o assunto são os limites da reportagem. Naquela década, ele ouviu de seu editor que 

se tornaria negro por um mês, tal qual o escritor norte-americano John Howard Griffin que, 

em 1959, se submeteu a um procedimento médico, ingerindo remédio receitado contra vitiligo 

e realizando aplicações de radiação ultravioleta, para escurecer o tom de sua pele. Griffin 

viajou então a cidades de grande segregação racial para “sentir”, mesmo sendo branco, a 

discriminação vivida pelos negros. No caso de Ribeiro, a experiência seria em São Paulo, mas 

a pauta não foi para frente. Ele não conseguiu mudar de cor, apesar das tentativas de dois 

dermatologistas, com direito a injeções de melanina e longos banhos de permanganato.  

Caso o experimento tivesse dado certo, Ribeiro não estaria excedendo determinada 

fronteira ética? Ao invés de pronta conclusão, recorremos a outra pergunta, localizada um 

passo antes da nossa. Na Série Repórter, do Itaú Cultural – a mesma na qual ele explica a sua 

fórmula de reportagem –, Eliane Brum questiona o veterano repórter sobre o que seria o limite 

ético para ele, “aquela linha que não se pode ultrapassar” no jornalismo. Esta foi a resposta: 

                                                             
168No original: “These are pages that, while I have no objection to their circulation among the general public, 

become a potential source of injury or conflict among violent and predatory offenders within our system”.  
169Não há dúvidas de que procedimentos de fuga precisam ser mantidos em sigilo, já que uma divulgação poderia 

acarretar na saída em massa de detentos da penitenciária, mas, uma vez que o Departamento de Correções e 

Supervisão Comunitária de Nova York tem o poder de reescrever o conteúdo da reportagem, que outras 

alterações podem ter sido feitas no texto diante de informações que desagradaram o comissário?  
170No original e na íntegra: “Commissioner Goord said the pages to be redacted deal with the statewide issues of 

deployment of chemical agents, use of pressure points and holds taught to Officers to control inmates, control of 

emergency equipment in the event of a potential staff hostage situations, descriptions of Officer actions and 

duties during a mass incident, escape procedures, the effective range and use of certain firearms and the local 
issue of descriptions of security issues in Sing Sing yards. Redaction consists of literally cutting out of the book 

the affected pages. That also dispatches non-offending passages on the obverse or reverse of the redacted page”. 
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Um jornalista antigo, muito importante, dizia que não existe a ética do 

jornalista, existe a ética do cidadão. Se o repórter não tem ética como 

cidadão também não vai ter como repórter, então eu acho que o limite da 
ética é: em que medida o que você está fazendo aí é injusto com alguém? 

Você está cometendo uma injustiça, uma leviandade, uma iniquidade, está 

fazendo uma acusação com interesse... Porque, às vezes, você faz uma 

acusação, uma reportagem de denúncia, que você está errado, mas você não 
estava errado quando fez, você acreditava naquilo. Então, também é um 

limite ético que não te impede de fazer as coisas, não. Acho que o limite 

ético é isso: em que medida isso que você está fazendo está sendo injusto 
com alguém? Está caluniando, difamando uma pessoa, o que além de tudo é 

crime? (RIBEIRO, 2015, grifos nossos).  

 

O começo da fala é propício, mas logo ela se torna confusa; Zé Hamilton Ribeiro 

parece se perder. Afinal, é possível estar cometendo uma injustiça ao mesmo tempo em que se 

acredita no que faz. É essa a lógica por trás do velho ditado popular de que o fim justifica os 

meios, ou seja, um bom propósito apaga os caminhos tortuosos trilhados para nele se chegar, 

uma frase atribuída a Maquiavel
171

, mas em nenhum momento presente em sua obra O 

Príncipe, de 1532. Ao “mudar” de cor, John Griffin tinha como objetivo um fim tão nobre 

quanto o de Ted Conover ao expor a dureza das penitenciárias: “[...] revelar aos brancos a 

injustiça da segregação e provar-lhes, através da experiência do próprio autor, que o racismo 

se baseava apenas na cor da pele e não nas qualidades dos indivíduos” (BONAZZI, 2006 apud 

MORETZSOHN, 2008, p. 9). Porém, essa nos parece ser não só uma injustiça como uma 

violência, pois o branco nunca saberá como é ser vítima do racismo por toda a vida, o que está 

posto em argumento de Sylvia Moretzsohn (2008, p. 10-11) que se enquadra aqui: 

Em suma, a “experiência vivida” do repórter pode ser muito importante para 

ele mesmo, para aguçar sua sensibilidade através de um mergulho em 

diferentes realidades; ainda assim, seria preciso sempre alguma ressalva 

quanto à profundidade desse “laboratório”, pois, por mais que esteja imbuído 
de sua persona – isto é, por melhor que seja seu desempenho como ator –, 

ele sabe que retornará ao seu status original, o que, só por isso, já deveria 

pôr em causa o sentido da autenticidade do seu relato.   
 

Não é possível “ser” o Outro ou falar em nome dele porque sempre, em algum 

momento, o jornalista retornará à sua condição original, de forma que a mera sugestão da 

ideia deveria suscitar uma pergunta óbvia, que Brum faz a Ribeiro em outra entrevista: “Não 

tinha um repórter preto, Zé?”. A resposta dele começa assim: “Mas a graça estava em alguém 

que fosse branco, que visse a diferença. Porque o preto já nasceu levando surra, para ele já 

seria normal” (RIBEIRO, 2011). Não é normal, antes é fruto do racismo estrutural, também 

                                                             
171A frase é elaborada a partir de um ponto amplamente criticado do pensamento de Maquiavel (1532). De 

acordo com o filósofo italiano, para cuidar do bem geral, o soberano precisaria estar acima do bem e do mal, 
uma contraposição à ética cristã que o subordina à lei de Deus. Mas, com isso, há o perigo de o Estado estar apto 

a utilizar de qualquer tipo de violência se assim o fizer em nome de todos os seus súditos.  
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impregnado na estrutura do jornalismo: nem sequer se pensa na chance do repórter negro ser o 

protagonista de sua própria história. Para além de tal colocação, ele explicita em trecho 

anterior da conversa que só se negou a receber o disfarce da maquiagem, último recurso no 

horizonte, por ter receio da sua verdadeira cor ser reconhecida. Inexistem outros conflitos. Em 

um segundo depoimento sobre esta pauta, fica patente como há a romantização da vivência:  

A proposta dessa reportagem [...] uma proposta entusiasmante e irrecusável, 
ia ser uma das características da nova revista: matérias nascidas em grande 

criatividade e para serem “vividas” profunda e corajosamente. E depois 

transcritas com toda “verdade” possível. Daí o nome: Realidade (RIBEIRO 
apud FARO, 1999, p. 99, grifos nossos). 

 

Escrever sobre o que se conhece é preferível, e a grande reportagem permite a 

vivência mais duradoura entre os gêneros jornalísticos. Mas colocá-la em um pedestal é 

igualmente correr o risco de esquecer quem deve ser protagonista: o Outro. Esse desafio ficará 

mais claro adiante, quando abordamos a aproximação entre reportagem e Etnografia. 

 

3.2 – Nodos da mesma raiz: grande reportagem e outros horizontes 

 

Os Kaiabi, ou Kawaiwete, como se autodenominam, habitam o estado do Mato Grosso 

e resistem desde o final do século XIX à invasão de suas terras. Para explicar as relações de 

parentesco que possuem, esse povo originário utiliza, metaforicamente, a raiz da batata doce, 

chamada por eles de jetyk. Partimos dessa associação para tratar da aproximação da grande 

reportagem com outros campos do saber, pois apresentaremos adiante o exemplo de uma 

reportagem que tem os Kaiabi como mote.  

Cada nodo de jetyk representa um núcleo familiar, que engloba do patriarca aos primos 

de primeiro grau e, apesar de se aproximarem ou distanciarem conforme o grau de parentesco, 

todos os nodos dos Kaiabi vêm de uma origem comum, uma mesma raiz (BARBOSA DE 

OLIVEIRA, 2010, p. 189). A grande reportagem possui suas especificidades, assim como a 

Etnografia, mas entre ambas há uma origem comum: o encontro com o Outro. No jornalismo 

esse encontro resultará na publicação de histórias pela imprensa. Por meio da Etnografia (do 

latim ethnos + graphos, escrita sobre uma cultura), o pesquisador irá compilar e analisar o que 

anotou no período passado junto à comunidade. Fabiana Moraes (2015, p. 201) defende que o 

jornalismo tem muito a ganhar com a Etnografia exatamente por conta desse trabalho de 

campo, da aproximação prolongada que “[...] vai, posteriormente, ajudar na interpretação das 

múltiplas identidades, evitando uma leitura unidimensional da realidade”.  
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O longo tempo de contato
172

 do etnógrafo, seja com a tribo indígena, seja com 

estudantes na sala de aula da metrópole, se soma a outros procedimentos, como a descrição 

densa, que caso aplicássemos ao jornalismo reforçariam determinadas características já 

apontadas da grande reportagem. Descrição densa é uma contribuição que o antropólogo 

estadunidense Clifford Geertz resgata em 1973 do filósofo britânico Gilbert Ryle (1949). Ryle 

diferencia o ato de piscar como um tique nervoso do piscar como uma farsa, quando um 

amigo imita a piscadela inicial para dar a impressão de que uma conspiração está sendo 

armada. Recorrendo a essa cena, na qual tiques e imitações são produzidos, percebidos e 

interpretados, Geertz (1989, p. 17) entende a Etnografia como uma teoria interpretativa da 

cultura, a piscadela da piscadela, construções do pesquisador sobre construções de outras 

pessoas, de forma que “fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de ‘construir uma leitura 

de’) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 

comentários tendenciosos” (Ibidem, p. 20). Os etnógrafos fabricam o relato, o que os 

jornalistas também fazem, de forma que o relato não é a mera descrição, mas uma escrita 

somada à análise e à interpretação, por isso descrição densa.     

