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RESUMO

Neste trabalho, analisamos seis perfis jornalísticos presentes na edição brasileira da revista Rolling
Stone,  de  julho  a  dezembro  de  2015.  O objetivo  deste  estudo é  compreender  como os  quatro
recursos  do  jornalismo literário  –  construção cena  a  cena,  detalhe,  ponto  de  vista  e  diálogo  –
auxiliam os repórteres da Rolling Stone a construir os perfis de celebridades. Para tanto, utilizamos
a metodologia da Análise de Narrativa proposta por Luiz Gonzaga Motta (2013). Para embasar
teoricamente a análise, foi realizada uma pesquisa bibliográfica – fundamentada em autores tais
quais Villas Boas (2003), Tom Wolfe (2005), Antonio Olinto (2008) e Edvaldo Pereira Lima (2008)
– sobre perfil jornalístico, as origens do jornalismo literário e a história da revista escolhida como
objeto empírico. Como resultado, obtivemos a reafirmação da importância do jornalismo literário na
humanização das celebridades perfiladas.

Palavras-chave: Jornalismo literário; Rolling Stone; Jornalismo de revista; Perfil; Celebridade.



ABSTRACT

In this paper, we analyzed six journalistic profiles present in the Brazilian edition of Rolling Stone
magazine, from July to December 2015. The aim of this study is to understand how the four literary
journalism  devices  –  scene-by-scene  construction,  details,  point  of  view  and  dialogue  –  help
reporters  from  Rolling Stone to  build  celebrity profiles.  Therefore,  we use the methodology of
Narrative Analysis proposed by Luiz Gonzaga Motta (2013). For the theoretical part of the analysis,
a bibliographic research – based on authors such as Villas Boas (2003), Tom Wolfe (2005), Antonio
Olinto (2008) and Edvaldo Pereira Lima (2008) – about journalistic profile, the origins of literary
journalism and the history of the magazine chosen as our empirical object was conducted. As a
result, we obtained a reaffirmation of the importance of literary journalism in the humanization of
the profiled celebrities.

Keywords: Literary journalism; Rolling Stone; Magazine journalism; Profile; Celebrity.
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1. Introdução

Este trabalho está centrado em uma aproximação entre jornalismo e literatura. No âmbito

narrativo, as duas áreas permitem acessar acontecimentos em profundidade e oferecem informações

que auxiliam na compreensão daquilo que se deseja narrar. Surgido da confluência destes campos, o

jornalismo literário mostra-se atento aos detalhes e busca a aproximação do leitor com o texto, ul-

trapassando a mera exposição dos fatos, como é visto na rotina informativa do  hard news. Nessa

forma literária de narrar os acontecimentos, uma mesma reportagem pode ser construída de manei-

ras variadas e, por meio das quais, as questões basilares – “O quê?”, “Quem?”, “Quando?”, Onde?”,

“Por quê?” e “Como?” – não se encontram de imediato no primeiro parágrafo do texto, e sim diluí-

das na tessitura da narrativa informativa. 

O jornalismo literário é mais livre e as fontes se apresentam como “personagens”, inscritas

em um contexto bastante específico e que lhes é próprio. Cria uma abertura para relatar as histórias

que o jornalismo tradicional poderia deixar de lado ou sequer veicular porque, através da literarie-

dade, percebemos que as fontes oficiais, embora necessárias, não são as únicas com informações

válidas. Reunidas, estas vantagens tornam o trabalho jornalístico mais humano e relacionável. Uma

matéria que normalmente passaria batida aos olhos de muitos adquire a capacidade de fazer o leitor

sentir felicidade, desconforto, raiva, tristeza e uma multiplicidade de outras emoções. 

Tendo delimitado o assunto da pesquisa, escolhemos a edição brasileira da revista  Rolling

Stone1 como objeto de estudo por ser uma publicação que concilia a literariedade a temas populares,

autointitulando-se “A maior revista de entretenimento do mundo”. A opção pelos perfis de celebri-

dade veio logo em seguida, porque neles as técnicas literárias aparecem com mais frequência, no in-

tuito de aproximar os famosos do público leitor. O corpus é formado pelas edições dos meses de ju-

lho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, considerando que um dos nossos in-

teresses com este estudo estava centrado em identificar de que forma o jornalismo literário, tão po-

pular no século passado, é utilizado em narrativas de revista atualmente. Ao todo, foram seleciona-

dos seis perfis para compor o corpus. Assim, delineou-se o problema de pesquisa – De que forma os

quatro recursos do jornalismo literário auxiliam os repórteres da Rolling Stone a construir os perfis

1 Na Faculdade de Comunicação da UFRGS, há um histórico de monografias feitas cujo objeto de pesquisa selecionado
também foi a revista Rolling Stone ou algumas de suas reportagens: “A cultura da revista Rolling Stone: um estudo dos
critérios de noticiabilidade e das estratégias narrativas” (2008), de Tales Gubes Vaz; “O narrador Gonzo: uma análise
narratológica da cobertura de H.S.Thompson das eleições norte-americanas de 1972” (2009), de Alexandre Lucchese; e
“Como uma pedra rolante: contribuição ao estudo de análise de conteúdo da edição brasileira da Revista Rolling Stone”
(2014), de Maurício Rodrigues Cauduro. 
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de celebridades? – e o objetivo geral dessa monografia: compreender como os quatro recursos do

jornalismo literário auxiliam os repórteres da Rolling Stone a construir os perfis de celebridades. A

partir disso, elencaram-se os objetivos específicos: 1) conceber como a construção cena a cena pos-

sibilita a ambientação do leitor na história; 2) entender a função do diálogo na reprodução de infor-

mações e acontecimentos; 3) identificar o ponto de vista ao qual o jornalista recorre para narrar a

matéria; 4) encontrar nas reportagens os detalhes utilizados na humanização das celebridades perfi-

ladas.

No capítulo Jornalismo e Literatura, começamos pela apresentação dos gêneros jornalístico

e literário separadamente, apontando as suas principais características e o que os distingue. Após,

tratamos das aproximações entre ambos os gêneros ao longo da história, a partir dos autores Bu-

lhões (2007), Domingues (2013), Hamburger (1986), Lopes (2010), Marques de Melo e Francisco

de Assis (2010), Olinto (2008), Pereira Lima (2008) e Traquina (2005). Abordamos o surgimento do

Novo Jornalismo e os primórdios do jornalismo literário no Brasil.  Apoiando-se em Tom Wolfe

(2005), falamos dos quatro recursos do jornalismo literário (construção cena a cena, detalhe, ponto

de vista e diálogo), trazendo exemplos de cada um deles. 

O capítulo Rolling Stone e a construção de perfil é voltado ao jornalismo de revista, à histó-

ria da  Rolling Stone (tanto a da versão nacional quanto a da internacional, com matriz localizada

nos Estados Unidos), à conceituação de perfil jornalístico e à definição do termo “celebridade”. En-

tre  os  autores  utilizados  para  tratar  das  particularidades  do  jornalismo de  revista  estão  Benetti

(2013), Tavares (2008) e Ali (2009). Já a trajetória da revista Rolling Stone, devido à escassez de re-

ferencial bibliográfico, é apresentada sob a perspectiva de Draper (1990). Villas Boas (2003), Ferra-

ri e Sodré (1986), Maia (2013) e Kotscho (2000) foram selecionados para falar sobre o perfil jorna-

lístico. A seção é finalizada com uma breve discussão do conceito de celebridade. 

No quarto capítulo, apresentamos a metodologia adotada na análise das reportagens – Análise

de Narrativa – e explicamos o porquê da escolha desse método. O procedimento metodológico está

sustentado pela Análise Crítica da Narrativa, de Luiz Gonzaga Motta (2013). Ao final do capítulo,

mostramos, resumidamente, as seis reportagens a serem analisadas, levando em conta o número de

páginas, os nomes dos repórteres, os títulos e o conteúdo publicado. 

O quinto capítulo traz a análise dos seis perfis selecionados. São eles:  Mulher de Verdade

(sobre Kim Kardashian e escrito por Vanessa Grigoriadis), Vida nos Ares (sobre Ben Schlappig e es-

crito por Ben Wofford), Força Negra (sobre Emicida e escrito por Peu Araújo), Trump Levado a Sé-
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rio (sobre Donald Trump e escrito por Paul Solotaroff), Sentindo na Pele (sobre Cleo Pires e escrito

por André Rodrigues) e Guerreira da Liberdade (sobre Daniela Mercury e escrito por Mauro Ferrei-

ra). 

Ao final, tecemos algumas considerações em relação ao que foi pesquisado e analisado, con-

siderando o papel do jornalismo literário na construção de reportagens humanizadas e capazes de

aproximar o leitor do “personagem” perfilado.
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2. Jornalismo e literatura

Neste capítulo serão apresentados, brevemente, os gêneros jornalístico e literário sob a pers-

pectiva  dos  seguintes  autores:  Bulhões  (2007),  Domingues  (2013),  Hamburger  (1986),  Lopes

(2010), Marques de Melo e Francisco de Assis (2010), Olinto (2008), Pereira Lima (2008) e Traqui-

na (2005). Sabe-se que o jornalismo e a literatura podem ser compreendidos em sua confluência,

mas, em um primeiro momento, apresentaremos cada um separadamente, considerando suas princi-

pais características.

Inicialmente, quando os estudos de gênero ganharam força no Brasil, na década de 1960, os

gêneros jornalísticos eram identificados apenas como informativo, opinativo e interpretativo. Após

uma revisão dos estudos, publicada por José Marques de Melo e Francisco de Assis (2010), este nú-

mero foi ampliando para cinco, acrescentando aos três já existentes os gêneros utilitário e diversio-

nal (FERREIRA, 2012).

Para Marques de Melo e Assis (2010), o jornalismo divide-se em cinco gêneros. São eles: a)

Informativo: foi o primeiro a figurar na imprensa mundial, tendo aparecido no século XVII. Funda-

menta-se na transferência de informações e segue presente no jornalismo diário; b) Opinativo: surge

no século XVIII e sua base é a argumentação, por meio da qual é possível direcionar na formação

da opinião pública, difundir ideias e apresentar pontos de vistas de determinadas fontes ou institui-

ções. Comumente, o opinativo, por ter caráter subjetivo, aparece em editoriais, críticas, crônicas e

charges; c) Interpretativo: é uma classificação complementar aos hegemônicos gêneros informativo

e opinativo. De natureza analítica, intenciona a determinação do sentido de uma ocorrência – expli-

car ao público o significado de acontecimentos complexos. Está presente no perfil, nas enquetes e

em textos analíticos; d) Diversional: engloba a produção de conteúdo jornalístico voltada ao entrete-

nimento do público; e) Utilitário: refere-se às matérias de serviço. Nesta pesquisa, trabalharemos

com os  gêneros interpretativo e diversional, por considerar que o perfil se encaixa no modelo do

primeiro gênero e sua narrativa muitas vezes se aproxima do segundo pois, normalmente, contem-

pla aspectos ficcionais e factuais, propondo uma afinidade e engajamento com o leitor do texto. 

Uma das funções primárias do jornalismo é a de informar o público sobre os acontecimentos

sociais diários, que o jornalista acredita serem relevantes para a sociedade. A fim de levar a infor-

mação adiante, o jornalista necessita realizar uma extensa apuração do que transcorre socialmente,

com profundidade, entrevistas, pesquisas e coletas de dados (PEREIRA LIMA, 2008), atividades as
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quais configuram a prática jornalística.

O jornalismo exerce a função aparente de informar, explicar e orientar. As funções
subjacentes são muitas, variadas, incluindo-se no rol a função econômica, a ideoló-
gica, a educativa, a social, entre outras. Mas o que diferencia o jornalismo de outras
atividades é o desempenho da tarefa informativa e orientativa. O alimento dessa
função é a ocorrência social, sobre a qual se debruça o jornalismo para, a partir daí,
manter sua audiência a par dos acontecimentos, possibilitando orientar-se diante da
avalanche  de  ocorrências  relevantes  na  sociedade  moderna  (PEREIRA LIMA,
2008, p. 13). 

Uma vez que o jornalismo fica encarregado de auxiliar o público na compreensão dos even-

tos do mundo, ele possui um compromisso com o factual e com o real. Portanto, pode-se dizer que o

jornalismo foi adquirindo, ao longo do tempo, o status de atividade que busca “captar o movimento

da própria vida” (BULHÕES, 2007, p. 11), na intenção de prestar um testemunho da realidade soci-

al e historicamente contextualizada.

Pode-se dizer que um fato, porém, não é retratado na íntegra, pois o jornalista apresenta re-

cortes da realidade conforme a sua percepção social, histórica, cultural e, ainda, frente aos valores

que lhe são próprios ou assegurados pela instituição em que trabalha. “Os jornalistas têm de ser ca-

pazes de identificar os ‘fatos’, muito embora algumas pretensões de verdade não sejam facilmente

verificáveis” (TRAQUINA, 2005, p. 140). Esta seleção e apresentação de recortes sociais não de-

vem ser intencionalmente tendenciosas, favorecendo um lado específico, mesmo que a imparciali-

dade total seja inatingível, não se pode deixar de almejar algum nível de neutralidade. “[…] esse es-

tatuto jornalístico sobre a verdade tem como premissa a própria sobrevivência da credibilidade da

função social que a atividade se propõe exercer. Se o jornalismo é a representação da realidade, é

natural que a construção de suas narrativas tenha a pretensão de verdade” (DOMINGUES, 2013, p.

202). 

Assim como o compromisso com a verdade é um valor jornalístico, a objetividade também

aparece entre as preocupações do texto noticioso. Essa característica pretende o registro direto e im-

pessoal de um acontecimento. A objetividade exige o emprego de determinadas estruturas noticio-

sas, tais quais a pirâmide invertida e o lead2, que priorizam a inserção das informações mais rele-

vantes logo no início do texto. Alguns autores, como Traquina (2005) e Tuchman (1993), propõem

o entendimento da objetividade como um conjunto de técnicas que visam amenizar a subjetividade

jornalística. “Com a ideologia da objetividade, os jornalistas substituíram uma fé simples nos fatos

2 O lead contempla as perguntas: Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por quê?, as quais devem ser, normalmente,
respondidas nos primeiros parágrafos da notícia.
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por uma fidelidade às regras e aos procedimentos criados para um mundo no qual até os fatos eram

postos em causa” (TRAQUINA, 2005, p. 140-141). Ou seja, a pretendida objetividade acabaria por

interferir inclusive na reprodução dos fatos, visto que é exercida como um ritual estratégico3: os jor-

nalistas se utilizam dos recursos que dão caráter objetivo ao texto, a fim de distanciar a informação

da opinião. Além disso, o ritual do qual a Tuchman fala é um processo diário das redações, por meio

do qual os jornalistas tentam evitar o recebimento de críticas fervorosas ou processos jurídicos, en-

tre os quais o de difamação e o de calúnia (TUCHMAN, 1993). 

Considerando o que foi dito até aqui, pode-se afirmar que o jornalismo, no que toca a realida-

de, distancia-se do gênero literário, cuja preocupação não está orientada à veracidade factual e obje-

tiva das informações narradas. Pelo contrário: a literatura, ao se utilizar da ficção4, opõe-se à factua-

lidade e à objetividade jornalística. Conforme Lopes (2010), a literatura segmenta-se, desde a Anti-

guidade, em três grandes gêneros: narrativo ou épico, lírico e dramático. Esta divisão é atribuída a

Aristóteles, considerado o fundador da teoria dos gêneros, e foi proposta pela primeira vez na obra

“Poética” –  uma compilação de textos do filósofo voltados à educação. O gênero épico/narrativo

engloba a fábula, a epopeia, a novela, o conto, a crônica, o ensaio e o romance. O lírico inclui os hi -

nos, odes, sonetos, elegias e canções. Por último, o dramático compreende a farsa, a comédia, a tra-

gédia, o auto e a sátira (LOPES, 2010). 

A preocupação da literatura é para com a verossimilhança dos textos no tocante à realidade.

Hamburger (1986) salienta que a arte literária deve ser capaz de produzir a ilusão da vida, ou seja,

embora ficcional, necessita parecer com a realidade. “Entre todos os materiais das artes […] é so-

mente a linguagem que pode produzir a ilusão da vida, isto é, criar personagens vivos, sensíveis,

pensativos, que falam e também se calam” (HAMBURGER, 1986, p. 42). Esta semelhança com o

real permite ao leitor desenvolver uma maior identificação para com as obras. Mesmo falando de fa-

das, ogros, duendes ou elfos, por exemplo, ao trabalhar com sentimentos característicos da humani-

dade – medo, dor, felicidade e tristeza –, o leitor conseguirá, de alguma forma, reconhecer-se nas

histórias. 