Até que ponto a subjetividade
173

 distorce o manuscrito que é o Outro? Nas 

reportagens, o “Eu” pode ser preponderante a ponto da imersão se transformar em uma 

aventura, na qual o próprio jornalista assume ares de protagonismo. Ao compararmos 

brevemente a grande reportagem Resgate de uma tribo, de Carlos Azevedo, publicada em 

                                                             
172Em estudo sobre a abordagem etnográfica, Carmen Lúcia Guimarães de Mattos (2011, p. 52) chega a citar o 

período mínimo de dois anos para a incursão ao campo constituir de fato uma Etnografia. 
173É importante frisar que o extremo oposto da subjetividade, a anulação do “Eu”, nunca poderá ser alcançado. E 

nem deve ser. Em seu livro de trabalhos de longa imersão publicados na Época, Eliane Brum (2017, p. 364) 

confessa ter o desejo de “[...] desabitar-se de si para habitar o outro, o mundo que é o outro”, o que, para ela, o 

movimento da reportagem exige. De fato, reportagem exige alteridade. Mas não é possível descrever o Outro sob 

o ponto de vista dele próprio. No campo da Etnografia, Carmen Mattos (2011, p. 65), chamará essa de “irônica 

dificuldade”. Para ela, no entanto, a limitação não imobiliza a busca pela alteridade, pelo contrário, deve motivar 

a meditação do pesquisador, na tentativa de encontrar maneiras em que a perspectiva do Outro esteja 
contemplada da melhor forma. Nos dois casos, a subjetividade, ao invés de vilã, pode ser importante aliada. Ao 

ter consciência do “Eu”, jornalista e pesquisador sabem de seu papel como alguém externo à comunidade, que 

não se confunde com ela e não rouba lugares de fala. Especificamente no jornalismo, em que a objetividade 

tende a ser colocada em um pedestal, é urgente reconhecer a subjetividade como componente necessária a um 

jornalismo íntegro e integral (MORAES, 2019), por não negar a emoção, antes vê-la como informação; por 

pressupor a figura de um repórter que não se apaga, antes se posiciona, embora entenda que não é protagonista. 

Não à toa, Fabiana Moraes (2015, p. 159) defenderá “[...] um jornalismo que se utilize, sem constrangimentos, 

da subjetividade, reconhecendo-a como ganho fundamental na prática da reportagem e mesmo na notícia 

cotidiana. Nele são considerados, e não negados, os elementos que escapam da ‘rede técnica’ dessa área de 

conhecimento. Assume-se que não é possível dominar o mundo exterior – e o Outro – em sua totalidade [...] mas 

que 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”.  
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dezembro de 1966 na revista Realidade, com pesquisa etnológica
174

 de Frederico Barbosa de 

Oliveira (2010), ambos acerca dos Kaiabi, o privilégio da aventura jornalística fica explícito. 

 Acompanhado do repórter fotográfico Luigi Mamprin, Azevedo participou da 

transferência dos Kaiabi da região do Tatuy ao Parque Nacional do Xingu, ambos no estado 

do Mato Grosso, junto de Cláudio Villas-Bôas
175

, paraquedistas da FAB e lideranças 

indígenas. A mesma travessia, a pé e a canoa, é citada por Barbosa de Oliveira, apesar do 

antropólogo se ater à presença da tribo em toda a extensão do rio Teles Pires. Muitos Kaiabi 

partiram para o Xingu devido a conflitos com seringueiros e ao alastramento de doenças dos 

homens brancos que ocuparam a terra. No caso do pesquisador, o objetivo foi compreender a 

relação dos indígenas com seu território originário, ouvindo as histórias relacionadas ao Teles 

Pires, aquelas relativas à transferência e, ainda, as narrativas sobre a vida após a mudança.   

A reportagem de Realidade começa com uma página editorial em que é enaltecido o 

esforço dos repórteres para a “cobertura de uma história de solidariedade humana, a salvação 

de um povo ameaçado de desaparecimento – os índios caiabis” (AZEVEDO, 1966, p. 37), já 

deixando claro o espírito de heroísmo imbuído na pauta
176

. Os indígenas são apresentados 

como aqueles que precisam ser salvos. É destacado, em seguida, o caráter de aventura: foram 

40 dias, 300 quilômetros percorridos, e os repórteres passaram por todas as dificuldades que 

uma floresta oferece, da fome, obrigando Azevedo a caçar, à malária que Mamprin pegou 

durante o percurso. Ao longo de mais de dez páginas, uma característica chama a atenção: a 

reportagem se constitui como um caderno de campo desse período. No desenrolar do texto, o 

leitor se dá conta de como as condições adversas tornam cada vez mais desafiadora a missão 

do resgate e se depara também com um olhar reducionista para com os indígenas, como 

quando é descrito o encontro com o líder Kaiabi. Ele aparece como “incivilizado”, trajando 

roupas sujas, uma figura “feia”, mas que mantém certa imponência por seu status: 

Por último, um velho se aproximou. Devia ter uns 70 anos, coisa rara, pois 

os índios em contato com os civilizados morrem mais cedo. Não falava 

português, mas suas palavras em caiabi, pronunciadas em voz baixa e rouca, 

                                                             
174

A Etnologia é descrita por Mattos (2011, p. 52) como “ramo da antropologia cultural que estuda a cultura dos 

povos naturais, é o estudo e o conhecimento, sob o aspecto cultural das populações primitivas”. Ainda segundo a 

autora, ela surge 50 ou 60 anos antes da Etnografia, por sua vez, “a especialidade da antropologia, que tem por 

fim o estudo e a descrição dos povos, sua língua, raça, religião, e manifestações materiais de suas atividades, é a 

parte ou disciplina integrante da etnologia” (Ibidem, p. 53). 
175

Os sertanistas Orlando, Cláudio e Leonardo Villas-Bôas participaram da Expedição Roncador-Xingu, parte da 

Marcha para o Oeste, fomentada por Getúlio Vargas como forma de mapear e ocupar áreas do interior do país 

ainda desconhecidas pelo governo. No percurso, os irmãos lutaram pela implementação de um parque que 

pudesse ajudar na preservação da natureza e da cultura indígena local, ameaçadas pelo contato com os brancos.  
176O caráter de aventura fica ainda mais explícito quando descobrimos que a intenção inicial não era acompanhar 
o deslocamento dos Kaiabi, mas sim fotografar uma onça na Amazônia, o que é relatado pelo próprio Carlos 

Azevedo em seu livro Cicatriz da Reportagem (2007).  
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tinham um tom cordial. Apesar da roupa suja e desbotada que lhe enfeiava a 

figura, mantinha um ar imponente, um jeito de quem se acostumou a 

mandar. Pois o velho era um chefe. Era Temioni, o último uriat (de 
linhagem nobre) dos caiabis do rio Tatuin (Ibidem, p. 47, grifos nossos). 

 

No fim, o Kaiabi é um pobre coitado “incivilizado”, ou um insano. Sim, porque a 

reportagem irá questionar a decisão de indígenas que se recusaram a partir rumo à vida nova à 

espera deles no Xingu. “Tinham recusado uma oportunidade, talvez única, de trocar uma vida 

triste e sem esperança por um mundo novo, melhor” (Ibidem, p. 54, grifo nosso). O trabalho 

de Barbosa de Oliveira, ao contrário de julgá-los, buscará entender com os Kaiabi os motivos 

por trás da recusa. Nos depoimentos dados ao antropólogo são feitas referências à ligação 

estabelecida com o rio e ao fato de a região do Xingu ser muito diferente da do Tatuy e do rio 

Teles Pires. Sente-se a ausência da floresta dos territórios originários, de árvores importantes 

para a cultura do povo Kaiabi. A separação da família é outro dado relevante. Tamanaú, por 

exemplo, relata para Barbosa de Oliveira que teve desentendimentos com Cláudio Villas-Bôas 

logo na chegada ao Xingu, mas acabou por desistir de ir embora já que tios e primos haviam 

ido com ele para o Parque. Após a morte desses parentes, no entanto, o Kaiabi passa a querer 

retornar ao Teles Pires, onde mora o irmão (BARBOSA DE OLIVEIRA, 2010, p. 186). Ao 

mesmo tempo, há quem tenha ficado feliz pela transferência, caso de Kaipá, que perdeu toda a 

família no Teles Pires por conta de sarampo e não pensa em voltar à região (Ibidem, p. 188). 

Assim, salta aos olhos o investimento na entrevista, técnica compartilhada por Etnografia e 

jornalismo, e sua preponderância para que o Outro possa de fato se apresentar segundo sua 

própria perspectiva. Faltou à Realidade explorar o uso dessa ferramenta para um relato mais 

justo da história dos Kaiabi. Azevedo parece incorrer em um erro recorrente na sua geração, 

sintetizado por Moraes (2015, p. 201) nos seguintes termos: 

Nesse tipo de reportagem que sublinha o “estranhamento” do 
objeto/tema/personagem abordado (“estranho para quem?”, devemos sempre 

perguntar), 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, 

assim, terminam sendo instrumentalizadas: servem para ser notícia e, logo 
depois, entram no arquivo do passado.  

 

Há o mérito do repórter em apresentar o conflito com os seringueiros por meio de 

relato do Kaiabi Temioni e, a partir da descrição da blastomicose na pele do índio Tabá, 

revelar as doenças a que os Kaiabi estavam sujeitos. É preciso ressaltar a presença no texto da 

crítica à dominação que leva à perda das referências ancestrais do indígena. Igualmente é 

salutar a diferença entre um e outro exemplo apresentado pela própria experiência distinta 

vivida por pesquisador e repórter. Carlos Azevedo não retorna ao Xingu para investigar a 
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adaptação dos Kaiabi. Barbosa de Oliveira o faz, mas não acompanhou a travessia deles até 

lá. As condições de produção nos dois campos nunca serão as mesmas. Mas, apesar dessas 

ponderações, é necessário ressaltar que Resgate de uma tribo perde o que deveria ser seu foco.  

Na Antropologia, o “Eu” superior já transformou o Outro em exótico, especialmente 

no século XIX, quando as diferenças culturais eram vistas segundo graus evolutivos; 

determinados povos eram considerados mais “civilizados” do que outros – expressão, aliás, 

empregada na reportagem de Azevedo. O crítico literário José Veríssimo realizou estudos 

etnográficos da Amazônia publicados nas obras Primeiras Páginas (1878), Cenas da Vida 

Amazônica (1886), A Amazônia (1892) e Pesca na Amazônia (1895), mas sua escrita nesta 

seara foi marcada pelo etnocentrismo, como avalia Mariana Moreno Castilho (2011). Em 

trecho de Cenas da Vida Amazônica, que ela reproduz, Veríssimo classifica o indígena como 

alguém pouco afeito ao trabalho, uma falácia repercutida desde os colonizadores europeus.      

Se desadoram o trabalho é antes por desprezarem-lhe os proventos que por 

preguiça somente. A copia dos rios infinitamente piscosos, a enormisidade 

das florestas repletas de caça, a terra riquíssima de productos úteis de toda a 
especie, ahi estão senão justificando, pelo menos explicando a sua 

indolência e offerecendo-lhe com o mínimo de trabalho possível que os 

sustenta, a casa que os agasalha e até a roupa que os veste (VERÍSSIMO, 

1886 apud CASTILHO, 2011, p. 172, grifo nosso). 
 

Cláudia Lago não faz menção a esse passado da Antropologia em artigo de 2010. 

Graduada em jornalismo, com doutorado em Ciências da Comunicação, Lago tem mestrado 

em Antropologia Social e passeia pelos dois campos aqui elencados. Mas, diferentemente do 

apresentado até agora, ela considera o jornalismo pouco capaz de incorporar o Outro em suas 

narrativas por conta da práxis profissional, de “[...] valores específicos internos ao campo que 

excluem o diferente, circunscrevem-no e não o percebem plenamente” (LAGO, 2010, p. 175). 

Recorrendo à metáfora de Bourdieu (1997), a pesquisadora reforça que os jornalistas veem de 

determinadas formas a realidade, como se utilizassem óculos específicos, que predeterminam 

o olhar. Para ela, o jornalista, formado junto às camadas médias e altas, carregaria o “habitus” 

de sua classe (Ibidem, p. 168). Não negamos que o jornalismo possa excluir o diferente, mas 

questionamos o fato de Lago considerar o encontro com o Outro grande desafio na profissão. 

Acreditamos que o jornalista, independente de sua posição social, possa sim ter um 

pressuposto ético que o leve a um olhar mais complexo para com o seu personagem. 

Entendimento semelhante parece possuir Fabiana Moraes (2015). Cláudia Lago é 

enfaticamente contestada pela repórter ao dizer que o Outro está fadado no jornalismo ao 

estereótipo do marginalizado ou a receber um status de glamour, distante de seu contexto. 
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[...] A pesquisadora vai além nessa visão extremamente polarizada, 

realizando uma afirmação tão reducionista quanto a do tipo de jornalismo 

que ela critica: ‘enquanto a antropologia se coloca a necessidade de 
apreender, compreender e acolher o Outro, o jornalismo opera no sentido 

inverso’. Simplificando ainda mais, se é possível: jornalistas vão até as ruas, 

passam semanas, meses e até anos em contato com pessoas e grupos 

localizados em várias faixas sociais justamente para não entendê-los, para 
evitar contatos, para permanecerem herméticos às transformações que 

qualquer contato com o Outro possa provocar. É preciso dizer também que, a 

partir da afirmação de Lago, a antropologia, augusta a priori, jamais se 
esquivou em suas tentativas de apreender este vasto mundo, nunca adotou 

uma postura etnocêntrica em relação aos grupos e às pessoas sobre os quais 

se debruçou (MORAES, 2015, p. 206, grifo nosso). 

 

Os dois campos terão exemplos de erros e acertos. O que torna a defesa de Moraes 

muito propícia é, exatamente, não ignorar que há limitações no jornalismo. Ela as aponta em 

seu livro, mas também reitera a necessidade de se fazer diferente, na grande reportagem e na 

cobertura diária. O fundamento dessa argumentação de Moraes (2015, p. 207) está na obra 

Sociologia do Jornalismo, originalmente de 2001, na qual o teórico francês Erik Neveu fala 

tanto nos vícios dos profissionais em práticas valorizadas pelo mercado quanto em jornalistas 

que os questionam e os superam. Vem de Neveu (2006, p. 171, grifos nossos) conceito-chave 

para a conexão definitiva dos dois nodos da raiz, o de jornalismo etnográfico:  

Quatro observações podem delimitá-lo. Trata-se primeiro de um jornalismo 

de reportagem. Ele se fixa na evocação de pessoas ‘comuns’: caminhoneiros 

em greve, professores em sua primeira aula, eleitores populares da Frente 
Nacional. Ele faz uso de procedimentos de citação, de técnicas de 

encenação, de estilos de vida. Ele funciona, enfim, sobre uma espécie de 

inversão das formas de cobertura comum da atualidade, passando do ponto 
de vista dos que decidem para o dos efeitos de suas decisões. As traduções 

desse jornalismo variam segundo o país. O New Journalism americano foi 

seu precursor. Ele é hoje substituído, especialmente nas revistas, pelo 

Intimate Journalism, que utiliza a técnica do perfil ou da descrição realista 
da vida cotidiana para fazer com que ‘os leitores saiam momentaneamente 

deles mesmos e sintam o que é ser outra pessoa’ (HARRINGTON, 1997, p. 

XV), para deixar inteligíveis os problemas sociais a partir de um 
personagem. 

 

A citação de Harrington trazida por Erik Neveu é passível de críticas, já que o “sentir 

o que é ser outra pessoa”, tomado em sua integridade, como vimos é perigoso, podendo fazer 

o repórter ultrapassar certos limites. Esse sentir é discutível esteja ele ancorado na figura do 

jornalista, do pesquisador ou do leitor, tal qual é colocado agora, pois nunca será possível 

verdadeiramente sentir como o Outro. Ao mesmo tempo, não se pode negar que o jornalismo 

etnográfico, caracterizado no trecho, é quase um sinônimo da reportagem social de Magno 

(2006) e do New New Journalism. A aproximação entre o gênero jornalístico e a Etnografia 

não se encerra em trabalhos e pesquisas sobre comunidades ancestrais, povos que já foram 
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reduzidos à curiosidade de antropólogos e jornalistas, mas que também motivam trabalhos 

sérios por parte dos dois profissionais. A Etnografia urbana terá muito a dialogar com a 

grande reportagem e será enaltecida por Mattos (2011, p. 68). Ela sustenta que a maior 

incidência como participantes das pesquisas etnográficas deve ser das pessoas “[...] passíveis 

de serem desprezadas em outras abordagens de pesquisa por não constituírem um padrão 

determinado e validável para generalizações para o todo da sociedade”, como “[...] meninos 

de rua, presidiários, negros, mulheres, professores, estudantes, trabalhadores, pacientes de 

hospitais e hospícios”. As temáticas sociais emergem como mais um laço entre os dois ramos. 

Quando se trata da literatura, o tratamento dado ao texto é o que fornece a sinergia. Já 

adentramos nesta temática ao abordar o New Journalism, embora o chamado jornalismo 

literário seja mais amplo do que as contribuições de Wolfe, Talese e seus contemporâneos. 

Tal qual apontamos em pesquisa anterior, “Edvaldo Pereira Lima (2003) refere-se a ‘novo 

jornalismo’ como um momento do jornalismo literário, uma ‘versão radical’ que aperfeiçoou 

técnicas já existentes e criou outras” (SOUZA, 2014, p. 12). Àquela altura dávamos exemplos 

de produções anteriores ao New Journalism que contemplavam um estilo de escrita mais 

próximo daquele presente nos livros de ficção, como Dez dias que abalaram o mundo, 

cobertura de John Reed (1919) da Revolução Russa, e Hiroshima, trabalho em que John 

Hersey (1946) relata a história de seis sobreviventes da bomba atômica lançada sobre o Japão. 

Conteúdos recentes também podem ser facilmente listados. Antes de o fazermos, no 

entanto, cabe ainda consultar mais fontes acerca da aplicabilidade de recursos da literatura no 

texto jornalístico. Retomar Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (1986, p. 75) é relevante, já 

que eles conceituam a reportagem-conto. A construção é inusitada, afinal, como os próprios 

autores atestam, o conto costuma ser a forma literária mais curta, a reportagem a mais longa 

das produções jornalísticas. Todavia, determinadas características do gênero literário são para 

eles aplicáveis à reportagem, o que justificaria a associação. Os autores têm como argumentos 

os quatro atributos do conto apontados pelo russo Anton Tchekhov – força, clareza, 

condensação e novidade –, junto de uma contribuição do escritor Edgar Allan Poe: a tensão.    

Em linhas gerais, a força é o que arrebata o leitor, desperta o seu interesse para que 

prossiga na leitura até o fim da narrativa. O que pode contribuir para este objetivo é a 

novidade, o caráter imprevisível que o texto assume, não necessariamente por estar atrelado a 

algo inédito. Um assunto já retratado pode ser contado por um novo ângulo. A clareza permite 

que a história não se torne obscurecida ou cansativa pelo excesso, portanto, que não perca a 

sua força. E um texto claro é aquele que condensa os recursos narrativos e descritivos, 
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eliminando ideias intermediárias e supérfluas. Por fim, a tensão criará um suspense, 

instigando o leitor a querer saber o final da história. É o retardamento da narrativa de forma a 

constituir um clímax, pelo qual o leitor passará a ansiar (Ibidem, p. 76). 

A reportagem-conto, além de ter essas características, geralmente se inicia com a 

particularização da ação (Ibidem, p. 81). É escolhido um personagem em torno do qual se 

contará a história e, para isso, faz-se uso até mesmo dos fluxos de consciência, que o New 

Journalism explorou. Sodré e Ferrari (1986, p. 81-86) dão como exemplo de reportagem nesta 

seara outro conteúdo de Realidade, desta vez de março de 1967: Esse boi é meu. Roberto 

Freire acompanha um magarefe, homem que mata bois para os açougues, e estrutura os 

primeiros parágrafos de seu texto a partir do amanhecer do núcleo familiar desse personagem. 

Quatro horas da manhã: João veste-se, Rosa prepara o café, os filhos ainda 

dormem. São seis, mulatos como os pais, deitados na cama larga, em todas 
as direções. – Tive aquele sonho hoje de novo – diz ele apertando o cinturão. 

Ao vestir a camisa de pano de saco, ela rasga nas costas. Rosa a apanha e vai 

remendá-la junto ao lampião. João abaixa-se para pegar a faca e o amolador 
debaixo da cama. Para um instante, olhando o rosto dos meninos. Sente um 

amolecimento no peito e nas ideias, parecido com o que sentia por Rosa 

antes do casamento (FREIRE, 1967, p. 53, grifos nossos).  
 

Nem o menor movimento, o gesto de pegar a faca, escapa ao repórter em sua 

descrição, que, apesar de minuciosa, não deixa de apresentar de forma clara ao leitor a cena 

cotidiana da vida de João. Trata-se da realidade de um magarefe dos arredores de Feira de 

Santana, na Bahia, uma realidade provavelmente nova para muitos dos leitores da revista, 

membros das classes médias urbanas. Esses leitores sentem-se interessados em continuar a 

conhecê-lo, assim como a Rosa e aos meninos para cujos rostos o pai olha. A curiosidade é 

despertada não só porque os personagens são brevemente apresentados – a cena traz muita 

ação e pouco aprofundamento sobre eles –, mas também por conta do sonho. Referenciado no 

lead, o sonho de João não mais é explorado até o último parágrafo do texto, no melhor estilo 

da tensão sugerida para os contos. Já a investida em decifrar consciências está presente na 

frase “Sente um amolecimento no peito e nas ideias”, uma pressuposição do repórter acerca 

dos sentimentos do protagonista da narrativa, o magarefe, a partir de quem tudo se desenrola.  

Assim como Esse Boi é meu, outras reportagens de Realidade reuniram muitos dos 

atributos elencados por Sodré e Ferrari, o que eles mesmos atestam. Mas, em nota de rodapé, 

os autores expõem um risco: para eles, a revista “[...] penetrava, às vezes, no perigoso terreno 

da inverossimilhança, por tentar suavizar a dureza dos temas através de uma excessiva carga 

lírica” (SODRÉ; FERRARI, 1986, p. 77). A reflexão é necessária, afinal há fronteiras que 

devem ser respeitadas para que personagens reais não se tornem meramente ilustrativos. Em A 
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mulher que alimentava, reportagem de 2008 publicada na revista Época, Eliane Brum procura 

na literatura recursos para relatar a dor, mas não parece adentrar no “perigoso terreno” citado. 