Os textos literários podem ou não ser ficcionais, confluindo com o fantástico sem comprome-

ter a qualidade da narrativa. “Num romance, num conto, num poema, o clima da criação parece si-

tuar-se acima, ou fora, dos pequenos aconteceres que ferem o homem” (OLINTO, 1969, p. 22). Já o

3 É por meio desse procedimento que se tem a pretensão de ser o mais fidedigno à realidade do acontecimento.
4 “Ficção é derivado do latim fingere, que tem os sentidos mais diversos de compor, imaginar, até a fábula mentirosa, o
fingimento” (HAMBURGER, 1986, p. 39). 
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conteúdo jornalístico está atrelado às ações humanas: noticia-se quando homens matam, descobrem,

traem, roubam, protestam ou são bondosos com outros homens, ou seja, ações do dia a dia. 

[…] o principal produto do jornalismo contemporâneo, a notícia, não é ficção, isto
é, os acontecimentos ou personagens das notícias não são invenção dos jornalistas.
A transgressão da fronteira entre realidade e ficção é um dos maiores pecados da
profissão de jornalista, merece a violenta condenação da comunidade e quase o fim
de qualquer promissora carreira de jornalismo (TRAQUINA, 2005, p. 20).

Na literatura é perceptível a liberdade para a construção da narrativa, permitindo que o autor

deixe vestígios de sua própria personalidade ou crenças no texto, explorando o lado subjetivo das

mensagens. E, por misturar realidade e fantasia, o gênero literário mexe com o imaginário das pes-

soas. Assim, enquanto a literatura propicia ao leitor uma fuga da dureza do cotidiano, restaria ao

jornalismo a tarefa de trazer este mesmo leitor de volta à realidade, inteirando-o dos acontecimentos

pertencentes à sociedade em que este vive. 

O texto literário também é muito mais propenso a se tornar perene, contrapondo-se ao jorna-

lismo, cujo foco reside em acontecimentos relevantes a um momento específico. De acordo com

Olinto, o jornalista está “ligado ao tempo que flui, à notícia que, um dia depois, é capaz de perder a

força, sente-se preso ao imediato, à transitoriedade” (OLINTO, 2008, p. 15). Nesse sentido, a litera-

tura teria maior capacidade de transcender o tempo do que o jornalismo. Apesar das diferenças entre

literatura e jornalismo, sua convergência ainda é possível. 

Alguns autores – tais como Alceu Amoroso Lima (1969) e Antonio Olinto (2008) – veem o

jornalismo como um gênero literário, embora este assunto divida opiniões. Para Amoroso Lima

(1969), o jornalismo é um gênero literário que mantém regras e estilo próprio, tal qual o romance e

a poesia. Uma vez que a literatura recorreria à realidade como inspiração para suas histórias, o jor-

nalismo poderia ser enquadrado como um gênero desta realidade, já que também é pautado pelo

real. De acordo com Olinto (2008, p.15), “[…] o plano do jornalismo é de uma literatura para ime-

diato consumo – donde, muitas vezes, o seu caráter efêmero –, uma literatura dotada de uma certa

funcionalidade”. Quanto ao jornalismo literário, sua preocupação primária não residiria apenas em

noticiar acontecimentos mundanos, mas em fazer matérias resistentes ao tempo.

É preciso salientar que, segundo Resende (2002), apenas a fusão entre os gêneros literário e

jornalístico não caracteriza o jornalismo literário, porque se tentamos classificar ou categorizar es-

sas manifestações, nós automaticamente as restringimos dentro do conceito de gênero. “O que se

sugere é que se pense não na obra que desobedece a seu gênero, mas no texto que hoje é refeito, ou,
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ainda, que até propõe uma releitura do próprio gênero que, inegavelmente, o pressupõe” (RESEN-

DE, 2002, p. 34). Logo, mais interessante do que limitar o jornalismo a um gênero literário, seria re-

fletir sobre as suas propriedades discursivas – descobrindo quais delas são únicas e quais são simila-

res às literárias. 

Seguindo esse raciocínio, Pena (2006) diz que o jornalismo literário é uma “estrela de sete

pontas” (PENA, 2006, p. 13), dado que se ancora em sete itens: a) não ignora por completo os ensi-

namentos do jornalismo tradicional, sabendo aproveitar o que há de melhor neste – observação,

apuração, ética e frases claras, b) rompe com a periodicidade e a atualidade, ultrapassando ocorrên-

cias cotidianas, c) proporciona um panorama amplo da realidade, d) contribui com a formação do

cidadão, e) não se deixa limitar pelo lead, f) aborda outras fontes além das oficiais, g) opõe-se à efe-

meridade do jornalismo diário, almejando uma condição perene. 

A fim de mostrar essa aproximação entre o jornalismo e a literatura, parece-nos pertinente

apresentar as divisões periódicas do jornalismo propostas por Marcondes Filho (2000), que permi-

tem compreender o desenvolver jornalístico e a brecha para o encontro com a literatura. De acordo

com o autor, a pré-história do jornalismo (de 1631 a 1789) se caracterizou pela produção artesanal

do jornal. A primeira etapa (de 1789 a 1830) foi marcada por textos de cunho político e literário, es-

critos por intelectuais. Já no “Segundo Jornalismo” (de 1830 a 1900), começa a produção massiva e

a profissionalização da área. O “Terceiro Jornalismo”, segundo Marcondes Filho (2000), se destaca

pelos monopólios empresariais e pelas grandes tiragens (de 1900 a 1960). Por fim, a quarta fase (de

1960 em diante) é definida pela informação eletrônica e interativa, pelo surgimento de novas tecno-

logias e pelas mudanças na profissão do jornalista. 

Ainda segundo Marcondes Filho (2000), o final da fase pré-histórica, bem como a primeira e

a segunda etapa, sofreu uma forte influência da literatura. Em 1725, por exemplo, Daniel Defoe –

conhecido por escrever Robinson Crusoé (1719) e outros romances – redigiu uma série de reporta-

gens policiais nas quais utilizava elementos literários. No ano de 1887, o termo “Novo Jornalismo”

foi empregado com o intuito de desqualificar o trabalho do repórter britânico William Thomas Sted,

cujas matérias mesclavam técnicas do jornalismo e da literatura (PENA, 2006). Ao longo da segun-

da metade do século XIX, o texto jornalístico evoluiu da notícia para a reportagem e os profissio-

nais da área precisaram procurar novas formas de tratamento para a mensagem. Neste percurso, a li-

teratura se transformou em uma das principais fontes de inspiração para os jornalistas, aproximando

um pouco mais os dois campos – jornalístico e literário (PEREIRA LIMA, 2008). 
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Devido aos avanços tecnológicos propiciados pela Segunda Revolução Industrial (de 1850 a

1870), os jornais diários se alastraram por toda Europa e, junto a eles, os folhetins. Com narrativas

envolventes, repletas de conflitos, clichês e com linguagem acessível aos alfabetizados de diferentes

níveis da população, este novo gênero literário ganhou fama rapidamente. Era nos rodapés das pági-

nas dos periódicos que se encontravam não apenas os folhetins, mas ensaios, críticas, poemas e ou-

tros derivados da literatura (STRELOW, 2008). O folhetim foi responsável por propiciar alguns dos

momentos iniciais de convergência entre jornalismo e literatura. Conseguia dialogar com um públi-

co vasto por apelar aos lugares-comuns e aos estereótipos, além de atrair os leitores com reviravol-

tas surpreendentes o suficiente para levá-los a comprar a próxima edição do jornal.

Na terceira fase, em geral, o jornalismo e o factual voltaram a ser tão inseparáveis quanto a

literatura e a ficção. No entanto, houve exceções: de 1890 a 1930, um estilo de reportagem que

agregava a cobertura de escândalos a matérias humanísticas – em defesa de minorias –, ganhou des-

taque na imprensa norte-americana. Chamados de muckrakers5, tinham as camadas populares como

público-alvo, investigando a elite e revelando problemas sociais. Já em 31 de agosto de 1946, um

ano após o final da Segunda Guerra Mundial, a revista The New Yorker publicou o livro Hiroshima.

Escrito por John Hersey, a obra é uma amostra expressiva das potencialidades do jornalismo literá-

rio, pois reúne as histórias de seis sobreviventes da região japonesa atingida pela bomba atômica,

contadas em terceira pessoa pelo autor (RITTER, 2013). 

No entanto, os jornais perdem a afinidade com a literatura, de maneira mais acentuada, por

volta de 1950, após alterações estilísticas e gráficas que cederam espaço para as fórmulas prontas –

como o lead e a pirâmide invertida – e matérias objetivas e informativas, além do modelo organiza-

cional que visava ao lucro por meio da notícia, publicidade e adesão de leitores. Para suprir a neces-

sidade cultural nas publicações, criaram-se os cadernos literários, que complementavam as notícias

do jornal – esses cadernos traziam biografias de autores, anúncios de lançamento de livros e críticas

de obras –, mas seguiam integralmente os atributos prezados pelos grandes veículos de comunica-

ção (PENA, 2006). 

Retomando a segmentação de Marcondes Filho (2000), a quarta fase do jornalismo se esten-

de até os dias atuais. Logo em seu começo, na década de 1960, surge o Novo Jornalismo, movimen-

to que decorre de uma insatisfação por parte de alguns jornalistas com os métodos formais de apura-

ção e de escrita. Os “novos jornalistas” prezavam por reportagens imersivas e pela experimentação,

5 O termo muckracker surge pela união da palavra inglesa muck (sujeita, porcaria) e racker (investigador). 



18

enfatizando os detalhes da cena e o uso de diálogos, assim como outros elementos capazes de auxi-

liar na humanização dos personagens dispostos no texto. O manifesto do gênero foi publicado por

Tom Wolfe, em 1973. No entanto, conforme foi observado no histórico traçado acima, pode-se dizer

que o Novo Jornalismo, bastante apropriado pelos famosos escritores e jornalistas da época – tais

como Gay Talese, James (Jimmy) Breslin, Truman Capote e Norman Mailer –, não foi o precursor

do jornalismo literário. Ele somente representou a reconciliação do jornalismo com a literatura e,

concomitantemente, do factual com o ficcional. 

O Novo Jornalismo se consolidou como movimento e técnica de escrita, chegando a ganhar

uma ramificação no estilo de produzir reportagens investigativas: o jornalismo gonzo. Criado por

Hunter S. Thompson, o estilo gonzo exigia que o repórter vivesse intensamente a pauta, a fim de

compreendê-la com profundidade. Um exemplo de matéria feita nesse estilo é o livro Hell's Angels:

The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs – originalmente, um artigo para a

revista The Nation –, escrito por Thompson6, em 1966. No entanto, o estilo gonzo foi consagrado

apenas em 1971, quando a  Sports Illustrated contratou Thompson para cobrir a corrida de motos

Mint 400 e, no lugar de uma reportagem tradicional, ele entregou um texto que fazia uma crítica

elaborada ao american way of life. Seu trabalho acabou sendo comprado pela revista Rolling Stone

e, mais tarde, publicado no formato de livro, com o título Fear and loathing in Las Vegas: a savage

journey to the heart of the american dream (LACERDA, 2009). 

Atualmente, os gêneros se flexibilizam. Há uma permuta de estilo e de técnica: poetas fazem

versos em prosa, contistas escrevem histórias com poucos caracteres e jornalistas imergem no cam-

po literário, que era exclusivo dos romancistas (MARQUES, 2009). Desse modo, o jornalismo lite-

rário se mantém como uma alternativa para os profissionais que não se contentam com a objetivida-

de do lead. Mas aqueles que optam por fazê-lo, certamente, enfrentam uma série de obstáculos. En-

quanto os profissionais do campo literário dispõem de longos períodos para concluírem suas obras,

os jornalistas estão sujeitos à pressão do tempo e do espaço no qual trabalham, uma vez que há a ne-

cessidade de se cumprir prazos curtos e de informar com restritos números de caracteres.

A instantaneidade e efemeridade da informação jornalística se opõem à perenidade da produ-

ção literária. Os jornais costumam ser diários porque a nossa necessidade de informação se atualiza

cotidianamente. Já as obras literárias podem manter sua relevância por décadas. Para criar reporta-

gens resistentes ao tempo, é preciso enchê-las de significados que vão além da mera transmissão de

6 O repórter acompanhou, durante dezoito meses, a gangue de motociclistas Hell's Angels em todas as suas atividades
lícitas ou não.



19

informações: elas devem passar uma mensagem mais profunda. 

O importante, para o artista, é colocar, na aparente gratuidade dessas notícias, um
sentido capaz de permanência, uma mensagem que consiga atingir o ponto em que
todos os homens se unem, a essência humana das pessoas, onde o tempo não tem
presença. E o importante, para o jornalista, é realizar essa tarefa para um dia deter -
minado e, muitas vezes, para um espaço previsto, sem deixar que a pressão, a que
se submete, o leve ao caminho da facilidade de estilo, que corresponde, geralmente,
a uma leviandade de sentido (OLINTO, 2008, p.16).

Na tensão cotidiana das redações, acaba sendo mais simples apelar para a produção de maté-

rias padronizadas, com o uso do lead e desprovidas de elegância literária. Com a popularização da

internet, os veículos de comunicação exigem que os jornalistas sejam profissionais multimídia. Em-

bora a produtividade talvez possa aumentar – visto que não basta entrevistar as fontes e redigir a no-

tícia, mas também produzir vídeos, fotografias, criar notinhas e publicações em redes sociais –, a

qualidade das reportagens está fadada a decrescer (PEREIRA LIMA, 1998).

Teoricamente, a reportagem visa oferecer uma mensagem de linguagem mais solta
e dar um tratamento de profundidade aos acontecimentos. Acontece que a maior
parte da produção jornalística contemporânea, realizada por gigantescas empresas
do setor, segue um feitio bastante industrializado. Isso significa uma produção em
massa, em que se tenta cobrir várias áreas diferentes da atividade social, com a
maior velocidade possível e dentro de padrões rígidos que simplificam a coleta de
informações e uniformizam a forma como se elaboram as mensagens. Tudo visan-
do atingir o maior número possível de leitores, espectadores e ouvintes (PEREIRA
LIMA, p. 12, 1998). 

Devido à pressão exercida pelas grandes empresas, os jornalistas que aproximam seus textos

dos modelos literários devem estar atentos para não incorrem em dois erros: a facilidade e o sensa-

cionalismo. A facilidade os converte em conformistas e corrompe seus métodos únicos de escrita –

passam a valer-se das fórmulas prontas e do lugar-comum, em vez de elaborarem textos criativos. Já

o sensacionalismo os leva a exagerar a dimensão dos acontecimentos, influindo na veracidade e na

relevância dos fatos (AMOROSO LIMA, 1969). 

O jornalismo literário já foi muito criticado por ser excessivamente subjetivo. No entanto, o

jornalismo diário não é tão imparcial e direto como se tenta assegurar. Tuchman (1993), como foi

exposto anteriormente, explica que o jornalismo tradicional dispõe de certos processos para expres-

sar a objetividade no texto. Estes processos consistem na preocupação em ouvir todos os lados de

um mesmo fato e identificar possíveis conflitos, apresentar provas que comprovem os fatos, utilizar

aspas a fim de apontar a quem pertence cada opinião ou informação e estruturar as informações de

maneira sequencial e organizada. 
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Os jornalistas […] acreditam que podem mitigar pressões contínuas como sejam os
prazos, os possíveis processos de difamação e as repressões antecipadas dos superi-
ores, com a argumentação de que seu trabalho é ‘objetivo’ (TUCHMAN, 1993, p.
74). 

Segundo a autora, estes procedimentos seriam falhos em diversos sentidos: limitam-se de

acordo com interesses das empresas de comunicação, estimulam percepções seletivas da realidade,

permitem que o jornalista imponha disfarçadamente a sua opinião, insistem na proposta de que os

fatos falam por si mesmos e levam o leitor a crer que todas as notícias são análises desinteressadas

de acontecimentos (TUCHMAN, 1993). 