A repórter acompanha por 115 dias Ailce de Oliveira Souza, paciente terminal de câncer. 

Com ela, estabelece um pacto: Ailce daria seu testemunho e Eliane manteria sua história viva; 

história contada em versos, metáforas, retornos temporais, alusões e fluxos de consciência. 

Na narrativa construída, tão próxima da literária, o “Eu” surge entremeado com a 

terceira pessoa, enquanto a repórter conta nuances da trajetória da cozinheira aposentada. 

Embora haja a presença da primeira pessoa para explicar diálogos com Ailce, Eliane Brum 

tem consciência de seu papel e se cala várias vezes para não sobrepor o seu “Eu” ao da 

personagem. A jornalista comenta pós-publicação como nunca usou a palavra “câncer” ou 

“morte” nas conversas, o que a permitiu descobrir que Ailce também não pronunciava 

nenhuma delas. Caso tivesse feito alguma pergunta em que incluísse as terminologias, 

deixaria de perceber como a personagem lidava com sua doença (BRUM, 2017, p. 334). 

Brum escolhe acompanhar a morte, vai atrás da dor quando poderia não expor o 

sofrimento de Ailce. Por um lado, é bem questionável até que ponto uma pauta como essa é 

válida. Mas, por outro, ela pode ser crucial. Relatar a dor de Ailce é alertar para a necessidade 

do zelo com pacientes terminais, proporcionando a eles melhor qualidade de vida. É lembrar 

que tais pacientes têm uma história e que ela não acabou. É deixar Ailce falar sobre si, o que 

ela atesta que não fazia, ou dar-se conta de seu papel de protagonista, apesar de nunca ter 

pensado “[...] que sua vida dava um romance. Nem mesmo uma reportagem. Ela não alcançou 

o pico do Everest, nem decifrou uma espiral do DNA ou compôs uma sinfonia. Também não 

queimou sutiã em praça pública. Ailce viveu” (BRUM, 2017, p. 326-327).  

  A dor sempre será indizível, então como abordá-la? Essa é a pergunta que faz Sylvia 

Moretzsohn (2013) em artigo no qual busca caminhos para serem noticiadas tragédias como a 

de Mariana
177

. Ela conclui que não é tentando, em vão, apagar a emoção, nem ultrapassando o 

limite que separa o sensível do sensacional, mas sim aceitando a subjetividade inerente, além 

da aposta em outros formatos: “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). Mas será que sempre a aproximação com a literatura gerará 

esse resultado esperado? Vejamos na análise do próximo exemplar de nosso corpus. 

                                                             
177Em 5 de novembro de 2015 a Barragem de Fundão, sob a responsabilidade da mineradora Samarco, se rompeu 
no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), matando 19 pessoas. Os rejeitos de minério causaram grande 

desastre ambiental, por atingirem o Rio Doce, cuja bacia hidrográfica perpassa Minas Gerais e Espírito Santo.  
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3.3 – Um cotidiano contado em quatro estações 

As quatro estações de Iracema e Dirceu é a última grande reportagem que 

analisaremos nesta dissertação. O projeto do Diário Catarinense englobou, em 2015, um 

caderno especial de 24 páginas no jornal, um webdoc de 8 minutos e 50 segundos divulgado 

no YouTube, uma versão do material veiculada na RBS TV, além de um especial multimídia, 

vencedor na categoria Internet do Prêmio Vladimir Herzog naquele mesmo ano. A procura 

por trabalhos no diretório da premiação nos fez chegar a essa longa imersão disponibilizada 

na web, como vimos também conhecida como Longform Journalism
178

. Ela é assinada por 

Ângela Bastos, com fotografias de Charles Guerra e o envolvimento de mais 10 profissionais, 

entre editores, designers, editor e diretor de vídeo, editores de trilha sonora e tradutores.  

Durante dois anos e sete meses, a repórter acompanha a família dos agricultores 

Iracema e Dirceu Canofre de Campos. À época do primeiro encontro, o casal sulista garantia a 

própria sobrevivência e a da maior parte dos 14 filhos com uma renda de R$ 54,00 por pessoa, 

figurando, segundo o Censo de 2010, entre os 102 mil catarinenses na extrema pobreza
179

. O 

índice era, então, o menor percentual do país, o que fez o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) projetar Santa Catarina como o primeiro estado brasileiro com potencial para 

erradicar a extrema pobreza. Com base nesses dados, Bastos inicia em 2012 uma pesquisa 

atrás dessas famílias, que vivem realidade oposta daquela pela qual seu estado é conhecido.  

Informações de bastidores, entre elas esta origem da pauta, são dadas por Ângela 

Bastos em um dos áudios que entremeiam o trabalho. Nomeados Diários da Repórter, os 

podcasts de até um minuto são explicações da jornalista acerca do que sentiu nas situações 

que acompanhou junto dos Canofre de Campos. Os conteúdos sonoros estão presentes em 

quatro das abas que compõem o especial. No total elas são cinco: Família; Outono; Inverno; 

Primavera; Verão. A página de acesso traz a foto do casal em uma cena corriqueira no 

cômodo de sua casa. Iracema lava louça e Dirceu toma chimarrão. Detalhes como o chapéu 

pendurado na parede são ressaltados do fundo da imagem por meio de um contorno branco e 

passam a constituir botões que levam às outras abas.  

                                                             
178Denise Tavares e Renata Rezende (2017, p. 4) nomeiam de outra forma esse tipo de produção. Segundo as 

autoras, que também analisam As quatro estações de Iracema e Dirceu, o trabalho do Diário Catarinense é um 

webdocumentário, “[...] uma das definições mais recorrentes destes produtos que articulam texto, imagem (foto, 

ilustração e infográfico) e audiovisual (vídeo e áudio)”. Esse gênero incorpora “[...] a interatividade e a 

integração multimídia à construção narrativa documentária” (Ibidem). As autoras lembram que a palavra surge 

em festival internacional de filmes documentários no ano de 2002, passando a ser considerada como um novo 

formato do gênero documental em 2005, com o memorial interativo La cité des mortes. Iniciativa do estúdio de 

design digital Upian, o memorial narra os assassinatos de 400 mulheres na Cidade do México. Disponível em: 
<http://www.lacitedesmortes.net/> Acesso em: 29 dez. 2019. 
179 Recebem esta classificação, segundo o Censo, pessoas que vivem com menos de R$ 70,00 per capita.  

http://www.lacitedesmortes.net/
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Família começa a apresentar a história de vida de Iracema e de Dirceu, resgatando 

memórias da infância à vida adulta de ambos. Os filhos são apresentados por meio de 

slideshow, no qual fotos individuais aparecem emolduradas por uma espécie de janela de 

madeira. Ao lado das fotos, um parágrafo informa idade, características físicas e 

comportamentais, com descrição de ações, trejeitos, e das personalidades de cada um, 

interpretadas pela repórter. Em seguida, há uma série de imagens da moradia da família junto 

de legendas explicativas acerca de seus bens, do espaço por eles compartilhado, da forma 

como fazem as refeições e de como tomam banho. Por fim, a reportagem localiza a região de 

Santa Catarina em que vivem os personagens. Trata-se de Timbó Grande, cidade situada a 

400 km de Florianópolis e com altitude de mais de 900 metros acima do nível do mar.  

  As demais abas constituem o que é a proposta da grande reportagem: ser uma “[...] 

travessia econômica e social inspirada nos ciclos da natureza” (BASTOS, 2015, online). 

Outono, inverno, primavera e verão ditam o encadeamento do conteúdo. O internauta 

acompanha como é a adaptação da família ao frio de zero grau, com que lidam todo ano, mas 

também conhece acontecimentos que se deram em determinada época por acaso. Um exemplo 

é a tentativa de Iracema em requerer o restabelecimento dos depósitos do Programa Bolsa 

Família, idas e vindas à cidade durante meses do outono. Nem todas as estações, no entanto, 

dizem respeito a situações protagonizadas pelos Canofre de Campos. A primavera é vivida 

por Ângela Bastos na Alemanha, quando no Brasil era outono. A repórter viaja à procura das 

origens dos antepassados de Dirceu, embora o próprio Dirceu não possa conhecer aquela 

primavera, o que é problematizado pontualmente. No Diário da Repórter, Bastos (2015, 

online) descreve o avião que a levará à Alemanha e o contrasta à “[...] casa da família de 

Iracema e Dirceu, minúscula, perto desse avião chamado de ‘rainha dos céus’. Eles nem 

sonham que estou indo para Hamburgo, de onde pode ter saído o primeiro Canofre”. 

 Encontrar esse vínculo europeu é a resposta do Diário Catarinense ao diagnóstico que 

eles entregam pronto no quarto parágrafo do texto: “A narrativa de sua vida se faz pela 

ausência” (Ibidem, grifo nosso). Se produzíssemos uma paráfrase dessa sentença, com outras 

palavras mobilizadas para gerar novos sentidos, poderíamos dizer: “A narrativa de sua vida se 

faz não só pela ausência”. E, de fato, embora haja muitas ausências, há presença: da família, 

de um cotidiano, do trabalho, das memórias do que Dirceu já passou. Ao arbitrariamente 

interpretar sua vida como uma total lacuna que precisa ser preenchida, e incitar os leitores a 

fazerem o mesmo, a reportagem tende a encerrar o agricultor em um limbo onde o próprio 

existir é desvalorizado. Estamos de novo no âmbito da Análise de Discurso, agora procurando 
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entender como Iracema, Dirceu, seus filhos e a pobreza são constituídos discursivamente, de 

que forma os sentidos que os cercam são engendrados. No primeiro capítulo falávamos da 

vida vulnerável exposta a partir da espetacularização, em exemplos advindos da imprensa, 

ligados principalmente a imagens. O conjunto imagem, texto, áudio e infográfico também tem 

muito a dizer e pode incorrer ou não no mesmo erro. Para compreender melhor este cenário 

em As quatro estações de Iracema e Dirceu, iniciamos a análise com a formação discursiva 

Identidade. Vejamos três das sequências discursivas que caracterizam Dirceu: 

Formação discursiva Identidade  

Um homem no qual se alternam sentimentos de ternura e aspereza. Afetivo, 

mas também rigoroso na cobrança de trabalho e obediência. Dirceu sofre um 

desraizamento coletivo. Como tantos outros brasileiros, o circular de sangue 
nas veias não acompanha os passos dos antepassados – Aba Família 

 

No caso de Dirceu, desconhecem-se certidões, registros, fotografias, 
documentos dos parentes. A narrativa de sua vida se faz pela ausência. A 

história registrada o torna mais pobre. A contada, o enriquece – Aba 

Família 
 
Desde que há 31 anos nasceu Terezinha, a primeira filha que tem com 

Iracema, ele é pai e parteiro. São 14 partos – Aba Outono 

 

 A primeira sequência mostra que há uma tentativa de olhar complexo para o patriarca, 

considerado tanto afetivo quanto rigoroso com os filhos. É uma personalidade que reúne 

distintas características. Mas logo o foco muda e há a alusão a um desraizamento de Dirceu. O 

interdiscurso nos remete à árvore genealógica, representação gráfica que demonstra 

visualmente as conexões familiares entre os indivíduos. Dirceu não sabe quais são suas 

origens, não conhece as raízes. A ancestralidade parece ser o sentido pretendido da passagem.  

Mas há também o intradiscurso. Segundo Orlandi (2005, p. 32), se o interdiscurso 

representa todos os dizeres já ditos, o intradiscurso diz respeito ao eixo da formulação, “[...] 

aquilo que estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas”. A formulação do 

discurso está ancorada na interligação com a natureza. Em um franco diálogo com a literatura, 

surgem no trabalho intertítulos como Sementes ao Léu e Pomar de Filhos, metáforas para 

demarcar o fazer da família, a agricultura. Essa é a condição dada: a necessidade da natureza 

para o sustento da família, que vive da venda do que planta e da criação de animais. 

Se agora deixarmos de lado a árvore no sentido da genealogia e passarmos a pensar no 

âmbito da natureza, a raiz é o que fixa o vegetal no solo e o nutre. Dizer que Dirceu não tem 

raiz é, portanto, retirar dele um constituinte fundamental. É como se vivesse uma pseudovida; 

vive, mas sem o essencial, o que será reforçado em seguida, quando se fala na narrativa da 
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ausência. Aqui podemos dizer que Dirceu sofre uma violência. Àquele que é tido como o 

parteiro, que tirou do ventre de Iracema os 14 filhos e plantou uma árvore para cada um, é 

negada a narrativa da presença, como antecipamos. Novamente, não estamos refutando que 

haja ausências na vida de Dirceu. Apesar da pobreza não ser constituída apenas por mazelas, 

com ela falta a moradia digna, a comida, o saneamento básico, o acesso a serviços e direitos 

também básicos, falta a documentação. Mas, no caso do personagem, entendemos que o 

cenário de ausência, atrelado no texto principalmente ao seu desconhecimento sobre os 

antepassados, é usado para justificar uma viagem que acaba por inferiorizar Dirceu. 

A equipe percorre 33 mil quilômetros do interior de Santa Catarina à cidade de 

Esselborn, no distrito de Alzey-Worms. Ângela Bastos vai atrás de uma pista conseguida no 

Instituto de Genealogia do seu estado: Canofre seria a versão aportuguesada de Knopf. O 

sobrenome chega ao Sul com Valentim Knopf, um lenhador evangélico vindo da Alemanha. É 

no rastro dele que a jornalista conhece a família Reβler. Rüdiger Reβler é descendente de 

Bárbara Knopf, irmã de Valentim, esse homem que cruzou o Oceano para vir morar no Brasil. 

Os Reβler também estão conectados à terra, mas igualmente à outra realidade: possuem 60 

hectares de terreno e produzem 10,5 mil litros de vinho por hectare. As diferenças entre os 

agricultores alemães e os brasileiros não param por aí. Os estrangeiros “[...] foram em busca 

do próprio passado” e descobriram a relação com os Knopf. Cientes de onde vêm, por terem 

condições de procurar sua origem, há que se frisar, aos Reβler não cabe a narrativa da 

ausência. Cabe, sim, pena ao descobrir que os parentes desconhecidos sofrem com a pobreza. 

Os Canofre transformam-se nos exóticos, tal como na sequência discursiva seguinte: 

Fotos da família de Timbó Grande se abrem na tela. Os moradores de 

Esselborn ficam chocados. O ambiente desfavorecido da casa em que mora 

a família que vive em terras catarinenses constrange – Aba Primavera 

 

Em artigo no qual analisam As quatro estações de Iracema e Dirceu, Denise Tavares e 

Renata Rezende (2017) questionam: “Assim, atravessar oceanos pauta a primavera, em mais 

um processo de conotação da estação que oferta beleza à vida: quer algo mais ‘relevante’ para 

a cultura branca do país, do que descobrir que você tem antepassados na nobre Europa?”. A 

crítica está ligada à espécie de redenção que se estabelece na história com o resgate desta 

origem. É exatamente na aba Primavera, com o relato da viagem, que o eixo da narrativa se 

inverte. Se até então era explorado o desalento dos Canofre de Campos, em Primavera 

surgem novos ares, ares europeus, para, no Verão, a família deixada no Brasil aparecer 

vivendo dias melhores. Voltemos, porém, às sequências da formação discursiva Identidade. 

 



 

189 
 

Formação discursiva Identidade  

SOBRE DIRCEU 

“A Dilma mora em Florianópolis?”. A pergunta vem de Dirceu e se refere à 

presidente Dilma Rousseff. A dúvida do agricultor, em junho de 2013, 

mostra o quanto os extremamente pobres ficam alheios a informações que 
formam o dia a dia da imensa maioria da população brasileira – Aba 

Inverno 
 
Algumas dúvidas ele responde com suas próprias explicações: “Gente pobre, 

sem estudo e que vive ao léu deixa as coisas pelo caminho”. Mas carrega 

outros questionamentos: “E como se tira o sal da água do mar?” Como se 

fosse possível dessalgar as águas do oceano, tal qual a carne dos porcos 
que abate a cada estação do ano e que põe para secar no varal fumacento 

do fogão – Aba Inverno 

 
SOBRE IRACEMA 

“Gente como nós vem ao mundo por nada” – Fala de Iracema na aba 

Família 
 

Iracema é vulnerável na definição etimológica de quem está suscetível a 

alguma coisa – Aba Família 

 
O trabalho também se apresentava à menina mirrada, que, aos 12 anos, 

decepava os galhos dos ervais – Aba Família 

 
Fisicamente Iracema se parece com a mãe. Herdou feição magra, nariz 

afilado, cabelos lisos. Aurora, 65 anos, acha que a filha tem parecença com a 

falecida avó Rosa Peres da Silva, que seria filha de uma ‘índia de casta pura’ 
[...] Mas concordam que algo une avó e neta: o ato de parir. Rosa teve 13 

filhos, um a menos que Iracema – Aba Família 

 

Fora do ar, pé no chão. Iracema se define como uma mulher do mato. Gosta 
de ficar em casa cuidando dos filhos, fazendo pão para a família – Aba 

Outono 
 
“Gente xucra como eu se sente muito mal nesse vaivém. Mas faço isso pelas 

crianças” – Fala de Iracema na aba Outono 

 

Majoritariamente, predomina na reportagem o discurso indireto, em que a repórter 

narra as cenas. Nas sequências apresentadas, vemos algumas aspas pontuais de Dirceu e 

Iracema, embora seja possível supor que elas figuravam em maior número quando a 

reportagem foi publicada. Tavares e Rezende (2017, p. 10) citam a presença de vídeos no 

projeto multimídia, que contam com testemunhos do casal. Muito provavelmente eles se 

localizavam onde hoje aparecem oito mensagens de Not Found (Não Encontrado). O erro 

pode ter ocorrido por tais materiais não estarem abrigados em plataformas específicas de 

vídeo, como o YouTube. O fato é que, na ausência dos vídeos, restam poucas aparições em 

primeira pessoa de Iracema e Dirceu, e nelas os vemos se definirem como “gente pobre”, 
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“gente que vem ao mundo por nada” e “gente xucra”. Como toda significação, essa é fruto das 

experiências individuais dos dois, do que já viveram e dos dizeres que já ouviram acerca de si 

e de outras pessoas. O discurso indireto reforça e amplia essa caracterização.  

Em uma das sequências relativas a Dirceu, faz-se pouco caso de uma dúvida do 

agricultor, que não conhece o mar. Ele pergunta como se tira o sal da água. Em seguida, é 

feita a contraposição “Como se fosse possível dessalgar as águas do oceano” (BASTOS, 

2015, online). Não se pode dessalgar, mas essa informação não faz parte do repertório de 

Dirceu, o que não é respeitado. É possível ainda pressupor certa ironia com o cotidiano do 

agricultor na continuação da frase: “tal qual a carne dos porcos que abate a cada estação do 

ano e que põe para secar no varal fumacento do fogão” (Ibidem). O patriarca da família não 

entende o que é óbvio e fica circunscrito à mecanicidade da atividade corriqueira. Pior, está 

apartado do cotidiano da “maioria da população brasileira” por nem saber onde vive a 

presidente. A pergunta “A Dilma mora em Florianópolis?” (CAMPOS In BASTOS, 2015, 

online) deixa intuir que alguém forneceu este dado, já que o agricultor não imaginaria de 

súbito uma localidade qualquer. Talvez a própria repórter o tenha mencionado, mas essa ação 

anterior não está explícita e a pergunta, descontextualizada, parece ainda mais despropositada.  

Iracema, por sua vez, era a menina mirrada, agora a mulher do mato vulnerável, que 

descende de índia de casta pura, mas se parece mesmo com a avó pela quantidade de filhos 

que pariu, ou seja, é antes de tudo uma reprodutora. E as crianças, como são representadas? 

Formação discursiva Identidade 

Isaque é tio. Sua infância mistura-se com a dos sobrinhos, filhos dos irmãos 

mais velhos, com os quais chega a uma diferença de 27 anos – Aba Família 

 
José Dirceu. 15 anos, é de pouca conversa [...] Os sonhos de José Dirceu são 

simples. Para ele, o que deseja para o futuro é ter um bom emprego, que 

ganhe para ajudar os pais e que quando casar possa ter uma casa boa, com 
roupas e comida para os filhos. Se der, que ganhe para comprar um carro. 

Zero? “Se andar e levar as pessoas já está muito bom” – Aba Família 

 
Vitória. Aos oito anos, aparentemente é indomável. Quando está na rua e 

chega visita, corre para dentro de casa. Se está na moradia, busca a porta 

como rota de fuga. Mas é Vitória, com suas escapadas, que melhor traduz a 

afeição e aflição que constituem o cotidiano dessa família vulnerável. Certa 
vez, o pai precisou ficar um tempo longe de casa.  Era a que mais chorava de 

saudade. Mas então perdeu a vergonha? – Não, eu chorava debaixo das 

cobertas para ninguém ver – Aba Família 
 

Os pais estão orgulhosos pela conquista do filho Moisés, 17 anos, que 

chegou ao ensino médio. Algo inédito na família em que a mãe nunca foi à 
escola e o pai só fez o segundo ano primário. O rapaz conseguiu emprego 

em uma fábrica de laminados – Aba Verão 



 

191 
 

Apesar de serem 14 filhos, recortamos trechos relativos a quatro deles por 

considerarmos passíveis de maior reflexão no que tange à identidade. Isaque é o filho mais 

novo dos Canofre de Campos, à época da reportagem com 6 anos. A idade logo é contrastada 

com sua condição de tio. A diferença de idade com os irmãos mais velhos é enaltecida, 

reafirmando o que o título do slideshow diz sobre eles: é um Pomar de Filhos, em tanta 

quantidade que é possível a Isaque brincar com seus sobrinhos. José Dirceu é encerrado na 

categorização de “pouca conversa”. Seus sonhos são reduzidos a “simples”, portanto sem 

complexidade, um julgamento de valor presente no texto. Chamá-los de “simples” pode 

significar aqui que são sonhos compartilhados pela maioria das pessoas – ter um emprego, 

uma casa, uma família, uma boa condição financeira é uma expectativa da sociedade – e, 

nesse sentido, temos um sinônimo de sonhos “banais”. Novamente há uma intervenção 

questionável. Quando José Dirceu fala que deseja ter um carro, a repórter pergunta “Zero?”. 