Nesta lógica, Resende (2002), ao tratar dos interditos do discurso, salienta a dubiedade dos

três pilares do texto jornalístico, uma vez que estes seriam fundados no “alicerce pouco firme da

verdade” (RESENDE, 2002, p. 72). A realidade, primeiro pilar apontado por Resende (2002), é re-

presentada pelo registro dos acontecimentos. Entretanto, na visão do autor, não se pode crer que o

jornalismo tradicional seja capaz de registrar a realidade em sua totalidade, uma vez que ela não é

única, mas um recorte, como foi salientado anteriormente. A própria divisão de um veículo em edi-

torias dá uma noção da fragmentação de múltiplas realidades que devem ser contempladas com a

informação noticiosa. O segundo pilar, a objetividade, é por si só uma ilusão. Resende (2002) diz

que o discurso jornalístico, ainda que escrito em terceira pessoa e livre de adjetivos, é composto por

diferentes universos sígnicos, logo, pode ser compreendido como um ato semiótico. Uma mesma

matéria vai ser escrita, lida e interpretada de maneiras diversas, por estar atrelada às vivências do

leitor, das fontes e do repórter. “Repensar o ato jornalístico, portanto, implica conceber, nele, a coe-

xistência de atores, tanto os que o provocam como os que são por ele provocados; um processo, por

excelência, relacional” (RESENDE, 2009, p. 40). Assim, reportagens ditas factuais, independente-

mente da intenção do jornalista, contam com um pouco de ficção. O último pilar, a atualidade, an-

cora-se no tempo e no interesse público, levantando alguns questionamentos: a notícia deve ser rele-

vante e recente para quem? A qual público estamos nos dirigindo? E a que mídia? Ou seja, tal qual a

realidade, a atualidade não pode ser pensada enquanto algo singular, dado que está ligada a inúme-

ras perguntas e possíveis respostas distintas (RESENDE, 2002). 

Como foi apresentado nessa seção, é possível afirmar que a literatura e o jornalismo se per-

mitem confluir, resultando em textos jornalísticos de cunho literário. Esta conciliação, quando bem

trabalhada, faz surgir reportagens aprofundadas, detalhadas e capazes de humanizar os seus prota-

gonistas, aproximando os leitores da história narrada. 
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2.1 Novo Jornalismo

A partir do início do século XX até meados da década de 1960, a comunidade literária enxer-

gava os jornalistas como integrantes da mais baixa classe intelectual. Os romancistas pertenciam ao

topo da pirâmide e a classe média consistia nos “homens de letras”, críticos, ensaístas, biógrafos e

historiadores. Na verdade, conforme descreve Tom Wolfe (2005, p. 44), “os jornalistas […] ficavam

tão embaixo na estrutura que mal eram notados”, especialmente ao se tratar daqueles que escreviam

para suplementos dominicais ou revistas populares, que eram considerados inferiores pelos literatos.

O Novo Jornalismo surgiu em um contexto de transição, mudanças e contracultura – um mo-

mento de revisão dos conceitos e dos valores – éticos, morais e filosóficos – que regiam a socieda-

de, não somente dos Estados Unidos, mas em diversos países. “Sob este ângulo, o modo de escrever

dos jornalistas procurava acompanhar a avalanche de acontecimentos que se inscrevia na vida das

pessoas” (RESENDE, 2002, p. 21). Os jornalistas passaram a narrar os fatos sociais e culturais que

os romancistas, apegados ao mito e à fantasia, insistiam em desconsiderar, dando voz aos mais vari-

ados personagens. O jornalismo literário era utilizado desde os primórdios da imprensa e foi reapro-

priado pelos “novos jornalistas”, interessados em narrar histórias de forma subjetiva e, consequente-

mente, pessoal. 

O jornalismo desenvolvido com base em técnicas literárias, já produzido em tempos passa-

dos, voltou aos poucos a ganhar espaço entre os redatores de reportagens especiais. Não há um con-

senso por parte de pesquisadores quanto à data de surgimento da expressão “Novo Jornalismo”, mas

acredita-se que ela tenha ganhado força nos anos 1960, com Talese, Wolfe e Capote – alguns dos

expoentes anteriormente citados. No princípio, o grupo dos “novos jornalistas” foi duramente criti-

cado. Ao narrarem histórias que mais se assemelhavam aos contos do que às reportagens, os jorna-

listas estavam invadindo um espaço que pertencia, anteriormente, apenas aos romancistas. Afinal,

como Wolfe (2005) ironiza, somente seres superiores tinham o direito de adentrar a alma humana e

trazer à superfície todos os sonhos e temores enclausurados na alma. 

O Novo Jornalismo foi alvo da mesma descrença sofrida pelo próprio romance realista nos

séculos XVIII e XIX, na Inglaterra. As produções decorrentes de ambos os movimentos eram tacha-

das de moralmente irresponsáveis,  efêmeras e superficiais, tornando-se incapazes de exercitar  o

pensamento do público por serem puramente destinadas ao entretenimento (WOLFE, 2005). Havia
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ainda o questionamento sobre a veracidade do que se estava narrando nas reportagens, alguns textos

foram tomados como mentira ou invenção: a justificativa, segundo Wolfe (2005), era a de que diálo-

gos e situações verídicas não poderiam ser tão interessantes.  “A ilusão de ficção criada por esta

nova forma de se fazer jornalismo deu margem para a crítica mais conservadora que, entre outras

coisas, acusou este novo gênero, ou sub-gênero, de ser impressionista e muitos lançaram um olhar

de desconfiança à realidade narrada” (FONTANA, 2006, p. 328). O movimento demorou a ganhar a

confiança dos escritores de obras literárias e do público em geral. 

Wolfe (2005) salienta que A Sangue Frio, escrito por Capote, revelou-se uma grande surpresa

para quem julgava que o Novo Jornalismo não passava de modismo – algo que se esgotaria em pou-

cos anos. Por meio dele, descobriu-se um mundo de matérias envolventes e humanizadoras. O nar-

rador, previamente omisso e discreto, transformou-se em parte da história, auxiliando na imersão

dos leitores. Para Wolfe (2005, p. 32), “Isso nada tinha a ver com objetividade e subjetividade, ou

com assumir uma posição ou ‘compromisso’ – era uma questão de personalidade, de energia, de

tendência, de bravura… Numa palavra, de estilo”. Mas Capote não gostava de ser chamado de jor-

nalista e deu a sua obra o nome de “romance de não-ficção”.

De acordo com Olinto (2008, p. 13), “o jornalismo já foi chamado de ‘literatura sob pressão’.

[…] Contudo, por maior que seja essa pressão, o jornalismo tem as mesmas possibilidades que a li -

teratura, de produzir obras de arte”. Reconhecemos que nem todo trabalho jornalístico possui as

qualidades necessárias para ascender à categoria artística, mas, eventualmente, alguns deles o con-

seguem – como é o caso de diversas grandes reportagens dos “novos jornalistas”, tais quais Fama e

Anonimato, de Gay Talese e Os Exércitos da Noite, de Norman Mailer. O movimento do Novo Jor-

nalismo foi baseado na compreensão de que é possível escrever não-ficção utilizando recursos lite-

rários comuns aos contos e aos romances. Wolfe procurava os melhores métodos visando satisfazer

os anseios dos leitores da época que, em sua inquietação para entender as mudanças verificadas na

sociedade dos anos 1960, demandavam textos mais aprofundados. Ainda hoje, o jornalismo literário

se alicerça nas quatro técnicas listadas por Tom Wolfe (2005): a construção cena a cena, o diálogo, o

ponto de vista e o detalhe. 

A construção cena a cena ocorre quando se narra aquilo que é presenciado pelo jornalista,

ambientando o leitor em um determinado contexto. É preciso abandonar a prática – recorrente nas

redações – de fazer matérias por telefone ou e-mail, uma vez que a elaboração de uma boa reporta-

gem exige o acompanhamento integral e presencial dos fatos a serem noticiados. Nos artigos de
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Wolfe (2005), o narrador penetra e investiga esferas variadas, explorando locais, pessoas e possibili-

dades de acontecimentos. O Novo Jornalismo é resultado de uma experimentação motivada pela in-

quietude e pela vontade de contar histórias. 

Um bom exemplo desse recurso, entre muitas reportagens escritas por Wolfe, é o artigo O úl-

timo herói americano. Logo no trecho inicial do texto, percebe-se o que o autor chama de constru-

ção cena a cena: “Dez da manhã de domingo nas colinas da Carolina do Norte. Carros, quilômetros

de carros em todas as direções, milhões de carros […], todos indo para a corrida de stock-car, e

aquele velho sol maternal da Carolina do Norte explodindo nos pára-brisas” (WOLFE, 2005, p. 87).

No recorte, nota-se a tentativa do jornalista de descrever um cenário e posicionar o leitor frente ao

contexto narrado – uma manhã ensolarada de domingo, com vários carros indo em direção à corri-

da. 

  Reproduzir conversas relevantes com os entrevistados é uma alternativa eficaz para possibili-

tar a imersão do público. “O diálogo realista envolve o leitor mais completamente do que qualquer

outro recurso” (WOLFE, 2005, p. 54). Diálogos produzem efeitos de realidade, garantindo a confi-

ança do leitor na história. Eles tornam a leitura mais agradável e, o texto jornalístico, mais próximo

do romance ou do conto. A partir do diálogo os próprios personagens se apresentam ao leitor, mui-

tas vezes sem o auxílio de descrições adicionais. O tipo de linguagem e a maneira pela qual se ex-

pressam falam muito mais sobre eles do que qualquer narrador poderia (WOLFE, 2005). 

Em “A garota do ano”, um perfil da jovem socialite Jane Holzer, Wolfe (2005) utiliza o diá-

logo para evidenciar as principais características da personagem: 

“Oi, Isabel”, diz Jane. “Olá, Jane”, diz Isabel. “Quer ir lá atrás do palco?”, diz Jane,
que  tem de  falar  por  cima  de  todo  mundo.  “Lá  atrás?”,  diz  Isabel.  “Com os
Stones!”, diz Jane. “Eu estava lá atrás do palco com os Stones. Eles são divinos!
Sabe o que o Mick disse para mim? Disse: ‘Vamos lá, love, dá um beijinho!’”. Mas
Isabel virou-se para dizer alguma coisa a alguém. “Isabel!”, diz Jane. (WOLFE,
2005, p.139).

Este breve diálogo mostra que a personagem Jane é uma garota popular, desinibida, com

muitos contatos e sedenta de atenção. Wolfe (2005) poderia ter recorrido aos adjetivos e contado de

forma mais objetiva as características da personagem, mas a credibilidade da informação é maior

quando fica claro que ela provém da própria fonte. Para o leitor, é como se ele mesmo estivesse ob-

servando o desenrolar do diálogo e, assim, conseguisse tirar conclusões próprias, em vez de acredi-

tar somente na visão do jornalista. 



24

A terceira técnica é o ponto de vista, que permite penetrar no psicológico das fontes e mostrar

ao leitor o que elas estão pensando. É interessante salientar que cada cena pode conter o ponto de

vista de múltiplos sujeitos, tal como explica Wolfe (2005). O autor acredita que o jornalista se limita

quando decide contar uma história em primeira pessoa, uma vez que sua percepção do acontecimen-

to é irrelevante se comparada às reflexões dos protagonistas da reportagem. Os personagens, nesse

caso, são construídos pelo entrecruzamento de discursos e o narrador está autorizado a divagar,

mesclando passado, presente e futuro. O repórter deixa a suposta imparcialidade de lado e permite-

se ser humano, reconhecendo-se no texto que escreve. A fim de entender os pensamentos dos entre-

vistados, é preciso que se pergunte a eles a respeito disso. “Entreviste-o sobre seus sentimentos e

emoções, junto com o resto” (WOLFE, 2005, p. 55). 

Vale lembrar, portanto, que a verdade jornalística não é incontestável, porque é subordinada a

um instrumento: a palavra. A escolha de palavras, por sua vez, está atrelada a uma série de variá-

veis, como o estado de espírito do escritor. Uma vez que os sentimentos do jornalista são capazes de

influir na redação de um texto, é possível inferir que a linha entre o factual e o ficcional é tênue. Se-

gundo Resende (2002), mesmo os discursos ficcionais são plenos de verdade. E o texto jornalístico

– principalmente o do jornalismo literário – está repleto de ficção. Os detalhes, o quarto recurso

proposto por Wolf (2005), são exemplo disso. Fundamentam-se no registro dos pequenos elementos

que compõem um cenário: 

[…] gestos, hábitos, maneiras, costumes, estilos de mobília, roupas, decoração, ma-
neiras de viajar, comer, manter a casa, modo de se comportar com os filhos, com os
criados, com os superiores, com os inferiores, com os pares, além dos vários ares,
olhares, poses, estilos de andar e outros detalhes simbólicos do dia a dia que pos-
sam existir dentro de uma cena (WOLFE, 2005, p. 55).

A seleção de quais detalhes evidenciar deve ser cuidadosa e atenta, pois eles não podem ser

inseridos na reportagem com intuito de embelezar a narrativa, mas de engrandecer o seu significado

e auxiliar na compreensão do que se está narrando. Os detalhes são importantes por sua capacidade

de humanizar os personagens e aproximar o público da história.

O detalhamento do ambiente, as expressões faciais, os costumes e todas as outras
descrições só farão sentido se o repórter souber lidar com os símbolos. Se puder
atribuir significados a eles e, mais importante ainda, se tiver a sensibilidade para
projetar a ressignificação feita pelo leitor (PENA, 2006, p.55). 

A “literatura do fato”, outro nome atribuído ao Novo Jornalismo, procura reproduzir histórias

sem atentar ao extremo rigor factual prezado pelo modelo jornalístico tradicional. 
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Hollowell (1979), acrescentou dois recursos aos quatro estabelecidos por Wolfe (2005). O

primeiro foi denominado de “monólogo interior” ou “fluxo de consciência”, ou seja, uma transcri-

ção complexa dos pensamentos dos personagens, conduzida pelo narrador e jornalista. O segundo é

a técnica da caracterização composta – a utilização de um personagem fictício para representar um

conjunto de pessoas reais –, um tanto problemática por se aproximar da generalização e fugir ao es-

copo do jornalismo, que deve ser fundamentado em fatos, e não ficção.

Ainda sobre os recursos, Resende (2002) ressalta que o estilo de Tom Wolfe – e dos “novos

jornalistas” – é melhor compreendido se associado ao cubismo7. A pluralidade de olhares é uma

marca característica do texto de Wolfe (2005). Em ambos os casos, o interesse reside concomitante-

mente “no que é e no que pode ser” (RESENDE, 2002, p.84). Mas é essencial lembrar que aplicar

os quatro recursos em um texto jornalístico não o torna automaticamente um trabalho de jornalismo

literário. O envolvimento necessário a uma reportagem no estilo dos grandes nomes do gênero vai

além da contemplação de regras. De fato, é exatamente a não obrigatoriedade do cumprimento de

fórmulas prontas que faz do jornalismo literário um modelo diferenciado. O entrelaçar dos dois

campos se dá na sutil escolha de palavras. 

No Brasil, jornalismo e literatura se confundiram até os primeiros anos do século XX. Muitos

autores nacionais, tais como Machado de Assis, Raul Pompéia, Aloísio de Azevedo, José de Alen-

car, Visconde de Taunay e Manuel Antônio de Almeida, encontraram nos jornais um meio alternati-

vo de sustento e por meio deles conquistaram a notoriedade necessária para alavancar suas carrei-

ras. Na Bahia, em 1812, criou-se o primeiro jornal literário brasileiro. Intitulado As Variedades ou

Ensaios de Literatura, foi fundado por Diogo Soares da Silva de Bivar, um português formado em

Coimbra (ARNT, 2001). O primeiro folhetim veio não muito tempo depois, em 1838: Capitão Pau-

lo, publicado no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro. Entretanto, a obra que consagrou o gênero

foi O Guarani, de José de Alencar, que circulou entre fevereiro e abril de 1857, no Diário do Rio de

Janeiro. O livro representou um marco na história dos folhetins, fazendo com que estes passassem a

ser chamados de  “literatura popular” (STRELOW, 2008). 

Em 1902, o escritor Euclides da Cunha publicou “Os Sertões”, texto que por muitos é consi-

derado como uma das primeiras experiências brasileiras em termos de livro-reportagem8.  Olinto

(2008) lembra que o método da crônica para narrar um acontecimento, tal qual foi utilizado na pu-

7 Os artistas cubistas se esforçavam para representar múltiplas visões da realidade em suas obras, justapondo ângulos di -
ferentes. Construía-se uma unidade espaço-temporal para que o quadro deixasse de ser um suporte reprodutor de con-
textos e passasse a dispor ele próprio de uma realidade autônoma (RESENDE, 2002).
8 A obra narra a Guerra de Canudos (1896 a 1897) em três partes: “A terra”, “O homem” e “A luta”.
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blicação de Os Sertões, originou-se na Grécia Antiga. Já ao longo da Idade Média, a crônica era um

recurso que auxiliava as pessoas a transmitirem às próximas gerações os detalhes da história de um

povo ou comunidade. Outro precursor do estilo de escrita literária foi o jornalista e cronista João

Paulo Barreto, mais conhecido pelo pseudônimo João do Rio, cujos textos contemplaram as trans-

formações urbanas do Rio de Janeiro, no início do século XX. “Sua contribuição consiste na obser-

vação detalhada da realidade, na coleta de informações, na descrição de ambientes, no ritmo narrati-

vo concentrado que consegue ultrapassar o tempo jornalístico imediato” (FONTANA, 2006). 

É interessante lembrar que um dos pioneiros do jornalismo literário no Brasil foi Joel Silveira

(1918 – 2007). Silveira “defendia a tese de que o estilo chamado ‘grande reportagem’, mais do que

uma mera alternativa da imprensa, era a válvula de escape para toda a voz reprimida na ditadura do

Estado Novo, de 1937 a 1945” (PENA, 2006, p. 65). Com apenas 26 anos, Silveira cobriu a Segun-

da Guerra Mundial para os Diários Associados, sendo o mais novo entre os correspondentes inter-

nacionais. O repórter também escreveu para diversos veículos –  Última Hora, O Estado de São.

Paulo, Diário de Notícias, Correio da Manhã e Manchete –, somando mais de sessenta anos de car-

reira. Foi apelidado por Assis Chateaubriand de “a víbora”, devido ao seu estilo crítico e impactante

(PORTARI, 2005). 

A partir  da década de 1950, os jornais brasileiros passaram por diversas reformulações e

abandonaram grande parte do caráter literário, influenciados pela dinâmica das redações consolida-

da nos Estados Unidos no mesmo período. Este estilo foi o princípio do modelo jornalístico noticio-

so que se popularizou e segue nas redações atualmente – a modalidade visa notícias concisas, dire-

tas, informativas e apropriadas para uma leitura rápida. Além disso, o texto dá menos vazão aos va-

lores estéticos, porque precisa respeitar as condições estabelecidas pelo mercado. Autores como

Olinto (2008) e Pereira Lima (1998)  criticam esta industrialização do jornalismo, argumentando

que ela levaria a uma supressão do lado mais humano de uma reportagem. “O fato de, no jornalismo

como profissão, existir um grande número de pessoas que prezam apenas o que ele tem de não-cria-

dor, é oriundo daquela necessidade de esquematização capaz de ocultar a parte viva de uma reporta-

gem” (OLINTO, p. 31, 2008). Para Edvaldo Pereira Lima (1998), a pirâmide invertida e o lead, uti-

lizados nesta fase menos literária, depreciam o texto, prejudicando a qualidade final da mensagem. 

A fórmula tende a colocar em primeiro plano os aspectos materiais, concretos de
um acontecimento. Com essa abordagem, perdem-se muitas vezes componentes su-
tis e subjacentes que são, em certas circunstâncias, extremamente relevantes para
se compreender o real em sua totalidade material e física – no nível das ações –, de
um lado, em sua totalidade subjetiva – no nível do significado psicológico e da res-
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sonância emocional –, de outro (PEREIRA LIMA, p. 21-22, 1998).

No Brasil, em relação ao predomínio do lead e de matérias padronizadas após os anos 1950,

o Novo Jornalismo também encontrou espaço – em especial no Jornal da Tarde e na revista Reali-

dade. O Jornal da Tarde, fundado em 1966, almejava a produção de textos criativos e irreverentes.

Nos primeiros anos de existência, manteve uma tradição de veicular grandes reportagens (matérias

extensas e aprofundadas), embora, por ser um jornal diário, não pudesse deixar de publicar notícias

menores e de caráter exclusivamente informativo. As características literárias estavam presentes nas

reportagens de comportamento e nos suplementos culturais. O diferencial do jornal era a capacidade

de experimentação nas mais variadas editorias, como a de polícia, por exemplo. 

Ainda que a revista Realidade dispusesse de edições mensais, a semelhança desta com o Jor-

nal da Tarde não era pequena. Também originada em 1966, a Realidade foi notável pela pretensão

literária, especialmente em sua primeira fase (de 1966 a 1968), durante a qual circularam matérias

que exigiam semanas de apuração detalhada (JORGE; BARROS, 2011). No decorrer de dez anos, a

revista ganhou sete prêmios Esso de Jornalismo e foi campeã em vendas, chegando a marca de 466

mil exemplares comercializados em um único mês. Com o fechamento da revista, em 1976, a gran-

de reportagem literária perdeu força no país (ORSATTO, 2009). Hoje, o jornalismo literário e cultu-

ral está presente no Brasil em revistas como a Piauí, a Brasileiros e a Rolling Stone. 
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3. Rolling Stone e a construção de perfil

O jornalismo de revista não possui uma definição simples. Assim como o jornalismo tradici-

onal, o de revista busca ser plural, apresentando diferentes percepções sobre o mundo, sobre si e so-

bre o outro. No entanto, Benetti (2013) descreve o jornalismo de revista como um modo de conheci-

mento e um discurso dotado de uma série de características principais: 

[…] é segmentado por público e por interesse; é periódico; é durável e colecioná-
vel; tem características materiais e gráficas distintivas dos demais impressos; exige
uma marcante identidade visual; permite diferentes estilos de texto; recorre forte-
mente à sinestesia; estabelece uma relação direta com o leitor; trata de um leque
amplo de temáticas e privilegia os temas de longa duração; está subordinado a inte-
resses econômicos, institucionais e editoriais; institui uma ordem hermenêutica do
mundo; estabelece o que julga ser contemporâneo e adequado; indica modos de vi-
venciar o presente; define parâmetros de normalidade e de desvio; contribui para
formar a opinião e o gosto; trabalha com uma ontologia de emoções (BENETTI,
2013, p. 55). 

O tempo da revista difere do tempo do jornal, visto que não há uma urgência na publicação

de informações, possibilitando maior aprofundamento nas pautas. Isso se deve ao fato de as revistas

terem periodicidades variadas, podendo ser semanais, quinzenais ou mensais. As revistas preocu-

pam-se com as notícias contemporâneas, mas há mais tempo para apurar e escrever o texto, que não

precisa ser publicado de imediato. E, enquanto o papel do jornal é apresentar um panorama dos

acontecimentos que se fazem notáveis socialmente, as revistas costumam trazer informações relati-

vas a uma área específica, podendo apresentar diferentes perspectivas sobre um mesmo assunto e,

ainda, com mais detalhes e profundidade. Nessa lógica, destaca-se a segmentação de área de inte-

resse e de público.

A revista associa-se originalmente à ideia da segmentação. Uma segmentação não
só de público, mas também de especialidade temática, de competências e exigên-
cias profissionais e discursivas. Um tipo de publicação que exige e determina um
tipo de texto, um tipo de cobertura e um tipo de audiência. Nesse sentido, a revista
– assim como o jornalismo que a faz e que por ela é feito – mais que olhar para
uma realidade que é complexa, possui, ela mesma, uma série de características pró-
prias, também permeadas por complexidades (TAVARES, 2008, p. 2).

Frente a multiplicidade de assuntos e de especialidades que esses periódicos apresentam,

pode-se dizer que “para saber sobre outro tema, é necessário ler outra revista” (BENETTI, 2013,

p.46).

Ainda nesse contexto, as revistas são capazes de criar um sentimento de pertença. Ter, por

exemplo, a Rolling Stone em mãos pode dizer muito sobre qualquer pessoa. O estereótipo em torno
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do veículo nos permite enquadrar o leitor em um grupo: se lê a Rolling Stone, deve ser jovem, fã de

cultura pop; se lê a Piauí, é um intelectual de esquerda; se lê a Veja, alinha-se com uma ideologia de

direita. Todavia, nem sempre os estereótipos correspondem à realidade. 

Vale lembrar que o jornalista, ao escrever seus textos, projeta a imagem de um leitor ideal, ou

seja, um leitor que o repórter idealiza durante a construção do texto e que teria plena capacidade de

aderir ao posicionamento expresso na publicação ou assimilar o conteúdo em sua totalidade, exata-

mente da forma que o autor ou jornalista quis que ele compreendesse. 

É comum nas redações caracterizar o leitor, tarefa que exige um bocado de criativi -
dade. Na verdade, inventa-se um leitor. Você pode dar a essa pessoa um nome, um
trabalho, um endereço e tudo o mais que sirva a sua caracterização. Esse leitor ima-
ginário se torna, para todos os efeitos, alguém real que incorpora o espírito da re-
vista. Se esse leitor é bem retratado, torna-se alguém em quem se pensa, de quem
se fala, com quem se discute e, acima de tudo, com quem se conversa (ALI, 2009,
p. 33).

Esse leitor ideal ou imaginário não integra uma audiência passiva, e sim um público inclina-

do a concordar ou a se interessar pelas informações expressas na matéria. Parte-se do princípio de

que, se a pessoa está lendo determinada revista, ela terá uma base de conhecimentos necessários a

tanto ou terá a vontade de aprender sobre o assunto. Uma revista voltada ao público jovem, por

exemplo, não precisa, na maioria das vezes, explicar o que é uma hashtag, mas se a publicação fos-

se direcionada ao público que não está familiarizado com o ambiente digital, a explicação seria in-

dispensável. Nesse sentido, “a segmentação é o eixo norteador do jornalismo de revista, exigindo

que o jornalista trabalhe com alguns perfis básicos de leitores, cujos interesses e expectativas devem

ser contemplados” (BENETTI, 2013, p. 50-51). 

Então, na verdade, o leitor ideal fica no mundo das vontades e das ideias do autor, enquanto

quem de fato consome o produto e a informação é o leitor real. Dependendo de como o leitor real

interpreta ou adere à informação publicada, tem-se um contrato de comunicação. Esse contrato pode

ser rompido a qualquer momento: basta o leitor não concordar com o que foi dito, sentir-se traído

pelo posicionamento ideológico político ou ferir os valores da informação noticiosa (BENETTI,

2013). 

As revistas têm o dever de serem não apenas atuais, mas uma situação única a ser experienci-

ada. Para manterem-se relevantes, precisam inspirar a ritualização do seu consumo. 

[…] não é suficiente informar, trazer os principais acontecimentos e apresentar o
estatuto de algo que merece ser debatido; é preciso também construir um vínculo
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emocional, para que o leitor sinta a revista como ‘sua’, como parte da rotina, como
necessidade, como algo a ser esperado e cujo consumo possa ser ritualizado (BE-
NETTI, 2013, p. 47).

É nesse sentido que a atenção dada tanto para a qualidade das reportagens e linguagem,

quanto para o tipo de informação que determinado modelo de leitor demanda, torna-se imprescindí-

vel para o desenvolvimento de um vínculo com o público. O diferencial da revista reside, assim, no

aprofundamento de um assunto, no seu caráter perene – pois ela pode ser guardada e colecionada –,

na atenção dada ao tipo de público para o qual se destina e na profundidade das informações publi-

cadas.

3.1 A história da revista Rolling Stone

A fim de apresentar brevemente a trajetória da revista Rolling Stone utilizaremos, neste capí-

tulo, o livro Rolling Stone Magazine: the uncensored history, escrito por Robert Draper e publicado

em 1990. Além dele, devido à escassa bibliografia referente à história da revista, recorreremos a al-

guns websites nacionais e estrangeiros, como as páginas oficiais da Rolling Stone – nas versões in-

ternacional e brasileira –, e a outros portais voltados para o meio musical, entre eles o blog Rock

Hall9 – conhecido ainda como The Rock and Roll Hall of Fame. 

Fundada em 1967 por Jann Simon Wenner e Ralph Joseph Gleason, a revista Rolling Stone

teve seu nome inspirado por artistas como o músico Muddy Waters – consagrado pela música Rol-

lin’ Stone –, Bob Dylan,que gravou o hit Like a Rolling Stone, e a banda inglesa Rolling Stones. Cri-

ada em um período marcado pela contracultura, a publicação tinha como ponto forte suas reporta-

gens a respeito de música e política. Com o tempo, passou a abranger outros temas, focando no en-

tretenimento: filmes, bandas, livros, séries e cultura pop em geral. 

Para poder se dedicar integralmente à revista quinzenal, Jann Wenner, com 20 anos, deixou a

Universidade de Berkeley. Na época, ele dividia a posição de editor da Rolling Stone com o crítico

musical Ralph Joseph Gleason10,  o qual contribuiu com a publicação até o seu falecimento, em

1975. Aliando a experiência no meio musical e os contatos de Gleason ao espírito empreendedor de

Wenner, eles conseguiram juntar 7.500 dólares entre amigos e investidores e, assim, deram início ao

9 Disponível em: <http://www.rockhall.com/>. Acesso em: 23 de abril de 2016. 
10 Os dois se conheceram por meio de alguns amigos feitos por Wenner enquanto estudante de Berkeley e cimentaram
sua relação com base em uma paixão em comum: a música.
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projeto da revista (DRAPER, 1990). 

O primeiro exemplar da Rolling Stone, lançado em 9 de novembro de 1967, trazia na capa

uma fotografia de John Lennon e, como reportagem principal, uma matéria a respeito do Monterey

International Pop Music Festival – um festival de música pop ocorrido em junho de 1967, na cida-

de norte-americana de Monterey, na Califórnia. O estilo gráfico dessa primeira publicação não lem-

brava muito o das revistas tradicionais: com suas páginas em preto e branco e diagramação diferen-

te em relação às revistas da época, assemelhava-se mais aos jornais da década de 1960 (CAVAL-

CANTI, 2012).

De acordo com a biografia de Wenner, publicada em seu site pessoal, a Rolling Stone tinha

como propósito ser a voz de toda uma geração. “Tratando os interesses da juventude cada vez mais

vocal da América com uma seriedade até então desconhecida, a Rolling Stone falou para – e por –

uma geração inteira” (WENNER, [201-], tradução nossa11). Em seu primeiro ano de publicação, es-

tampou na capa da revista artistas não apenas famosos, mas ícones da contracultura e representantes

das reivindicações juvenis, tais como Tina Turner, Eric Clapton, Jimi Hendrix e os Beatles.

Desde o início, a proposta da Rolling Stone consistiu em divulgar reportagens aprofundadas,

nas quais tanto os jornalistas quanto as fontes disporiam de liberdade plena para serem verdadeiros

em seus textos e respostas (DIAS, 2007). Combinando a apuração detalhada com a checagem de in-

formações e longas entrevistas, tentava-se reproduzir no papel um depoimento fiel do que as cele-

bridades realmente pensavam sobre o mundo. Contudo, nem sempre tinham sucesso em falar a ver-

dade, se aproximando de uma textualidade “artificializada”, o que era um risco inerente ao trabalho

jornalístico. Como coloca Villas Boas (2003) ao falar sobre perfis jornalísticos: 

[…] o perfilado não é exatamente um modelo em pose. Sua imagem não pode ser
pretendida, portanto, e talvez nem se considere que ela seja plenamente natural ou
espontânea. […] espontaneidade e artificialidade são oportunismos. Há casos em
que a pessoa representa bem um papel, baseada em suas próprias projeções (VIL-
LAS BOAS, 2003, p. 19).

No entanto, mesmo cometendo alguns erros, como o mencionado acima, ao oferecer um con-

teúdo rico, criativo e de qualidade, a revista se diferenciou das demais publicações daquela década,

as quais desaprovavam a nova cena musical e que não estavam atentas às necessidades do público

jovem. O posicionamento da Rolling Stone, publicado na Carta do Editor12 do primeiro volume da

11 No original: “Treating the interests of America’s increasingly vocal youth with seriousness unknown before, Rolling
Stone spoke to – and for – an entire generation”. Disponível em: <http://www.jannswenner.com/Biography/>. Acesso
em: 23 de abril de 2016
12 Disponível em: <http://www.rollingstone.com/coverwall/1967>. Acesso em: 23 de abril de 2016. 
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revista, já assegurava a preocupação não só com o cenário musical, mas com o contexto no qual a

música estava inserida na época. “Rolling Stone não é apenas sobre música, mas também sobre as

coisas e atitudes que a música abraça” (WENNER, 1967, tradução nossa13). 

Embora tenha se tornado um sucesso de vendas ainda no final da década de 1960, o periódico

atingiu seu ápice em meados dos anos 1970, quando a circulação chegou a 600 mil exemplares. Em

1972, a banda Dr. Hook & the Medicine Show gravou a música The cover of Rolling Stone, de auto-

ria de Shel Silverstein. Na canção, que propunha uma sátira à indústria musical, o grupo lamentava

o fato de ainda não ter aparecido na capa da Rolling Stone, apesar de dispor de todos os atributos

necessários para que isso ocorresse – entre os quais se destacavam as fãs submissas, o uso de drogas

e os solos frenéticos de guitarra. Mesmo sendo uma crítica, a música reforçava o sucesso da publi-

cação na época e o status imediato que estampar uma capa da Rolling Stone poderia conceder a uma

banda (DIAS, 2007). 