Ao fazê-lo, tentando tangibilizar a dimensão do sonho do adolescente, ela dá margem à 

dimensão da dúvida, não só se o personagem quer um carro zero como se ele seria capaz de 

consegui-lo. Esta menção reforça no discurso a classe social a que pertence o jovem, já que o 

ponto de interrogação tira dele a certeza que não seria questionada caso tivesse uma renda 

elevada. A resposta parece satisfazer o que a repórter quer ouvir. Ele se contenta em que o 

carro funcione, o que justificará no texto chamar os sonhos de “simples”. Aqui vemos um 

novo sentido para a palavra: “simples” porque ele não sonha com o impossível. 

Outra descrição que chama a atenção é a de Vitória. No caso dela, além de 

analisarmos o parágrafo que a apresenta, nos atemos também à sua foto
180

. A menina aparece 

encolhida, no canto da janela rústica que emoldura todos os filhos. Só é possível ver seus 

olhos. Apesar de parecer acuada, pelo posicionamento de seu corpo, o olhar e as sobrancelhas 

acirradas fazem supor que ela não está com medo, pelo contrário, sua expressão é de ameaça. 

Os sentidos completam-se quando é dito que aos oito anos Vitória é “aparentemente 

indomável”. O interdiscurso remete o indomável ao animal selvagem, que não pode ser 

domesticado para convívio com humanos. E a escolha da foto não é ingênua: Vitória é o 

animal arisco, que analisa o cenário para atacar. Como um animal enjaulado quando consegue 

fugir, ela também dá as suas “escapadas”. Após toda essa construção, há uma tentativa de 

humanizar a personagem. Vitória tem sentimentos, chora quando o pai está fora de casa. 

                                                             
180Não será possível reproduzi-la aqui, pois o Diário Catarinense não nos concedeu direitos de uso de imagem. 
Link para consulta: <http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/DC_quatro_estacoes_iracema_dirceu/familia.html> 

Acesso em: 11 ago. 2018. 

http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/DC_quatro_estacoes_iracema_dirceu/familia.html
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 Já Moisés é o orgulho da família porque teve uma conquista que nenhum dos Canofre 

de Campos tinha tido até então: chegar ao Ensino Médio. Mais de uma passagem reforça que 

o caminho para uma nova vida deve vir pela educação – por exemplo, quando encontra os 

parentes europeus da família, Bastos relata que a primeira preocupação da matriarca dos 

Reβler, que é professora, é saber como as crianças vão na escola –, o que embora seja 

verdade, é também a reiteração de um senso comum. Na sequência discursiva sobre Moisés, a 

educação é ligada ao emprego. Por mais que uma e outra conquista não sejam correlacionadas 

diretamente, o fato de uma ser apresentada depois da outra torna possível essa interpretação.  

Esta dissertação nasce de um duplo interesse: pela vida que pode ser “ordinária” 

(CERTEAU, 2014 [1980]), “matável” (AGAMBEN, 2010 [1995]), “invisível” (BRUM, 

2006) e pela grande reportagem social que conta a sua história, muitas das vezes de exclusão. 

Mas a pesquisa também perpassa o cotidiano, a próxima formação discursiva da reportagem. 

Formação discursiva Cotidiano  

Solitária nas brincadeiras, junta flores no campo para enfeitar a casa 

imaginária que tem ao lado da real, onde mora – Descrição de Dalva na 

aba Família 
 
Não possuem carrinhos, bonecas, jogos eletrônicos. Folhas de árvores, 

gravetos, vasilhas ganham novo sentido. Coisas típicas do universo 

camponês. Divertem-se entre saltos e correrias. Sobem em galhos, pescam 
no açude, banham-se no rio – Aba Outono  

 

A singularidade do ambiente faz com que vivenciem o desenvolvimento dos 
animais e das plantas. Do nascimento dos pintinhos à morte por frio das 

vacas; do florescer do pessegueiro à praga que devastou o canteiro de ervas 

– Aba Outono 
 

Todos os dias, quase como num ritual, a família se reúne. A chapa do fogão 

esquenta mais do que a chaleira e o bule. Sobre o metal, Iracema aproxima 

as mãos, e os dedos enrijecidos voltam a ganhar movimento – Aba Inverno 

 
Não apenas pelo sangue que sai pelos rasgos e cantinhos da boca. Mas pela 

vergonha de se exporem aos olhos dos colegas. Essa não é a única ferida que 

os deixa acanhados no colégio. Constrangimentos chegam por outros 
motivos. Roupas surradas, calçados gastos, mochilas descosturadas. 

Também pelas unhas sujas de terra, consequência do trabalho na lavoura. 

São os próprios adolescentes que, ao ganharem maior compreensão da 

realidade, sentem-se incomodados com a situação de extrema pobreza – 

Aba Inverno 
 

Nada de Papai Noel, árvore enfeitada, bolinhas coloridas. No terreiro, 
sobreviventes à véspera, perus se alimentavam de grãos. A tradicional Ceia 

de Natal não se faz um hábito. Pelo chão nenhum pedaço de papel para 

enrolar presentes – Aba Verão 
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Entre os Canofre não é exatamente a data que faz a família se reunir. Mas a 

folga do trabalho dos filhos adultos, a qual permite um encontro para 

conversas sobre trabalho na lavoura, netos que crescem, dificuldades 
financeiras. Um ritual brindado com bolo e refrigerante – Aba Verão 

 

Muitas das sequências selecionadas se referem a “coisas típicas”, que ocorrem “todos 

os dias”, quase como um “ritual” ou “hábito” adquirido. Trata-se da dimensão do cotidiano 

enquanto aquilo que é corriqueiro, definição acolhida pelo senso comum. Mas, como vimos, 

essa é apenas uma face de conceito bem mais amplo, estudado por autores com distintos 

entendimentos acerca dele. Na vida cotidiana de Agnes Heller (2016 [1970]) há, para além da 

repetição, juízos provisórios, que estão por trás da vergonha das crianças em “se exporem aos 

olhos dos colegas”. Diante da falta de tempo para avaliar cada aspecto da singularidade, 

classificamos as pessoas em tipos conhecidos, fazemos analogias e generalizações que se 

transformam em preconceito quando cristalizadas. Assim, “roupas surradas, calçados gastos e 

mochilas descosturadas” classificam os Canofre de Campos como pobres e eles passam a ser 

julgados. O constrangimento incomoda e as crianças pensam em não frequentar a escola. 

Logo, a origem do dizer está em determinadas características inerentes ao cotidiano.  

E esse cotidiano será contado, como antecipamos, a partir de uma valorização da 

natureza. Liricamente, a temporalidade da vida cotidiana de Dirceu, Iracema e seus filhos é 

medida em termos do nascimento dos pintinhos, da morte por frio das vacas, do florescer do 

pessegueiro, da praga no canteiro de ervas. E se o texto da reportagem revela que as crianças 

não possuem acesso a aparelhos eletrônicos, e sim colhem flores, imaginam casas, tomam 

banho de rio, sobem nas árvores, as fotos
181

 atestarão a alegria dessas atividades. Um exemplo 

é a imagem idílica da ciranda que integra a aba Verão. As crianças estão sorridentes de mãos 

dadas, unidas, ao ar livre, ao invés de estarem cada uma com seu brinquedo eletrônico dentro 

de casa. Um sentido que acaba sendo construído é que essa infância precisa ser resgatada. A 

pobreza permite uma infância mais saudável e feliz, como a de antigamente, um dizer em 

voga quando se discute a relação de dependência da nova geração com a tecnologia. De forma 

geral, as fotografias, sempre com o uso de filtros, realçando as cores, contrastam com a dureza 

da vida exposta verbalmente, como observam Tavares e Rezende (2017, p. 10): 

A apresentação do território revela uma das estratégias do projeto, em 

relação à imagem que cria um franco contraste com o texto pois, enquanto 
este acentua as dificuldades e tristezas consideradas inerentes a uma vida que 

se fabula sob a linha da miséria, as fotografias, sempre muito trabalhadas na 

pós-produção, acentuam a beleza exuberante da floresta mista das araucárias, 
a vida em comunidade, a partilha dos bens, a simplicidade do cotidiano.  

                                                             
181Por não possuirmos a autorização de uso de imagem, não exibiremos fotos da aba Verão. Link para consulta: 

<http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/DC_quatro_estacoes_iracema_dirceu/verao.html> Acesso em: 11 ago. 2018. 
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É como se as imagens exibissem um cotidiano mais próximo da perspectiva de 

Certeau (2014 [1980]): aquele que é inventado, que o “ordinário” cria como forma de 

resistência, como tática para superar a pobreza. Encontra-se a beleza no simples para não se 

deixar abater pela dureza do trabalho desde tenra idade, dos colchões abarrotados, do banho 

conjunto, da TV ligada só de noite para economizar luz, das intempéries do inverno.   

Também por meio das imagens, a literatura se fará presente na grande reportagem, 

pois elas trazem a perspectiva poética daquela realidade. Há um apelo ao sensível a partir da 

“[...] ambiência lúdica do próprio contexto da vida do homem do campo” (TAVARES; 

REZENDE, 2017, p. 10). Uma ambiência sintetizada no Olhar de Mateus. A equipe dá uma 

câmera fotográfica ao adolescente de 14 anos e, assim, a infância retrata o que é vivido. A 

iniciativa concede protagonismo ao personagem que, com seu olhar complexo, verá não as 

dificuldades, mas o irmão brincando, as roupas no varal, os animais. O lúdico promove a 

liberdade do universo carcerário com o qual a família é encerrada em certas passagens do 

texto. Mas é inegável que igualmente se quer sensibilizar quem está do outro lado da tela.    

Prosseguindo no âmbito das imagens, ao lado da fotografia da ciranda, há uma foto de 

toda a família, com a legenda “Cena: Sem ceia ou troca de presentes, família se reúne” 

(BASTOS, 2015, online). Novamente pode-se interpretar certa inclinação na reportagem a 

valorizar o que é considerado essencial. É como se a foto junto da legenda reforçasse que o 

que verdadeiramente importa não é a ceia, ou os presentes, mas a comunhão entre as pessoas, 

já que os filhos de Iracema e Dirceu que não moram com os pais vão encontrá-los nesta data.  