Na primeira da metade da década de 70, as coberturas políticas da revista ganharam força

com a contribuição do jornalista Hunter S. Thompson – expoente do modelo gonzo de reportar –,

que colaborou com a Rolling Stone até 2005. Foi também nesta época que, além de ajudar a impul-

sionar a carreira de bandas, o periódico auxiliou na projeção dos trabalhos de muitos escritores, en-

tre eles Lester Bangs, Joe Klein, Patti Smith, Joe Eszterhas e Cameron Crowe. Em 1977, sua matriz

foi transferida da Califórnia para Nova York, nos Estados Unidos, aproximando a revista e seus re-

pórteres de celebridades e das grandes agências de publicidade. O ano foi um marco na história da

revista que, a partir deste momento, começou a focar menos em questões políticas e mais em redigir

perfis de famosos, perdendo um pouco da seriedade inicial. Também foi nesse período que inaugu-

rou diversas filiais ao redor do mundo (BUFFINGTON, 200-).

Entre 1990 e os anos 2000, a Rolling Stone sofreu novas alterações, reinventando-se na inten-

ção de apelar a um público ainda mais jovem e explorar novas temáticas – como a crescente rele-

vância de computadores pessoais e da internet. Em reportagem escrita pela jornalista Alexandra Fa-

gan e publicada no site Rock Hall, o próprio Jann Wenner justificou a mudança de foco, dizendo:

“Quando a Rolling Stone começou, a música era o único meio disponível para pessoas jovens se ex-

pressarem e compartilharem ideias. Hoje, tudo é aberto aos jovens e suas preocupações e valores:

televisão, jornais, livros e todas as coisas imagináveis” (FAGAN, 2013, tradução nossa14). Para con-

13 No original: “Rolling Stone is not just about music, but also about the things and attitudes that the music embraces”.
14 No original: “When Rolling Stone started, music was the only medium available to young people to express themsel-
ves and share ideas. Now everything is open to young people and their concerns and values: television, newspapers, bo-
oks, every medium imaginable”. Disponível em: <http://rockhall.com/blog/post/10252_rolling-stone-first-issue-cover-
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tinuar competitiva em um mundo onde os jovens têm mais acesso às informações de seu interesse, a

revista se ateve a explorar melhor os assuntos atrativos a este público.

No ano de 2003, a Rolling Stone passou a ganhar edições especiais no formato de rankings:

os maiores guitarristas, os melhores álbuns, as músicas de maior sucesso, entre outros destaques. Já

em 2006, para comemorar a milésima edição do periódico, publicou uma das capas mais caras da

história, cujo custo total foi de 1 milhão de dólares. A capa era tridimensional, brilhante e homena-

geou o disco  Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, álbum clássico lançado pelos Beatles em

1967, com um mosaico de pessoas importantes nas áreas da literatura, televisão e, é claro, da músi-

ca (DIAS, 2007). 

Atualmente, a revista Rolling Stone continua presente nos Estados Unidos e em diversos ou-

tros países, como o Japão, Itália, Alemanha, México, Espanha, China, Índia e Brasil. Com mais de

doze milhões de leitores15, é uma das principais publicações relacionadas ao mundo da música e à

cultura popular em todo o mundo (WENNER, [201-]). No Brasil, a revista passou por dois momen-

tos: o primeiro na década de 1970 e, o segundo, iniciado em 2006 e mantido até hoje. 

A duração do primeiro momento da revista no Brasil foi curta, totalizando apenas 36 edições.

A primeira delas foi publicada em novembro de 1971 e levava Gal Costa na capa. O período era de

ditadura militar mas, em consonância com o rock and roll, as mensagens que a Rolling Stone tenta-

va passar eram de anarquismo e pensamento crítico sobre a situação do país (ROCHA, 2006). 

A redação nacional da revista, situada no Rio de Janeiro, era comandada por Luiz Carlos Ma-

ciel – dramaturgo, roteirista, escritor e responsável pela coluna intitulada Underground, do periódi-

co O Pasquim, símbolo de resistência do movimento alternativo na ditadura. Os direitos de publica-

ção da Rolling Stone no Brasil pertenciam ao físico nuclear Mick Killingbeck e a um grupo de ou-

tros investidores. Killingbeck escolheu Maciel como editor após sondar o mercado nacional. No fi-

nal de 1972, a revista começou a circular de modo pirata, devido à falta de pagamento dos royalties

à matriz norte-americana (ROCHA, 2006).

A RS americana cobrava royalties que nunca foram pagos. Depois de não sei quan-
tos meses, eles pararam de nos mandar material – fotos e textos que vinham todas
as quinzenas. A partir daí, tínhamos que simplesmente roubar – o que não nos inco-
modava, pois éramos alternativos e acreditávamos na propriedade coletiva de tudo.
Por ideia do Lapi [ilustrador e editor de arte] ou do Joel Macedo ou de ambos, a

story/>. Acesso em: 23 de abril de 2016.
15 Referente  ao  número  global  de  leitores.  Dado  de  2007.  Disponível  em:
<http://www.revistapublicitta.com.br/acao/news/rolling-stone-1-ano-mexendo-com-a-sua-cabeca/>.  Acesso  em:  23  de
abril de 2016. 
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confissão ‘pirata’ passou a aparecer abaixo do logotipo. A pirataria era um valor
positivo na contracultura (MACIEL, 1973 apud ROCHA, 200616).

A versão “pirata” não resistiu por muito tempo. A dificuldade de distribuição e manutenção

do projeto17 levou ao fim, em 5 de janeiro de 1973, este primeiro momento da Rolling Stone.  Em

outubro de 2006, nas mãos de novos proprietários, a versão brasileira da Rolling Stone renasceu, au-

tointitulando-se como a “maior e mais importante revista de entretenimento do mundo”18. Nessa re-

tomada, a primeira edição, que trazia na capa a modelo gaúcha Gisele Bündchen, contou com uma

tiragem mensal  de 100 mil  exemplares.  Desta  vez,  a  responsável  pela  publicação foi a  editora

Spring, uma empresa do grupo Spring de Comunicação, fundado em 2004 por José Roberto Maluf e

Miguel Civita19 (ADNEWS, 2013). 

Na nova fase da Rolling Stone nacional, as reportagens seguem a linha do que é publicado

pela matriz, com matérias de entretenimento e cultura pop – alguns artigos, inclusive, são traduções

da  Rolling Stone norte-americana. Também possui edições especiais20, nas quais são apresentados

alguns rankings – entre eles, “As 100 maiores músicas brasileiras” e “500 maiores álbuns de todos

os tempos” – ou reportagens exclusivas sobre um tema específico da atualidade, como os especiais

já publicados sobre O Hobbit, John Lennon e Pink Floyd. A Rolling Stone brasileira, hoje21 em sua

116ª edição, serve de objeto empírico deste trabalho.

3.2 O perfil jornalístico e o perfil na Rolling Stone

Conforme Villas Boas (2013), foi a partir da década de 1930 que os periódicos passaram a

apostar na publicação de perfis literários, retratando figuras importantes da época de forma mais hu-

mana, em um misto de jornalismo e literatura. Assim, o perfil tornou-se marcante em revistas es-

trangeiras relevantes, como Esquire, Vanity Fair, The New Yorker  e Life, Harper’s.  No Brasil, era

comum em O Cruzeiro e na Realidade. Villas Boas (2013) aponta algumas das características pre-

sentes nos textos biográficos da revista Realidade. Muitos dos atributos citados por ele são comuns

16 Disponível  em:  <http://rollingstone.uol.com.br/edicao/1/a-primeira-versao#imagem0>.  Acesso  em:  23  de  abril  de
2016. 
17 Nem sempre era possível publicar semanalmente então, por vezes, alterava-se entre tiragens quinzenais e outras se -
manais.
18 Disponível em: <http://www.springcom.com.br/publicacao/rolling-stone>. Acesso em: 23 de abril de 2016. 
19 Disponível em: <http://www.springcom.com.br/editora/>. Acesso em: 23 de abril de 2016. 
20 As edições especiais são adquiridas separadamente da assinatura mensal. Disponível em: <http://assinerollingstone.-
com.br/>. Acesso em: 23 de abril de 2016. 
21 O número de edições é referente à data 18 de abril de 2016.
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em perfis de maneira geral – incluindo os que são feitos pelos jornalistas da Rolling Stone, objeto de

estudo deste trabalho. Abaixo, seguem as características citadas pelo autor:

[…] imersão total do repórter no processo de captação; jornalistas eram autores e
personagens da matéria; ênfase em detalhes reveladores, não em estatísticas ou da-
dos enciclopédicos; descrição do cotidiano; frases sensitivas; valorização dos deta-
lhes físicos e das atitudes das pessoas; estímulo ao debate; repórteres reconheciam
e assumiam, em primeira pessoa, as dificuldades de compreensão da às vezes inde-
cifrável mas sempre fascinante personalidade humana (VILLAS BOAS, 2013, p.
24).

O perfil pode aparecer em qualquer um dos cinco gêneros jornalísticos elencados por José

Marques de Melo e Francisco de Assis (2010). No entanto, é mais comum nos subgêneros interpre-

tativo – que, analítico, é capaz de apresentar os personagens e aproximá-los da realidade do público

leitor – e diversional, comprometido com o entretenimento. Para Villas Boas, “os perfis cumprem

um papel importante que é exatamente gerar empatias” (VILLAS BOAS, 2003, p. 14). Muitos jor-

nais e revistas utilizam recursos literários em seus perfis na intenção de narrar melhor a história do

entrevistado e criar uma maior identificação deste personagem com o leitor. Assim, os perfis são

transformados praticamente em pequenos contos. 

Ainda que os contos sejam uma das formas mais curtas de narrativa literária e, a reportagem,

um dos modos mais longos de narrativa jornalística, Ferrari e Sodré (1986) reforçam que estes dois

apresentam semelhanças. “pode-se dizer que a reportagem é o conto jornalístico – um modo especi-

al de propiciar a personalização da informação ou aquilo que também se indica como ‘interesse hu-

mano’” (FERRARI; SODRÉ, 1986, p. 75). Tradicionalmente, a reportagem-conto se concentra na

ação de um personagem principal. O perfil nada mais seria do que uma maneira de reportar focada

em um protagonista – seja ele um tipo popular, uma pessoa célebre, um herói ou um anti-herói.

Quando a ação da reportagem é interrompida e cede lugar à descrição de uma pessoa, temos um

perfil (FERRARI; SODRÉ, 1986, p. 125).

De acordo com Maia (2013, p. 177), “o perfil pode ser compreendido como a possibilidade

de composição do sujeito pela escrita de sua trajetória no espaço e no tempo”. O jornalista, após um

encontro presencial ou virtual com o entrevistado – ou mesmo sem encontro algum, como foi o caso

de Gay Talese ao escrever o famoso perfil de Frank Sinatra, em 1965 – e utilizando materiais escri -

tos, orais ou iconográficos, estaria apto a desenvolver um texto sobre o perfilado e a construir o per-

sonagem a partir das informações encontradas nas fontes mobilizadas (MAIA, 2013). 

Segundo Ferrari e Sodré (1986), existem três tipos de perfis de personagens. O primeiro, inti-
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tulado “personagem-indivíduo”, é um perfil mais psicológico, voltando-se para as atitudes peculia-

res de uma pessoa. O segundo, chamado “personagem-tipo”, abrange os perfis de celebridades e en-

fatiza aquilo que lhes trouxe a fama (dinheiro, habilidades, beleza a outros atributos físicos e/ou es-

pirituais). O terceiro, “personagem-caricatura”, trata de pessoas com comportamentos fora do co-

mum, mirabolantes e exibicionistas (FERRARI; SODRÉ, 1986).

Kotscho (2000) vai além da ideia de perfis de personagens. “Filão mais rico das matérias

chamadas humanas, o perfil dá ao repórter a chance de fazer um texto mais trabalhado – seja sobre

um personagem, um prédio ou uma cidade” (KOTSCHO, 2000, p.42). Para o autor, os perfis podem

tratar não apenas de uma única pessoa, mas sobre uma infinidade de temas. O jornalista conseguiria,

por exemplo, fazer um perfil de um grande jogo de futebol, um bar, uma localização turística, uma

rua ou um evento musical, basta conhecer muito bem o objeto a ser descrito. No caso da Rolling

Stone, a maior parte dos perfis são de celebridades – perfiladas individualmente –, casais famosos,

filmes ou bandas. 

Um bom perfil pode levar somente algumas horas, vários dias ou muitas semanas para ser re-

digido, justamente porque uma série de fatores têm a capacidade de influenciar no seu processo de

pesquisa e escrita. Como, por exemplo, a duração do encontro com a fonte, o tempo disponível para

redigir o texto, o espaço limitado que o veículo oferece e o problema da dimensão do personagem,

uma vez que não basta a fonte ser fascinante aos olhos e interesses do jornal ou do repórter, é preci-

so que ela seja interessante para o público. Além desses, considera-se o estímulo à invasão de priva-

cidade, preconceitos ou falta de informação do repórter, choque de interesses e a crença na geniali-

dade inata do entrevistado (VILLAS BOAS, 2003). Kotscho traz o exemplo da revista Realidade,

“que ia ouvir dezenas de pessoas que pudessem oferecer mais elementos sobre o personagem cen-

tral” (KOTSCHO, 2000, p. 42-43). 

O tamanho do perfil é variável por outros motivos, e não apenas por imposições da empresa

que o publicará. Villas Boas (2003) diz que o perfil, por não estar atrelado às mesmas obrigações

que uma biografia, dispõe da possibilidade de focar em um momento específico da vida do entrevis-

tado. Ao considerar a Rolling Stone, observamos que as celebridades de cada edição são escolhidas,

frequentemente, mediante ganchos jornalísticos: um músico que lançou um CD recentemente, uma

banda que fará show no Brasil, um ator cujo filme estreará em breve. O estilo de escrita dos perfis,

embora costumem obedecer à lógica do jornalismo literário, varia de acordo com o jornalista e com

as imposições institucionais. Afinal, o perfil “é de natureza autoral. Existem tantos modos de repor-
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tar quanto repórteres trabalhando em uma redação” (VILLAS BOAS, 2003, p.13).

3.2.1 Perfis de celebridades

A fim de estudar como os repórteres da revista  Rolling Stone constroem perfis a partir dos

quatro recursos do jornalismo literário, decidimos focar em um único tipo de perfil: o de celebrida-

des. Verificamos que nestes fica evidente uma maior utilização de artifícios da literatura, com o in-

tuito de estabelecer uma identificação entre a pessoa entrevistada e o leitor. Por isso, abordaremos

nesta seção o conceito de celebridade. 

O dicionário Aulete define a palavra “celebridade” como: 1) notabilidade, pessoa célebre; 2)

coisa extraordinária; 3) fama, renome. Para Bauman (2007), a necessidade crescente de identifica-

ção no outro é resultado da constante mutação do mundo moderno. Com a globalização, as institui-

ções tradicionais perdem aos poucos o seu poder simbólico, levando o público a buscar representati-

vidade em outras fontes. As celebridades aproximam comunidades e conferem sentido a existência

das pessoas, dando a sensação de pertencimento a um determinado grupo, contexto ou momento so-

cial. “A autoridade das celebridades deriva da autoridade do número – ela aumenta (e diminui) com

o número de espectadores, ouvintes, compradores de livros e discos” (BAUMAN, 2003, p.64). No

cenário contemporâneo, a situação não é muito distinta. Hoje, ser uma celebridade está associado

com visibilidade e aceitação. Ao considerar, por exemplo, o alcance social de uma personalidade –

seja pelas redes sociais digitais ou pelo constante espaço e aparecimento nos produtos midiáticos –,

pode-se dizer que essa pessoa acaba pautando não só as conversas do dia a dia de outros sujeitos,

mas ainda adquiri a capacidade de formar opinião e de influenciar determinados públicos, os quais

podem ou não se tornarem aficionados por ela – ampliando a notoriedade22 dessa celebridade. Do

contrário, se atinge o anonimato ou o baixo reconhecimento popular.

Edgar Morin (2002) comparou o culto às celebridades modernas aos rituais comuns nas reli-

giões, passando a chamá-las de “olimpianos”, tamanha a sua semelhança aos deuses mitológicos. 

Os novos olimpianos são, simultaneamente, magnetizados no imaginário e no real,
simultaneamente, ideais inimitáveis e modelos inimitáveis; sua dupla natureza é
análoga à dupla natureza teológica do herói-deus da religão cristã: olimpianas e

22 No que tange o jornalismo, a notoriedade é apresentada como um valor de seleção do que é notícia. Traquina lembra
que “o nome e a posição da pessoa são importantes como fator de noticiabilidade” (2013, p. 77). Às celebridades tam -
bém podem estar associados outros valores, como quando o acontecimento ao qual estão relacionadas tem caráter ines-
perado ou se configura como escândalo (TRAQUINA, 2013).
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olimpianos são sobre-humanos no papel que eles encarnam, humanos na existência
privada que eles levam. A imprensa de massa, ao mesmo tempo que investe os
olimpianos de um papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de ex-
trair delas a substância que permite a identificação (MORIN, 2002, p. 106-107). 

Ao publicarem perfis de celebridades, revistas como a Rolling Stone contribuem para atribuir

a estas figuras um papel duplo – de humanização e de distanciamento. Mostra, em um primeiro mo-

mento, que as personalidades partilham de situações rotineiras e triviais, como ir às compras, cuidar

da casa e dos filhos, ir à praia – ações que os humanizam e, em um segundo momento, reitera a rea-

lidade das celebridades, distante das pessoas anônimas pelas extravagâncias, holofotes e conquistas,

continuando a ser parte do imaginário ou da curiosidade popular. As celebridades configuram um

ideal inatingível ao viverem uma realidade, muitas vezes luxuosa, com a qual os que pertencem ao

anonimato podem apenas sonhar. 

Pautado na curiosidade do público, o jornalismo instiga esse culto à celebridade. “[…] a vida

dos olimpianos participa da vida quotidiana dos mortais, seus amores lendários participam dos des-

tinos dos amores mortais; seus sentimentos são experimentados pela humanidade da média” (MO-

RIN, 2002, p. 106). Com o estímulo dos veículos de comunicação, é comum que os indivíduos se

envolvam com os acontecimentos que abarcam a vida das celebridades – seja torcendo pelo relacio-

namento amoroso de casais de artistas, seja se compadecendo por traições, seja comemorando o su-

cesso de famosos que representam os seus anseios e ideais. Os perfis de celebridades apresentam ao

leitor tanto os aspectos esperados quanto as novidades a respeito da vida de uma determinada pes-

soa, cumprindo uma demanda advinda da necessidade humana de saber mais sobre a vida alheia. 
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4. Metodologia

No presente trabalho, utilizaremos o método de análise de narrativa. Nesta seção, pretende-

mos tratar desta metodologia, na tentativa de explicar o seu funcionamento. Para tanto, nos apoiare-

mos, em especial, no livro Análise Crítica da Narrativa, de Luiz Gonzaga Motta (2013). Também fa-

laremos dos seis perfis da revista  Rolling Stone brasileira escolhidos para o estudo, apresentando

um resumo dessas reportagens e informações referentes ao número de páginas, edição na qual figu-

ram e nomes dos jornalistas responsáveis por sua redação. 

Motta (2013) identificou seis motivos para justificar a necessidade do estudo de narrativas.

1) compreender quem somos, como construímos nossas autonarrações; 2) entender
como representamos o mundo; 3) compreender por que às vezes tentamos repre-
sentar fielmente o mundo e, em outras, imaginativamente; 4) entender como repre-
sentamos o tempo, tornando-o um tempo humano; 5) verificar como as narrativas
estabelecem consensos a partir de dissensos; 6) estudá-las, para melhor contá-las
(MOTTA, 2013, p. 27).

Por essas razões, pode-se dizer que a narratologia, um campo de estudos das ciências da lin-

guagem, investiga os sistemas narrativos das sociedades globais e suas maneiras de produzir senti-

do, sejam eles ficcionais, como na literatura, ou factuais, como normalmente ocorre no jornalismo.

Motta (2013) coloca que as narrativas não deveriam ser estudadas na condição de objetos fe-

chados em si. Pelo contrário: ao analisá-las, deve-se considerar sua produção, recepção e contexto.

O caráter subjetivo, ou seja, a escolha de perspectiva ou o posicionamento do analista no que diz

respeito ao conteúdo analisado, já se configura como uma das primeiras interferências que a narrati-

va pode sofrer. “O significado é uma relação. […] o olhar que lançamos sobre o objeto narrativo a

ser analisado (conto, filme, canção, telenovela, reportagem, etc.) vai modificar esse mesmo objeto”

(MOTTA, 2013, p. 119). Logo, a perspectiva e as posições ideológicas do pesquisador podem influ-

enciar no resultado de seu trabalho. 

O ponto de partida da análise de narrativa é o texto. A organização deste texto nunca é aleató-

ria, uma vez que está ancorada em uma série de preceitos variáveis. O narrador jamais é ingênuo,

pois toda a narrativa tem algum propósito. A padronização de matérias jornalísticas, com o uso do

lead e da estrutura de pirâmide invertida, é um exemplo de organização textual previamente pensa-

da. Dispõe-se as informações mais relevantes nos primeiros parágrafos e deixa-se as menos impor-

tantes para o final. Já um texto de jornalismo literário exige uma abertura e um final semelhante-

mente fortes, visando afetar o leitor e causar uma impressão poderosa (MOTTA, 2007). 
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Analisar uma narrativa não implica em esgotar suas possibilidades, mas, sim, em “[…] ob-

servar a construção de significações na comunicação narrativa” (MOTTA, 2013, p.129).  Afinal,

seus elementos simbólicos, embora passíveis de análise, não são facilmente identificáveis. Seria

presunçoso afirmar que podemos integralmente dissecar e catalogar os componentes de um texto,

independente do tipo de material com que estamos lidando. Mesmo textos jornalísticos, nos quais a

linguagem forçosamente objetiva reduz as evidências narrativas, podem ser estudados novamente,

ganhando novas significações com o passar do tempo (MOTTA; COSTA; LIMA, 2005). 

De acordo com Motta (2013), é possível estudar as narrativas em três instâncias, entre as

quais não há uma hierarquia: no plano da expressão, no plano da estória ou no plano da metanarrati-

va. A primeira consiste na linguagem ou discurso (verbal, visual, sonoro ou qualquer outro) utiliza-

do no texto e permite ao narrador construir o enunciado narrativo. Estuda-se o meio de expressão

para determinar os efeitos de sentido produzidos por este discurso. Observar o plano da expressão é

importante porque, através da análise da retórica, identificamos uma variedade de recursos estra-

tégicos empregados – como a ironia e a hipérbole – e o objetivo do narrador ao recorrer a estes re-

cursos – seja para provocar o riso, a indignação, a tristeza ou a felicidade.

A segunda, o plano da estória, se refere ao conteúdo do objeto e, embora não exista sem o

plano do discurso, muitas vezes possui uma lógica interna única. “É o plano virtual da estória proje-

tada em nossa mente pelos recursos de linguagem utilizados pelo narrador” (MOTTA, 2013, p.

137). O enredo se desenvolve a partir de ações desempenhadas por um personagem e narradas pelo

jornalista. No caso dos perfis, é comum a presença de um repórter que acompanha o dia a dia do en-

trevistado, narrando o cotidiano deste sequencialmente em um formato próximo, por exemplo, ao

do conto literário. 

Já na terceira instância – a da metanarrativa –, analisamos o tema de fundo da narrativa, que

costuma ser mais abstrato e evasivo, evocando imaginários culturais. Neste plano, ficam expostas as

posições do jornalista ou da empresa midiática, que não podem aparecer de maneira proeminente na

matéria, dada a busca jornalística pela imparcialidade. É o plano da fábula e dos modelos de mundo,

que nos permite conhecer as convicções éticas, políticas e ideológicas do narrador ou da instituição

a qual ele representa (MOTTA, 2013). 

O primeiro passo da análise de narrativa deve ser o de “compreender a construção da intriga

como uma síntese do heterogêneo” (MOTTA, 2013, p. 140). A intriga, nesse contexto, é sinônimo

de trama ou enredo. Ou seja, entendemos a intriga como o elemento capaz de unir fatos e persona-
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gens previamente separados. É o acontecimento que conecta e organiza as partes de uma narrativa.

A forma de compreender como a intriga consegue aglutinar componentes diferentes entre si é lendo

e relendo o texto. Assim, paulatinamente, quanto maior for o conhecimento da história analisada,

mais os significados do objeto se revelarão ao analista. 

No que diz respeito ao jornalismo, área em que é comum se trabalhar com histórias inacaba-

das, o ideal seria esperar o desfecho da notícia para então ser feita a análise. “Toda narrativa tem

princípio, meio e final, e assim precisa ser compreendida e analisada” (MOTTA, 2013, p. 140). No

entanto, sabe-se que nem sempre isto é possível. Em situações nas quais somente uma informação

parcial está disponível, o próprio jornalista terá de determinar um final para a história que pretende

analisar e narrar. O corte, porém, precisa ser muito bem justificado para não comprometer a análise. 

A fim de compreender como o narrador constrói a história, o analista também precisa encon-

trar e registrar – além do princípio, meio e fim da trama –, as inflexões importantes, os protagonis-

tas, os antagonistas, os personagens coadjuvantes, os acontecimentos principais e os acontecimentos

secundários. Observando, decompondo e recompondo a sintaxe narrativa, torna-se viável descobrir

as relações criadas ao longo do enredo e entender de que modo as ações se conectam. Todos os pen-

samentos que surgem ao analista nas suas leituras do objeto de estudo devem ser registrados tal qual

em um diário de campo, artifício comumente utilizado nas etnografias do campo antropológico.

Motta (2013) sugere a criação de uma planilha ou similar para auxiliar na organização das informa-

ções. 

Por meio da identificação e recomposição dos conflitos dramáticos, da ideologia, dos efeitos

de sentido e das estratégias narrativas utilizadas na história, o analista ressignifica a intriga. Na nova

versão da trama, o papel dos personagens e a função do texto já aparece com maior clareza. E, em-

bora a ênfase deste passo resida no plano da estória, o autor considera válido que se anote também

os recursos de linguagem – parte do plano da expressão. Afinal, por meios destes recursos, o narra-

dor consegue produzir o efeito do real (ou irreal). Motta (2013) alerta que o analista também deve

ficar atento para o uso de um certo ponto de vista em detrimento de outro, uma vez que isto afeta a

forma com que o narrador reproduzirá o mundo ao seu em torno. Ao final deste primeiro passo, é

aconselhável a produção de uma síntese da história. 

O  segundo  movimento  da  análise  visa  “compreender  a  lógica  do  paradigma  narrativo”

(MOTTA, 2013, p. 146). Enquanto o primeiro passo refere-se à essência do objeto de estudo, a his-

tória, no segundo, busca-se voltar a atenção ainda mais à articulação interna das partes e à essência
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da narrativa. Neste movimento, o analista se aprofunda na estratégia comunicacional utilizada pelo

narrador parar construir o seu discurso. Motta (2013) parte do princípio de que o narrador usa deter-

minados recursos de linguagem na intenção de atrair o leitor. Este leitor não é o leitor real, e sim um

leitor idealizado pelo jornalista ao criar o texto. Logo, o objetivo do segundo passo é entender a ló-

gica empregada pelo narrador para seduzir o leitor ideal – “os artifícios, truques, artimanhas estra-

tégicas da comunicação narrativa” (MOTTA, 2013, p. 147). 

Para explicar como podemos compreender a lógica do paradigma narrativo, Motta (2013) re-

corre a Paul Ricouer (1994). Para Ricouer (1994), o início, o meio e o fim de uma história só exis-

tem em função da intriga, porque ela é o elo entre a ética, ou seja, o mundo real, e a estética, isto é,

o mundo imaginário. Este elo é construído quando o narrador confere qualidade moral aos persona-

gens. A persuasão do leitor ideal ocorre no momento em que o dissonante se une ao verossímil: fa-

tos comuns ao cotidiano do público são afetados por um acontecimento extraordinário e impactante.

“Pois quando o impossível (o extremo da discordância) ameaça a estrutura, o verossímil se torna

persuasivo na medida em que é aceitável” (MOTTA, 2013, p.150).  

Chegamos, então, ao terceiro movimento: permitir o surgimento de novos episódios. Os epi-

sódios são unidades temáticas narrativas que reúnem um conjunto de ações simultaneamente autô-

nomas e conectadas ao todo. Às vezes, o próprio narrador separa o texto em episódios, como no

caso dos subtítulos em uma reportagem jornalística. Todavia, não significa que os episódios elenca-

dos pelo narrador deverão coincidir com os identificados pelo analista. “A identificação temática e a

nomeação de novos episódios podem revelar estratégias semânticas do narrador” (MOTTA, 2013, p.

160), ou seja, o jeito com que o narrador dispõe e separa personagens, cenários e conflitos é reflexo

de algum tipo de motivação.

Os episódios apontados pelo analista podem possuir extensões variáveis e não precisam se-

guir uma lógica linear. Eles podem ser estáticos, quando não causam mudanças drásticas na intriga,

ou dinâmicos, quando possibilitam que a trama prossiga e ganhe novos rumos. A autonomia do epi-

sódio é demonstrada pelo fato de que ele se distingue dos demais acontecimentos do enredo por al-

guma razão – seja pelos participantes, pelo tempo, pelo lugar ou pelo evento. Ainda assim, é conec-

tado à intriga por ser esta uma sucessão de episódios. 

No quarto passo da análise, Motta (2013) comenta que o analista deve permitir que o conflito

dramático se revele, penetrando ainda mais no sentido da narrativa. A identificação do evento dra-

mático da história possibilita que o analista domine de maneira crescente a essência dos significados
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do texto estudado, conhecendo as artimanhas consciente ou inconscientemente utilizadas pelo narra-

dor na construção do discurso apresentado. Uma das formas de determinar o tipo de narrativa – seja

de um romance, novela, crônica ou de um conto –, é por meio da quantidade de conflitos presentes

nela. “O conflito dramático é o enquadramento […] através do qual o narrador organiza a difusa e

confusa realidade do que pretende relatar” (MOTTA, 2013, p.167). 

O conflito é uma das razões de ser da narrativa: notícias atraentes ao público geralmente en-

volvem uma perturbação no cotidiano. Para se ter uma história, é necessário, muitas vezes, apresen-

tar o anormal, o estranho e o incomum. Apesar da dimensão do conflito normalmente aparecer ape-

nas no final da narrativa, Motta (2013) aconselha que o analista os identifique desde o início do tex-

to, porque eles orientarão a sua percepção da história e a compreensão dos efeitos de sentido produ-

zidos pelo narrador. 

Os embates dos protagonistas e antagonistas são expressos nos conflitos dramáticos. Então,

naturalmente, após identificado o conflito, no quinto passo da análise de narrativa dá-se atenção ao

personagem. O personagem é definido como “um ser dotado de traços antropomórficos, engajado

em uma ação antropomórfica” (PRINCE, 1987, apud MOTTA, 2013, p. 17223) e é a figura central

da narrativa, o eixo ao redor do qual o enredo gira. Sem personagens a intriga não existiria. Ao ana-

lisá-los, deve-se atentar para sua caracterização e para as correferências – designantes textuais como

nomes próprios, cargos, funções e demais qualificações que busquem passar ao leitor uma certa

imagem do personagem.

No sexto passo, Motta (2013) retoma a ideia de que narrativas nunca são ingênuas e livres de

segundas intenções. Pelo contrário, os narradores sempre têm algum propósito e, para alcançar seus

objetivos, fazem uso de estratégias argumentativas. A narrativa não é fechada em si: ela relaciona

interlocutores ativos em um processo comunicacional. “Toda narrativa é um permanente jogo entre

os efeitos de real (veracidade) e outros efeitos de sentido (a comoção, a dor, a compaixão, a ironia,

o riso, etc.)” (MOTTA, 2013, p. 196). O narrador tenta seduzir um receptor que, por sua vez, não é

passivo – o leitor está apto a formular sua interpretação única daquilo que foi narrado e apresentado

a ele por meio da narrativa. Por isso, a principal estratégia do narrador está na produção de efeitos

de real, que oferece um texto verossímil e que pode conduzir o leitor a perceber o que está posto

como uma verdade. Essas estratégias devem ser captadas pelo analista. 

O sétimo movimento é o de permitir que as metanarrativas apareçam. Se nos demais passos

23  PRINCE, G. Dictionary of narratology. Lincoln: University of Nebraska Press, 1987.
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predominavam as instâncias da estória e da expressão, neste último o analista precisa identificar o

fundo moral e ético das narrativas – a motivação abstrata do narrador. “Os conflitos que configuram

a intriga e as ações das personagens são manifestações de superfície de outros conflitos ainda mais

profundos” (MOTTA, 2013, p.205). É somente depois do analista ter compreendido os conflitos

dramáticos superficiais que ele consegue perceber as motivações mais significativas entranhadas na

narrativa. 