O que está imbuído aí é uma crítica ao consumismo, tema presente em outros trechos 

da aba Verão. Vejamos nas novas sequências da FD Cotidiano: 

Formação discursiva Cotidiano  

O 25 de dezembro de 2013 foi um dia como qualquer outro na casa de 

Iracema e Dirceu. Era Natal na cultura do mundo ocidental. Mas na moradia 
de madeira frestada pelo tempo não havia símbolos da mais antiga festa 

cristã, atualmente transformada no maior evento de consumo da 

humanidade – Aba Verão 
 

Os pais não estimulam. Por viverem no campo, a propaganda tem menos 

influência do que se morassem na cidade. A coincidência da data natalina 
com as férias escolares também contribui. Longe de outras crianças, a febre 

do consumo não os alcança – Aba Verão 

 

– Olha o que comprei para a gente – diz apontando para a máquina de lavar 
roupas, 12 quilos, coberta por um lençol na sala da casa nova para não 

pegar pó. Os recursos também serviram para um novo eletrodoméstico: – Eu 

faço pão em casa, mas volta e meia o forno estragava. Agora tenho esse 
forninho elétrico para fornada ainda maior – Aba Verão 
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Porém, somente o aumento de renda será insuficiente para provocar 

transformações mais profundas entre os Canofre. A trajetória dos pais está 

enraizada sobre abismos históricos. Metade da vida passou, e eles estiveram 
privados de serviços essenciais. Iracema envelhece sob o isolamento de um 

analfabetismo absoluto. Em Dirceu, o desafio é compreender o cotidiano de 

uma família que vive em uma lógica diferente da que lhe foi ensinada – Aba 

Verão 
 

A última estação contemplada no especial multimídia é marcada por uma tensão no 

discurso. Podemos dizer que há um movimento que questiona o modo de produção em vigor. 

A antiga festa cristã se transformou “no maior evento de consumo da humanidade”, 

construção que pressupõe certa censura por parte da repórter; as crianças estão longe da 

“febre do consumo”, quase como que resguardadas, protegidas. Ao mesmo tempo, no entanto, 

há a necessidade da redenção. E a redenção passa pela compra de eletrodomésticos. Iracema 

posa feliz ao lado de seu forno elétrico, onde assará mais pães, e tira satisfeita a roupa lavada 

da máquina Eletrolux. Não estamos aqui julgando tais aquisições da família. Mas é papel do 

analista do discurso compreender os “gestos de interpretação” (ORLANDI, 2005, p. 26) que 

constituem o texto. E é inegável que a narrativa, antes crítica, na sequência da compra do 

forno e da máquina de lavar não questiona o consumo. Aqui a formação ideológica é o 

cotidiano segundo a perspectiva de Kosik (1976): a práxis utilitária, necessária para qualquer 

um familiarizar-se com os objetos e manejá-los, apaga o que é estruturador da sociedade. Ter 

os eletrodomésticos é melhorar de vida e só nisso se pensará.   

A grande reportagem termina, assim, com ares de esperança para os Canofre de 

Campos, após um aumento da renda doméstica. O filho Moisés passa a trabalhar, 

contribuindo com parte de seu salário. E a família é incluída no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. O que plantam e colhem é comprado pelo governo para a produção da 

merenda escolar do município. Um gráfico mostra que agora eles conseguem receber 

mensalmente R$ 1.707,00. E são menos pessoas para serem sustentadas. Na aba Verão, o 

texto da reportagem cita nove moradores na casa, não mais 13 como antes. A vida melhorou e 

chega-se ao final feliz. Ou quase feliz. Ao relatarmos o caso do brasileiro Flávio da Silva, no 

primeiro capítulo, afirmávamos que a reportagem Flavio’s rescue (O resgate de Flavio) era o 

final feliz aguardado, tão presente na ficção. O menino é levado para os Estados Unidos, 

tratado de sua asma, acolhido por uma família durante sua recuperação e, naquele ínterim, 

brinca como qualquer outra criança, bem diferente das imagens na favela da Catacumba. Mas 

Flávio, embora curado, voltou para ela em algum momento, o que o espetáculo não 

contempla. Em As quatro estações de Iracema e Dirceu o final é quase feliz porque Ângela 

Bastos consegue manter certo senso crítico. Como é possível ler na última sequência que 
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recortamos, ela pondera que o aumento da renda por si só não trará transformações profundas. 

Há outros desafios e, a longo prazo, nada garante que tudo corra bem como naquele verão.   

Mesmo assim, para Denise Tavares e Renata Rezende (2017, p. 13) o balanço da 

reportagem é de que está instituído o espetáculo. No entender das autoras, o “esforço de 

compreender a vida dos Canofre de Campos” se aproxima “em tantos momentos da lógica dos 

realities shows, que galgam anônimos ou quase famosos ao estrelato”. Elas argumentam que 

não houve de fato um encontro com o Outro e dão como exemplo um dos Diários da 

Repórter. Bastos se constrange por Iracema não saber digitar o número da senha para receber 

o benefício do Bolsa Família. É preciso lembrar que a repórter em nenhum momento interfere 

na cena, apenas observa sem nada fazer e se dá conta do abismo que a separa de sua fonte, o 

que, em outras palavras, traduz uma distância entre narradora e personagem. A opção pelo 

poético, neste contexto, seria para preencher esta dificuldade do encontro e seduzir os leitores, 

buscando na web reverter o quadro de perda de público vivido pelo impresso (Ibidem, p. 12). 

Em sua conclusão, Tavares e Rezende (2017, p. 14) dirão que esse é o problema da 

reportagem multimídia, “[...] perambular por um largo espaço horizontal, multiplicando as 

fontes, mas ainda trabalhando em uma concepção que se limita à superfície e opta por fisgar o 

navegador pelo tocante, pelo sensível, pelo vínculo identificado ao senso comum”. É 

necessária, no entanto, uma ponderação. Optar pelo sensível nem sempre significará buscar 

plateia para o show, assim como ele não pode ser associado necessariamente ao senso 

comum. Pelo contrário, o sensível tem o potencial de envolver o leitor em uma narrativa que 

contesta verdades estabelecidas, tem o potencial de estimular novos olhares acerca de 

personagens. Também não significa que o seu uso seja sempre para mascarar a ausência de 

uma proximidade entre quem conta a história e quem a vive. E aqui podemos recordar a 

relação estabelecida entre Eliane Brum e Ailce, na fase final da vida da aposentada. É por 

meio da sensibilidade que a repórter conta a história de Ailce e se vê ligada à paciente de 

câncer que gostava de dançar, usava salto alto e não falava da sua doença ou da morte. 

Nosso entendimento, no âmbito do discurso, é que há sim motivos para se pensar em 

espetacularização, no enquadramento da realidade que privilegia pressupostos acerca do 

Outro em extrema pobreza, ao invés de lhe conceder mais espaço de voz. Em vários 

momentos parece que a voz de Iracema e Dirceu reitera o que já se espera ouvir. Em outros, 

como na passagem em que Dirceu pergunta como dessalgar a água do mar, ela não é 

respeitada. É estimulado um contraste entre classes, o que fica explícito na ida da repórter à 

Alemanha, nos Reβler vendo os Canofre de Campos como exóticos, porém também é alertado 
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que a desigualdade social não se resolve em um passe de mágica. Ao mesmo tempo não há só 

sofrimento, o que a completa naturalização faria supor. No fim, podem ser listados acertos, 

mas muitos poréns surgem nesta reportagem. Apresentamos abaixo o quadro-síntese com as 

formações discursivas e as respectivas formações ideológicas contempladas na análise. 

 

Formação discursiva Formação ideológica 

 

 

 

Identidade 

 

 

Senso comum: imagem estereotipada de Dirceu, 
Iracema e seus filhos como o matuto sem 

informação, a mulher do mato, a criança 

selvagem;  
 

A família também se enquadra na formação 

ideológica do “ordinário” (CERTEAU, 2014), 
quando, por exemplo, cria o seu Natal, mesmo 

sem árvore, peru ou presentes. 

 
 

 

 

 
Cotidiano 

 

Inscrição no cotidiano de Agnes Heller (2016) a 

partir do preconceito sofrido pelos filhos: juízos 
provisórios como atributo da vida cotidiana; 

 

Inscrição no cotidiano inventado de Michel de 

Certeau (2014): cenas bucólicas como táticas;  
 

Inscrição no cotidiano oposto, o pseudoconcreto 

de Karel Kosik (1976) e a práxis utilitária: a 
família não questiona o consumo.         
 

Quadro 7 – Segunda e terceira etapas da Análise de Discurso da reportagem As quatro estações de Iracema 

e Dirceu (Diário Catarinense, 2015) 
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Limiar 

Estar com o Outro pelo tempo necessário para conviver com sua história. Esse é o 

convite da grande reportagem, gênero jornalístico que permite apuração minuciosa e peças 

ricas em conteúdo. Seu potencial é grande como o adjetivo atrelado ao substantivo: permitir o 

aprofundamento da pluralidade tantas vezes ausente nos produtos midiáticos. Tem muitos 

nomes. Pode ser Longform Journalism, quando projeto multimídia; Slow Journalism, uma 

produção que se propõe lenta na investigação e transparente na escrita; New New Journalism, 

quando atrelada às pautas sociais. Flerta com outros campos. Com a Etnografia possui 

similaridades a partir do encontro com quem nos é externo. Com a literatura conversa a partir 

de linhas que se deixam transpassar por metáforas, versos, aliterações. Exige muito do 

repórter, mas também pode ser uma armadilha para ele, pois o coloca frente a frente com 

limites facilmente ultrapassáveis. Até onde o profissional pode ir nessa apuração? Como achar 

o equilíbrio entre 1) o “Eu” do jornalista, que não pode ser anulado para se deixar preencher 

pelo Outro; 2) o respeito à voz do personagem; e 3) o ego de um profissional que não raro se 

entende como herói? De que forma usar o sensível para atrair o leitor sem transformar a 

subjetividade em sensacionalismo? Além de ter que se policiar e considerar essas questões, o 

jornalista precisará lidar com condições de produção muitas vezes adversas à grande 

reportagem. Mas o gênero segue vivo, pulsante – e, por que não dizer? – necessário. Após 

atingirmos o amadurecimento das reflexões sobre ele, nos cabem considerações. O arremate 

de ponto por ponto aqui costurado. 
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Considerações finais 
 

 Chegamos ao término desta pesquisa aludindo à visibilidade. O percurso da 

dissertação nos permitiu estar em contato, por meio de suas histórias, não com celebridades, 

nem especialistas, mas com vidas humanas comuns, extraordinárias por suas existências 

singulares, mas deixadas de lado em muitas circunstâncias por se considerar que seus 

cotidianos são menos noticiáveis do que outros assuntos. Ledo engano. Os personagens para 

os quais olhamos são protagonistas de grandes reportagens sociais, trabalhos cujas temáticas 

abordadas contemplam pessoas que enfrentam a vulnerabilidade social: o adolescente em 

situação de rua, os jovens linchados, os moradores removidos de suas casas, a família 

enfrentando a pobreza extrema. Cada um deles já é, por si só, luz. Os repórteres que os 

entrevistaram não foram iluminar trajetórias individuais, pelo contrário, foram iluminados por 

elas e tinham a função de tornar conhecidos os raios que os transpassaram, imbuídos do 

potencial de ajudar a combater a escuridão que o senso comum ajuda a instaurar. Os 

repórteres tinham em mãos o potencial de promover discursivamente a visibilidade que existe, 

é real, concreta, palpável. Ao fazê-lo, eles estariam, assim, indo contra o silenciamento, e 

agora fica mais claro entender como falar em vozes e falar em visível é complementar. No 

discurso jornalístico os sentidos constituídos fazem ver. 