Na análise do corpus deste trabalho, serão debatidas as três instâncias da narrativa elucidadas

por Motta (2013). Escolhemos seis reportagens da Rolling Stone brasileira, cada uma delas retirada

de edições diferentes da revista, todas publicadas entre julho e dezembro de 2015, que se configu-

ram dentro da estrutura de perfil jornalístico. Entre elas, três são matérias escritas por jornalistas

brasileiros – Força Negra, Sentindo na Pele e Guerreira da Liberdade – e três são reportagens tra-

duzidas da matriz norte-americana – Mulher de Verdade, Vida nos Ares e Trump Levado a Sério. O

quadro abaixo apresenta os dados das reportagens que serão analisadas neste trabalho.

Tabela 1 – Dados das reportagens da Rolling Stone.

Reportagem Edição Número de páginas Repórter

Mulher de Verdade 107 – Julho de 2015 6 Vanessa Grigoriadis

Vida nos Ares 108 – Agosto de 2015 6 Ben Wofford

Força Negra 109 – Setembro de
2015

8 Peu Araújo

Trump Levado a Sério 110 – Outubro de 2015 5 Paul Solotaroff

Sentindo na Pele 111 – Novembro de
2015

6 André Rodrigues

Guerreira da Liberdade 112 – Dezembro de
2015

6 Mauro Ferreira

Fonte: autoria própria.

No total, foram encontrados 41 perfis nas edições da Rolling Stone do segundo semestre de

2015. Desses, 22 apresentavam um texto bastante sucinto, com menos de três páginas ou utilizavam

o método pingue-pongue24 de entrevista, diminuindo a quantidade de elementos literários a serem

analisados. Dos 19 perfis restantes, apenas 14 falavam de celebridades individualmente (e não de

bandas ou em elenco de filmes). Assim, nosso processo de escolha das seis reportagens acima lista-

das se deu baseado no tipo de perfil (dispensando os que não tratavam de celebridades), extensão
24 Na reportagem pingue-pongue, normalmente se faz somente um breve texto introdutório sobre a fonte e, após isso, a
entrevista segue em um modelo direto de perguntas e respostas, exigindo pouca inventividade por parte do jornalista. 
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das reportagens e presença dos quatro recursos literários. 

A primeira matéria selecionada, Mulher de Verdade, acompanha um dia na vida de Kim Kar-

dashian. A repórter, Vanessa Grigoriadis, descreve algumas das atividades da socialite, entre elas a

rotina de beleza – com o acompanhamento de um maquiador e cabeleireiro profissionais –, as reuni-

ões de negócios e o relacionamento com a família. Também trata da personalidade de Kim e de sua

saga de garota comum de Los Angeles à celebridade mundialmente conhecida. 

A segunda, publicada em agosto de 2015, leva o título de Vida nos Ares. É um perfil sobre o

escritor e blogueiro Ben Schlappig. Ele se tornou uma celebridade na internet após criar o blog One

Mile at a Time25, no qual posta dicas de como desfrutar de viagens luxuosas gastando pouco ou ne-

nhum dinheiro. Segundo conta o repórter Wofford, Ben faz parte de um grupo de “viajantes de eli -

te” cujo objetivo é enganar companhias aéreas, viajando permanentemente de graça com as milhas

de programas de fidelidade. 

Força Negra é o título do terceiro perfil. Ele trata da trajetória do rapper Emicida. O jorna-

lista Peu Araújo caracteriza o artista como uma grande referência do rap brasileiro e o criador de um

império musical. Na matéria, são mostrados ainda os diversos desafios enfrentados por Emicida

para alcançar o sucesso, com as dificuldades variadas advindas de uma infância pobre e do precon-

ceito racial. 

Em Trump Levado a Sério, Paul Solotaroff mostra um lado supostamente diferente do excên-

trico magnata e candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. O jornalista acompa-

nha Trump ao longo de dez dias por comícios, viagens em seu luxuoso avião e encontros no escritó-

rio da Trump Tower. Solotaroff apresenta as intenções do empresário caso seja eleito e recortes de

sua personalidade extravagante. 

No quinto perfil escolhido, Sentindo na Pele, o repórter André Rodrigues fala sobre a face re-

belde da atriz Cleo Pires. Em uma aparente intenção de desvencilhar a imagem de Cleo da de seus

pais – Fábio Jr. e Glória Pires –, ela aparece na reportagem na forma de uma mulher ousada e ligei-

ramente problemática, que fala palavrão, come hambúrguer, ou seja, não se preocupa excessivamen-

te com o corpo, e que não deseja ser rotulada.

Por último, temos Guerreira da Liberdade, um perfil da cantora Daniela Mercury escrito por

Mauro Ferreira e publicado em dezembro de 2015. No artigo, Ferreira fala sobre a vida de Daniela

25 Disponível em: <http://onemileatatime.boardingarea.com/>. Acesso em: 23 de abril de 2016. 
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(com 50 anos à época), o primeiro disco autoral de sua longa carreira e sua atuação em prol dos di-

reitos LGBT, movimento do qual tem sido porta-voz. 

No próximo capítulo, analisaremos estes seis perfis a partis dos quatro recursos do jornalis-

mo literários elencados por Tom Wolfe: ponto de vista, detalhe, construção cena a cena e diálogo.

Na análise, também serão considerados alguns elementos paratextuais, como o título e imagens de

apoio. 
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5. Análise das reportagens da revista Rolling Stone

Neste capítulo, analisaremos seis reportagens da revista Rolling Stone brasileira, publicadas

entre julho e dezembro de 2016. A fim de verificar como os quatro recursos do jornalismo literário

auxiliam os repórteres da Rolling Stone a construírem os perfis de celebridades será utilizado, além

dos quatro recursos do jornalismo literário elencados por Wolfe (2005), o aporte metodológico da

Análise Crítica da Narrativa (MOTTA, 2013), considerando o personagem, o narrador e o contexto.

5.1 Construção cena a cena

Na capa da edição 107 da Rolling Stone brasileira, uma edição especial de 60 anos do Rock,

o nome de Kim Kardashian aparece sem muito destaque ao lado do de Arnold Schwarzenegger, Ro-

mário, Maria Bethânia e Amy Winehouse. Já no interior da revista, a imagem de Kim não poderia

ter mais evidência: sua foto com uma blusa justa e decotada, e com seus cabelos esvoaçantes ao

vento, salta aos olhos do leitor (figura 2). Abaixo do título Mulher de Verdade (figura 1), lê-se a se-

guinte pergunta: “Por que o mundo ama Kim Kardashian?” (GRIGORIADIS, 2015, p. 32).

 

   

 

A repórter Vanessa Grigoriadis inicia a matéria ambientando o público com o que Wolfe

Figura  1 –  Título  da  matéria
sobre Kim.

Fonte:  ed.  107  da  revista  Rolling
Stone (2015). 

Figura 2 – Foto de Kim na 
capa da matéria.

Fonte:  ed.  107 da revista  Rolling
Stone (2015).
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(2005) intitula construção cena a cena. “Em uma manhã fria e cinzenta de maio, em Los Angeles,

Kim Kardashian acorda às 6h da manhã e, uma hora depois, vai para sua ‘sala glam’” (GRIGORIA-

DIS, 2015, p.34). Após, Grigoriadis continua a descrever a manhã de Kim, horário em que a empre-

sária e socialite mescla o cuidado com a aparência (é maquiada e escovada por profissionais) com o

cuidado da filha – “ela fica de olho no monitor de bebês caso North, sua filha de 2 anos com Kanye

West, acorde” (GRIGORIADIS, 2015, p.34). Esta estratégia de apresentar a rotina de Kim ajuda a

contextualizar o leitor na realidade da personagem, uma vez que apresenta alguns dos elementos da

intriga, conforme trata Motta (2013).

No mesmo parágrafo de abertura, passamos à próxima “cena”, às 9h, quando Kim se encami-

nha para uma reunião em Santa Monica. No horário certo, porque detesta estar atrasada, Kim chega

à reunião, onde conversará com a equipe que está montando o seu novo website. Utilizando uma

comparação – feita pela própria Kim em outras entrevistas –, de maneira a fazer o leitor comum

compreender um pouco melhor o dia a dia da celebridade, a jornalista coloca que a vida de Kim é

como uma versão real do filme O Show de Truman26. 

Ao falar da família Kardashian, dá-se um destaque à Caitlyn Jenner em uma coluna separada

do restante do texto. A opção da repórter de falar sobre Caitlyn em um perfil voltado à Kim é justifi-

cada pela importância da relação entre as duas. Caitlyn é a madrasta transexual de Kim, um segredo

guardado pela Kardashian desde os seus 22 anos. Isso é relatado em uma cena inserida por Grigori-

adis, na qual Kim se depara com Caitlyn – à época, ainda chamada de Bruce, seu nome de batismo

– vestindo roupas femininas na garagem de sua casa. 

“Ouvi um boato, quando tinha 11 ou 12 anos de que ele tinha sido flagrado vestido
de mulher”, ela revela. Então, uma década depois, viu o padrasto com roupas femi-
ninas na garagem. “Fiquei tremendo. Não sabia se tinha acabado de descobrir o se-
gredo mais profundo dele e se ele viria atrás de mim. Peguei minha bolsa e corri
para o carro” (GRIGORIADIS, 2015, p. 35).

Uma outra situação tratada na matéria remonta ao horário do almoço. Kim comemora a au-

sência de paparazzis e fãs, apresentando um dia mais tranquilo em relação aos demais. “‘Amo esses

dias em que ninguém me segue’, afirma, entrando em uma SUV preta rumo ao almoço no restauran-

te Hillstone” (GRIGORIADIS, 2015, p. 35). Ao longo da refeição, Kim conta detalhes de sua infân-

cia, como a relação da família com a música. Seu pai, Robert, tendo fundado uma publicação influ-

ente no mundo da música, a Radio & Records, tinha acesso a shows de diversos artistas e levava os

26 O Show de Truman é um filme de 1998, estrelado por Jim Carrey, e mostra a história de um homem que, sem saber,
vive uma realidade simulada por um programa de televisão. 
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filhos com ele. “Na infância, íamos a shows como os de Michael Jackson todo o final de semana. O

meu primeiro foi do Earth, Wind & Fire. Era tão novinha – estávamos andando até nossos lugares,

as luzes se apagaram e fiquei apavorada” (GRIGORIADIS, 2015, p. 35).

A reportagem segue falando do divórcio dos pais, o casamento precoce de Kim aos 20 anos,

a morte de Robert e a amizade de Kim com Paris Hilton. “Íamos a qualquer lugar só para sermos

vistas”, afirma Kim, mostrando-se sincera quanto a seus interesses (GRIGORIADIS, 2015, p. 36).

Estes fatores estimulam a curiosidade do leitor, fazendo com que ele seja instigado a permanecer na

narrativa, acompanhando o desenrolar da intriga. Os acontecimentos aparecem, além de no texto, de

maneira resumida em uma linha do tempo, um recurso paratextual que auxilia a contextualizar e

elucidar o que é pretendido na narrativa. Brevemente, discute-se também o vazamento da sextape de

Kim em 2007. Para fazer o leitor entender o que ela passou, Grigoriadis deixa a própria celebridade

narrar a cena do momento em que a fita veio a público.

Ouviu boatos em Los Angeles de que o vídeo que havia gravado com o ex-namora-
do do Ray J, irmão caçula da cantora Brady, estava passando de mão em mão, mas
nunca achou “que [os rumores] eram verdade”. “Então, estava em uma viagem para
Nova York e aterrissei e alguém me ligou – minha irmã,  talvez? Não tinha um
Blackberry na época… acho que fui direto para a casa da minha mãe, ela ficou do
meu lado o tempo inteiro. Ela não me ligou berrando nem chorando, simplesmente
estava ali. Dizia: '‘não sei o que você quer que eu faça’', e simplesmente passamos
por isso”. Como Kim conseguiu manter a sanidade? “Houve um período em que eu
só fiquei em casa. A Khloe dizia: '‘nunca conheci alguém que voltou a morar com a
mãe tantas vezes quanto você’'” (GRIGORIADIS, 2015, p. 36). 

O almoço termina e a repórter direciona a atenção do leitor, novamente, para a SUV, que ago-

ra se encaminha para o depósito de uma loja de móveis, onde Kim encontrará a mãe e a irmã para

filmar um trecho de Keeping up with the Kardashians, um reality show que mostra a vida da famí-

lia. Ao chegarem, Grigoriadis destaca a presença de um membro da equipe de filmagem cujo único

papel é segurar um painel de iluminação para que a família aparente ter um visual perfeito o tempo

todo. Mas Kim fica apenas 20 minutos na loja, porque precisa sair para cuidar da filha (que está do-

ente) na mansão da família. A matéria chega ao fim com a jornalista dizendo que Kim pretendia

dormir cedo e, no dia seguinte, faria tudo de novo. 

Na matéria Vida nos Ares, de autoria de Ben Wofford, o cenário construído indica um perfila-

do um tanto solitário. A indicação não é escancarada, pelo contrário: fica no plano da metarrativa,

do qual Motta trata – a mensagem por trás da história. Na linha de apoio, que se refere à webcele-

bridade Ben Schlappig, o homem que viaja por todo o mundo de graça apenas manipulando as pro-

moções das companhias aéreas, pode-se ler “Em 2014, um jovem voou de Seattle sem destino defi-
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nido – e não desembarcou desde então” (WOFFORD, 2015, p. 70). Para muitos, isto seria sinônimo

de uma vida singular e luxuosa. Mas, ao analisar a reportagem mais a fundo, fica a impressão de um

homem cuja “profissão” o fez só.

Em letras menores, na página seguinte a da abertura, a legenda para uma foto de Schlappig

(figura 3), na qual ele aparece sozinho, carregando sua mala por um aeroporto qualquer, diz: “Ben

Schlappig caminha por um dos muitos aeroportos que ele chama de casa” (WOFFORD, 2015, p.

71). É assim, com algumas poucas palavras associadas a fotografias, que Wofford constrói um per-

sonagem no imaginário do leitor. O repórter somente precisou descrever a cena de um homem, sozi-

nho e com um destino incerto, que percorre saguões de aeroportos. Os tons acinzentados e frios da

imagem (feita por Bryan Derballa) ajudam a construir a ideia que se possa ter do perfilado como um

sujeito distante dos demais em meio a um cenário que não é aconchegante.

       

No parágrafo de abertura da matéria, a imagem de um Schlappig solitário continua a ser re-

forçada no plano da metanarrativa, embora no plano superficial da estória o jornalista ainda esteja

falando de uma celebridade munida de luxo, fãs e admiradoras. “Dentro de um voo de Cathay Paci-

fic rumo a Hong Kong, ele entrega chocolates caros a um pequeno enxame risonho de comissárias

de bordo” (WOFFORD, 2015, p. 72). Wofford também descreve a cabine da primeira classe daque-

Fonte: ed. 108 da revista Rolling Stone (2015). 

Figura 3 – Foto de Ben caminhando sozinho
pelo aeroporto.
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le avião: “As seis suítes neste playground revestido de couro com mogno falso e flores frescas for-

mam o santuário interno dos voos comerciais que poucas pessoas testemunham”  (WOFFORD,

2015, p. 72). Ainda que os procedimentos de embarque mal tenham tido início, um Schlappig ansio-

so já está em sua cabine, rodeado por pessoas – não amigos ou familiares, mas desconhecidos que

admiram o seu trabalho. 

O célebre passageiro logo pede champagne para todos, talvez em uma tentativa de disfarçar o

seu vazio e garantir a atenção daqueles que o rodeiam. O que ele acaba atraindo é a inveja dos pas -

sageiros da classe executiva, que “olham feio para as crescentes risadas e para o champagne derra-

mado” (WOFFORD, 2015, p. 72), já imaginando que Schlappig é mais um filho mimado de pais ri-

cos. Ao descrever esta cena, Wofford permite ao leitor otimizar a sua opinião sobre o personagem

em sua mente. Em vez de dizer “Schlappig parece mimado”, ele mostra o porquê de alguém pensar

desta forma, utilizando a experiência de passageiros que dividem um voo com ele e estão incomo-

dados com a riqueza esbanjada. 