Os repórteres tinham o potencial de fazer ver, o que não significa que necessariamente 

o fizeram. Passado esse primeiro momento de romantização do trabalho do jornalista à frente 

da grande reportagem, nós fincamos os pés no chão. Seria impossível todas as histórias 

estarem nos jornais ou mesmo na web, mas um dos entendimentos a que chegamos é este: os 

critérios de noticiabilidade responsáveis por definir o que é ou não notícia precisam ser 

revistos, e com urgência. Dizemos isso pensando em dois diferentes cenários na imprensa. 

Primeiro o da ausência. É injustificável um milhão de ruandeses terem que morrer para serem 

dignos de uma capa de revista, divulgação importante para a mobilização internacional em 

prol das vítimas. Depois o do encarceramento. Apresentar somente a dor é também uma 

violência, encerra os sujeitos na mesma imagem, reforça estereótipos, o que às vezes pode ser 

até mesmo premeditado – e aqui lembramos das fotos de Ely-Samuel e a revanche pretendida 

por O Cruzeiro. A fome precisa ser vista e gerar reações, mas também os cestos de ráfia seca, 

que o irmão do nigeriano Fide confecciona, precisam ser considerados (ADICHIE, 2009, 

online). O ciclo vicioso entre não mostrar e mostrar um único aspecto impacta essas vidas.  

   É possível a ruptura. Ela está por trás da hipótese de que partimos. Nossa premissa 

era que a grande reportagem, por conta da longa imersão, poderia ser um espaço para o 
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marginalizado estar presente, ter sua voz contemplada, assim como um olhar mais fidedigno 

voltado à sua história, fornecendo maior profundidade aos problemas de uma sociedade 

diversa e desigual. E, de fato, o gênero é capaz disso. Especial 100, da Agência Pública, dá 

espaço para cem vozes falarem, mesmo elas contrariando, em sua maioria, o interesse de 

figuras do poder. Donos de casas na Vila Autódromo, no Morro da Providência, em 

ocupações e ruas no caminho dos planos da prefeitura, os cem personagens viveram um lado 

do Rio Olímpico pouco apresentado pela mídia, as remoções, com relatos de abuso de 

autoridade, uso de violência, promessas não cumpridas. Para o jornal do dia seguinte, no caso 

do papel, ou a notícia minutos após a remoção, no caso da web, seria inviável ouvir cem 

histórias, construindo tão amplo panorama das situações enfrentadas pelos moradores. Esse é 

um trunfo da grande reportagem. Outro é a liberdade para o repórter escolher suas pautas e 

investir tempo nelas, o que faz Yara Medeiros dos Santos (2016, p. 2) considerar que o gênero 

abre uma janela maior aos temas que estão fora das manchetes e da rotina jornalística.  

Tais características não mudam o fato, no entanto, de que o hard news poderia e 

deveria ter feito mais do que esparsos registros, ou muitas vezes nem isso, como constataram 

Ana Cristina de Lima e Silva (2016) e Luiza Barata (2017) em suas pesquisas. Não era 

inviável noticiar uma remoção, cobrar as autoridades e dar suítes, acompanhando aquele 

mesmo morador após a saída de sua casa. Ou ainda realizar entrevistas com aqueles que se 

recusaram a sair e enfrentaram cotidianamente grande pressão. Exemplos como o da Folha de 

S. Paulo, que foi até a Vila Autódromo, conversou com moradores, cobrou o atraso na entrega 

das casas, poderiam e deveriam ter sido recorrentes.  

O pressuposto ético do repórter nos parece ser o essencial. Para falar acerca dele 

podemos mencionar outra análise, a de As quatro estações de Iracema e Dirceu. A seleção 

desta grande reportagem foi cercada de expectativa. Buscávamos um trabalho de fôlego que 

reunisse aspectos cruciais do gênero, como o tempo de imersão e o cuidado com o texto, para 

compor um capítulo-chave da pesquisa, no qual investimos nossos esforços em investigar 

detalhadamente o produto jornalístico que fez nascer esta dissertação. A reportagem premiada 

do Diário Catarinense parecia reunir não só esses atributos – foram dois anos e sete meses de 

apuração, com a utilização de recursos textuais que a aproximam da literatura –, mas também 

outros dois fundamentais: 1) o veículo se propunha a conhecer a história de uma família 

vivendo em extrema pobreza num dos estados com o maior IDH do Brasil, o que nos ajudaria 

a entender de que forma a grande reportagem pode explorar uma sociedade como a nossa, 

com tantas pessoas transformadas em “invisíveis” sociais (BRUM, 2006); 2) O eixo da 
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narrativa é a sucessão de acontecimentos rotineiros, apresentados a partir das estações do ano, 

ou seja, é o cotidiano, tão caro ao nosso programa de pós-graduação. Se fosse só por essa 

descrição, diríamos que se tratava do exemplar do corpus que mais nos levaria a uma possível 

confirmação da hipótese. Essa, no entanto, foi uma conjectura que se mostrou equivocada.  

O longo período de contato da repórter com a família Canofre de Campos não ajudou 

a reduzir os abismos que a naturalização institui. Reforçando a visão que Iracema e Dirceu 

têm de si mesmos – influenciados pelo que se diz sobre eles, é preciso frisar – como “gente 

xucra”, há passagens que fazem pouco caso dos discursos dos personagens; há descrições dos 

filhos que os encarceram na figura do “selvagem” ou simplificam seus sonhos; há o que 

acreditamos ser o mais problemático: a exposição da família a parentes desconhecidos, ricos 

alemães que os veem como exóticos. Parece faltar à concretização do projeto aquele receio 

que fez Eliane Brum se questionar mais de uma vez sobre publicar ou não uma história, o 

receio de aumentar as feridas do Outro, de distanciá-lo – e o constrangimento da jornalista 

Ângela Bastos com o analfabetismo de Iracema fornece lampejos dessa distância – ao invés 

de estabelecer com ele um encontro. Pontuamos a existência de méritos na reportagem, mas é 

inegável que discursivamente a apresentação desta família não permite conhecer em sua 

alteridade o “invisível” social, como coloca nosso problema de pesquisa.   

 As grandes reportagens falham, caem do pedestal de “gênero estrela”. Seja nos anos 

2000, seja nos anos 1960. Marco para a longa imersão se firmar no país, Realidade tem 

edições que representaram uma ruptura de estereótipos chocante para a época, mesmo sem 

serem publicadas, caso do especial sobre a mulher, censurado em 1967. Mas Realidade 

também se deixou levar pelo privilégio da aventura. A edição voltada para a Amazônia, em 

1971, é mais um exemplo neste sentido. Trezentas e vinte páginas envolvendo uma equipe de 

40 pessoas que percorreu 148 mil quilômetros de selva e rio em 1.232 horas de apuração, mas 

com o etnocêntrico desenlace de que a Amazônia era a última grande fronteira a ser 

“civilizada” (PINTO, 2011, online). Se é possível chegar a alguma consideração central neste 

estudo, talvez a consideração seja esta: a grande reportagem contribuirá para um jornalismo 

mais  íntegro e integral (MORAES, 2019) quando estiver a serviço do Outro. Não quando o 

repórter for o herói, ou quando seu objetivo for construir um espetáculo midiático em torno 

dos seus personagens, mas quando quiser conhecê-los e compartilhar com seus leitores como 

o ser humano é, felizmente, multifacetado. Por não se limitar a uma única história, o repórter 

fomenta um olhar justo e generoso para com o Outro, um olhar complexo.  
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Olhar como o que apresenta nas páginas de Zero Hora quem é Felipe. Desde os cinco 

anos tendo a rua como fuga, o adolescente é aquele que pratica furtos, que convive com o 

vício da droga, mas também é aquele que ri do desenho Pica-Pau, que compra biscoitos, que 

quer ter um carro e tem fé em dias melhores. Entre movimentos parafrásticos e polissêmicos 

(ORLANDI, 2005), ora reiterando o que o senso comum acredita ser o menino em situação de 

rua, ora desconstruindo completamente essa noção, Filho da Rua explora melhor a imersão 

jornalística. As duas reportagens restantes do corpus também aludem ao jogo de sombra e luz.  

Dias de Intolerância (G1, 2014) e O bandido está morto e agora? (Galileu, 2016) 

criticam a justiça com as próprias mãos. Como – e usamos o advérbio propositalmente, dado 

o seu papel na Análise de Discurso – fazem isso? Entre outras formas, a partir do 

interdiscurso. Os dois veículos recorrem ao já dito “bandido bom é bandido morto”. O portal 

de notícias o questiona. A revista o nega: escreve com letra cursiva a palavra “não” entre 

“bom” e “é”, deixando claro que se recusa a aceitar o clichê levado a sério por 50% dos 

brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha reproduzida na reportagem. O portal de notícias 

problematiza os linchamentos, principalmente a partir das histórias de inocentes que são 

agredidos e assassinados, realizando entrevistas com vítimas e parentes. A revista, por sua 

vez, abarca vidas que foram linchadas após algum crime, aprofundado as reflexões acerca dos 

direitos humanos. Escondem ao reforçar que o linchamento existe por causa da impunidade, 

da lei que absolve. Revelam ao reforçar que são determinados corpos os linchados. E Galileu 

atinge o ápice da luz no tema a partir do efeito metafórico do discurso. Coloca o agressor 

branco que pratica um linchamento como a vítima seguinte e questiona os leitores: de que 

serve a justiça com as próprias mãos se no fim todos terão cometido um crime?  

Encerramos esta pesquisa acreditando que é possível ousar ver em todos os produtos 

jornalísticos, inclusive naquele em que se suja os sapatos para uma maior profundidade no 

encontro com o Outro. Encerramos desejando prosseguir, por entendermos que pontas 

deixadas soltas nesta tecitura, como os impactos dos discursos nas vidas narradas, merecem 

ser atadas. Por ora, acreditamos que a literatura do cotidiano de indivíduos (extra)“ordinários” 

– e a semelhança com o título da obra de Eliane Brum (2017), O olho da rua: uma repórter 

em busca da literatura da vida real, não é mera coincidência – deixa seu legado. 

Reconquistamos um tipo de paraíso, tal qual Chimamanda Adichie (2009) nos incentiva a 

fazer: o paraíso de rejeitar uma única história. 
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