No perfil, Wofford narra que a adulação de fãs é comum em qualquer lugar que Ben vá. Nes-

te voo específico, a celebridade se encaminhava para um final de semana no leste asiático, no qual

dificilmente deixaria os aeroportos e, caso o fizesse, seria para passar a noite em um hotel cinco es-

trelas. “Mesmo com tantas viagens, seria um erro chamar Schlappig de nômade. Ele está em casa

assim que sente o cheiro do ambiente sem ar de uma cabine pressurizada” (WOFFORD, 2015, p.

72). Há 43 semanas Ben não dorme em camas que não seja a de hotéis ou poltronas de aviões e pas-

sa, em média, seis horas por dia ao ar. Ele registra suas experiências no blog One Mile at a Time, no

qual dá dicas para pessoas que desejam viver como ele. Na superfície, tudo aparenta ser uma exce-

lente ideia. 

Conseguir pagar viagens caras somente com as milhas de programas de fidelidade das com-

panhias aéreas não é fácil. Para isso, é necessário uma série de habilidades, que a celebridade desen-

volveu ao longo da adolescência. A parte técnica desta reportagem, na qual Wofford explica em sín-

tese o funcionamento do “esquema” de Ben para conseguir milhas, naturalmente distancia um pou-

co o leitor do personagem perfilado: é o aspecto jornalístico da matéria, mais voltado aos fatos. As-

sim, para não perder a atenção do público por inteiro, o jornalista tenta mesclar a reportagem com a

biografia de Schlappig: interesse do perfilado por aviões desde criança, a inteligência incomum para

a pouca idade, o momento em que descobre a existência de um fórum livre sobre companhias aéreas

e a investida para convencer seus pais a financiarem seu hobby de voar de graça. 
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Excepcionalmente inteligente e igualmente motivado, Schlappig viu uma forma de
convencer os pais a apoiá-lo no Hobby: mostrar a eles como poderiam visitar a fa -
mília na Alemanha pagando menos na primeira classe do que na econômica. A par-
tir dali, acabaram satisfazendo totalmente a obsessão do filho. Quando ele tinha 15
anos, o levavam ao aeroporto nos sábados e buscavam aos domingos (WOFFORD,
2015, p. 73). 

Com o capital inicial investido pelos pais (afinal, as primeiras milhas precisavam vir de al-

gum lugar), Schlappig se especializou cada vez mais na arte de voar gratuitamente. Aos 16 anos,

Ben foi o membro mais jovem do fórum FlyerTalk a sobrevoar o Oceano Pacífico seis vezes em

uma única viagem. Aos 17, já havia acumulado um milhão de milhas.

O repórter introduz, a partir do depoimento de um amigo da família, uma informação triste

sobre a vida de Schlappig e, talvez, a origem de sua personalidade solitária. Aos três anos, Ben per-

deu o irmão mais velho – praticamente a referência paterna que ele tinha, pois seu pai trabalhava

muito e só aparecia em casa aos finais de semana – em um acidente envolvendo um motorista bêba-

do. Depois desse acontecimento, a família se mudou para Tampa, cidade em que Ben cursou o ensi-

no básico e descobriu a obsessão por aviões. A escolha de Wofford pela palavra “obsessão”, e não

“paixão” ou “amor”, é um exemplo das interferências, talvez inconscientes, que o jornalista pode

fazer ao longo de uma matéria, por mais neutro que se pretenda ser. Na mente do leitor, um Schlap-

pig viciado em seu hobby surge, roubando o lugar que poderia ter pertencido a um personagem sim-

plesmente apaixonado por seu trabalho. 

O repórter continua a narrar a vida da celebridade. Em 2007, ele é aceito na Universidade da

Flórida. Em 2009, em um evento no Aeroporto Internacional de São Francisco, para o qual fora

convidado a dar palestras, conhece Alex Pourazari. Alex, um fã de seu trabalho que compartilhava

de seu hobby, torna-se namorado de Ben meses depois. Juntos, aperfeiçoam suas técnicas e aumen-

tam os seus números de milhas. Porém, no último ano de faculdade de Schlappig, a companhia Uni-

ted descobre o seu uso indevido do programa de milhas e suspende a sua conta, dizendo que ela se-

ria desbloqueada apenas se pagasse a quantia de 4.755 dólares. O conjunto das informações dispos-

tas por Wofford na matéria auxiliam o leitor a conhecer mais aspectos da personalidade de Ben e a

compreender a humanidade do perfilado. 

A reportagem segue e comenta que algumas semanas depois de ter sido banido, ele se formou

em marketing. “Naquele verão, com, Pourazari a bordo, ele criou a PointsPros, uma consultoria que

ajuda clientes a construir itinerários com milhas dos programas de fidelidade” (WOFFORD, 2015,

p. 74). As regras dos programas de fidelidade de companhias aéreas costumam ser confusas, e era
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nisso que a empresa de Ben se propunha a ajudar. Wofford narra que, em abril de 2014, ao terminar

seu relacionamento com Alex, Ben não tinha mais nada que o “prendesse ao chão”. Voltando a usar

as milhas como moeda e agora milionário (devido aos anúncios exibidos em seu blog), Schlappig

embarcou em um aeroporto e, desde então, fez do céu a sua casa. A partir da construção elaborada

pelo repórter, o leitor vai se inteirando do caráter de Ben, aproximando-se do personagem central do

perfil. 

Grigoriadis, na matéria sobre Kim Kardashian, optou por revolver toda a história em torno de

um dia passado com a celebridade. A estratégia de Wofford é diferente e biográfica: começa no pre-

sente, depois volta ao passado, contando aspectos da vida do personagem, e novamente retorna à

atualidade, fornecendo um panorama sobre a trajetória do perfilado. Grigoriadis fala de si mesma e

de suas reações às atitudes de Kim durante toda a narrativa, aproximando a celebridade do leitor ao

combinar técnicas literárias. Já Wofford foca nas descrições de cenas, passando de uma situação

para outra. Com a frase “Schlappig me dá essa aula de economia enquanto espera no spa do lounge

Clubhouse para a primeira classe da Virgin Atlantic no Aeroporto JFK” (WOFFORD, 2015, p. 75),

Wofford volta ao tempo presente depois de falar da vida do personagem e de explicar como ele faz

o que faz. 

A admissão da solidão vem ao final da matéria, dessa vez sem qualquer resguardo. Se no iní-

cio do perfil o “Ben solitário” era pano de fundo para um “Ben luxuoso”, agora a situação se inver-

te. Schlappig diz que a vida que leva é isoladora e Wofford reforça essa ideia. “Cada foto de seus re-

latos de viagem é totalmente isenta de companhia humana – lounges vazios, menus de primeira

classe, marcos inanimados de uma existência de cinco estrelas” (WOFFORD, 2015, p. 75). Reflexi-

vo, o repórter termina a matéria contando que Ben observa as famílias que esperam parentes nas sa-

las de desembarque, sem saber “se o que acabou de ver é uma visão do seu passado ou do futuro”

(WOFFORD, 2015, p. 75). 

Força Negra, escrita por Peu Araújo, fala do cantor e empresário Emicida. Já no primeiro pa-

rágrafo, Araújo recorre à descrição do cenário, utilizando verbos no presente para situar o leitor no

momento e no local em que ocorre a ação narrada. Ao fazê-lo, permite que o leitor sinta como se es-

tivesse fisicamente no lugar descrito. 

“Jorge sentou praça na cavalaria/ E eu estou feliz porque também sou da sua com-
panhia…”. A canção de Jorge Ben Jor ecoa no primeiro camarim do 4º subsolo do
Sesc Pinheiros, em São Paulo. É a segunda noite de lançamento do disco  Sobre
Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, o segundo álbum cheio de Emici-
da. O rapper está rodeado por mulheres – as mulheres de sua vida: a mãe, as duas
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irmãs, as três sobrinhas, a filha, Estela, e a namorada, a apresentadora de TV Mari-
na Santa Helena. Na sala ao lado a banda se concentra, e nem de longe essa cena se
parece com os costumeiros camarins esfumaçados dos shows de rap (ARAÚJO,
2015, p. 52). 

Araújo utiliza o recurso de descrição cena a cena não apenas visando a imersão do público,

mas o início da construção da imagem do cantor. O camarim não é repleto de fãs, álcool ou drogas,

como talvez fosse o esperado para um artista de grandes proporções no meio musical. Pelo contrá-

rio, é um ambiente familiar, acessado com exclusividade por pessoas importantes na vida de Emici-

da: mãe, irmãs, sobrinhas, filha e namorada. Mais de uma vez, Araújo fala das músicas que tocam

no camarim:

Uma playlist alto-astral de música baiana embala a equipe minutos antes da apre-
sentação.  “Madagascar Olodum” (Reflexu's),  “Pipoca” (Araketu),  “Milla” (Neti-
nho), “O Canto da Cidade” (Daniela Mercury) e “Azul”' (Gal Costa) estão a todo o
volume. Mas toca o sinal. As luzes no palco se apagam, a equipe se prepara. Tudo
no lugar. Emicida se senta em um banco alto no centro do palco. Imóvel, estático
até o primeiro verso de “8” (ARAÚJO, 2015, p. 52).

As músicas da playlist feita pela equipe são hits populares brasileiros. As chances do leitor

conhecer ao menos uma delas são grandes, o que o transporta para o evento. Isso tudo corrobora

para que o leitor esteja cada vez mais imerso na narrativa descrita

Força Negra é uma das reportagens em que os quatro recursos literários melhor se articulam.

A todo o momento, o jornalista descreve em detalhes as cenas com que se depara. Por meio destas

descrições, a matéria não se torna monótona: 

Dois marmitex pequenos recém-chegados repousam recheados com uma porção de
escondidinho de carne-seca e outra de arroz. Evandro Fióti, de 26 anos, empresário
e único sócio de Emicida no Laboratório Fantasma, pega prato e talheres e se senta
em uma ampla mesa branca na cozinha do escritório. Ele desembrulha as marmitas,
coloca metade da mistura e um punhado de arroz no prato, como se previsse a fome
do irmão. Emicida entra no ambiente perguntando se ainda tem comida (ARAÚJO,
2015, p. 52). 

A imagem de um Emicida responsável e focado no trabalho surge aos poucos. Ele, envolto

no trabalho, ainda não havia almoçado. “Já passa das 17h e nenhum dos dois almoçou. De pé, o MC

come andando de lá para cá” (ARAÚJO, 2015, p. 52). E, ao parar para comer, faz isso com pressa,

ansioso para continuar a trabalhar. Mas a celebridade, como reporta Araújo, consegue encontrar o

equilíbrio perfeito entre o trabalho e a convivência com a família: no fim do dia, Emicida volta rapi-

damente para casa: 

Chega ao fim um dia de expediente. O MC fecha a porta do seu escritório, coloca o
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boné discretamente no rosto para não ser notado e embarca no banco de trás de um
táxi. No fim da corrida, o taxista – uma classe muito criticada por Emicida em situ -
ações de racismo – o reconhece e pede uma selfie. Ele posa para o celular, agradece
e desembarca. O motorista se diz honrado por ter dirigido para um artista tão co-
nhecido (ARAÚJO, 2015, p. 57)

Araújo consegue abordar temas sérios com um tom leve, ao alterná-los com descrições cena

a cena. No parágrafo acima destacado, o repórter fala do taxista que pede uma fotografia com o

rapper, apesar de, como o próprio Emicida aponta, taxistas frequentemente serem denunciados por

racismo – ao evitarem pegar passageiros negros, por exemplo. Sem levantar diretamente a questão,

Araújo é capaz de fazer o leitor indagar se, caso Emicida não fosse tão conhecido hoje, o tratamento

recebido pelo taxista teria sido tão positivo. 

Emicida, de forma geral, é um personagem não tão difícil de perfilar: a história de vida co-

move e promove empatia com facilidade. O que acontece quando o papel do jornalista é tornar sim-

pática uma figura má vista pela opinião pública? Em Trump Levado a Sério, perfil escrito por Paul

Solotaroff, é exatamente isso o que ocorre. O magnata Donald Trump, conhecido por sua habilidade

com negócios e por possuir ideologia de extrema-direita, é um desafio para qualquer repórter in-

cumbido de torná-lo mais humano. Com auxílio dos recursos literários, Solotaroff conseguiu utilizar

os defeitos de Trump a seu favor, mostrando que a humanidade restante em Trump reside justamen-

te nesses defeitos. E o repórter faz isso sem ser totalmente parcial. Os inúmeros problemas do can-

didato à presidência são retratados na mesma proporção que suas qualidades. E sim, segundo o jor-

nalista e os fatos apresentados por ele, as qualidades existem. 

As cenas narradas por Solotaroff revelam um Trump inquieto, quase hiperativo. “Ele afunda

em suas anotações, marcando um trecho com caneta. Não se passam nem 60 segundos antes dele

olhar para mim novamente” (SOLOTAROFF 2015, p. 74). A dificuldade de concentração do perfi-

lado não é colocada necessariamente como uma desvantagem: é fruto de uma mente ativa, sempre

repleta de novas ideias. “Ficar frente a frente com Donald Trump é ser cortado e interrompido por

seus raciocínios que se desviam ou de repente viram perguntas no meio do caminho” (SOLOTA-

ROFF 2015, p. 74). 

A descrição de cenários é utilizada para narrar acontecimentos de forma literária, mantendo a

linha de uma reportagem-conto. “Em junho, Donald Trump desceu a escada rolante do átrio de cin-

co andares em mármore rosa do reluzente prédio Trump Tower, em Manhattan, para declarar sua

candidatura à presidência dos Estados Unidos” (SOLOTAROFF 2015, p. 74). O jornalista poderia

ter resumido a frase, mantendo somente o que é factual, mas não o faz para não quebrar a imersão
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do leitor no contexto apresentado. 

As cenas dos comícios reproduzidas por Solotaroff projetam a imagem de Trump como uma

pessoa que pretende atender aos interesses do povo: 

Quando aterrissamos em New Hampshire e entramos em um colégio de Hampton
em sua carreata de limusines SUV, ele é abordado por repórteres ávidos por respos-
ta. Trump ignora as perguntas – Iraque, Rússia, imigrantes – para falar às centenas
de pessoas espremidas do lado de fora, que não conseguiram entrar, mas ouvem pe-
los alto-falantes, e para as outras milhares sentadas no saguão” (SOLOTAROFF
2015, p. 74). 

Todavia, em outra página, o repórter conta que “depois do comício em Hampton, Donald

Trump está exultante” (SOLOTAROFF 2015, p. 76). Ainda que indiretamente, ele deixa o leitor

pensando em até que ponto o comportamento de Trump em Hampton não fora previamente ensaia-

do. “De volta ao avião, ele se senta à mesa de jantar no centro da grande cabine, olha para a imensa

televisão de 57 polegadas sintonizada na Fox News e vê notícias do comício que acaba de fazer en-

quanto devora o jantar” (SOLOTAROFF 2015, p. 76). Contente, Trump comemora a repercussão de

seu bem-sucedido “teatro”.

Ao longo de toda a matéria, a confiança do leitor no político pode ser testada. Em um mo-

mento, as atitudes de Trump parecem genuínas, mas em outros ele é só mais um político não confiá-

vel. Solotaroff não afirma nada disso categoricamente. Tudo fica subentendido para público. 

Depois do jantar no avião, Trump caminha até a cozinha para pegar um doce. Vas-
culha o armário, onde seus amados biscoito Oreo ficam – ele havia dito que não os
comeria mais desde que o fabricante resolveu transferir uma planta de produção
dos Estados Unidos para o México. Pega o pacote de biscoitos, olha com carinho
por um momento e o devolve à prateleira, inteiro. Voltando à poltrona com alguns
biscoitos de outra marca, ele me flagra olhando e resmunga: 'É sério: chega de
Oreo para o Trump! E você pode escrever que falei isso, se quiser” (SOLOTA-
ROFF 2015, p. 76). 

O trecho acima aparenta ser uma metáfora para toda a matéria. Trump desistiu do pacote de

Oreo apenas porque estava sendo observado? Ou tomou sua decisão antes de lembrar da presença

do jornalista? Ao fim do perfil, não se pode ter certezas, é possível que o leitor saia do texto com

mais dúvidas sobre a personalidade de Trump. 

Nos outros dois perfis que integram o corpus desse trabalho, os recursos literários são escas-

sos. Em Sentindo na Pele, o jornalista André Rodrigues inicia o texto com uma descrição, mas não

se estende muito. Diz apenas que Cleo Pires faz muitas perguntas e está sempre em movimento,

transitando ininterruptamente de um assunto para outro. O local onde a entrevista ocorre é mencio-
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nado no meio do texto, sem muitos detalhes. “‘Quero viver tudo até a última gota’, diz, enquanto

pede um gim-tônica em um sábado à tarde, em um restaurante descolado no bairro dos Jardins, em

São Paulo” (RODRIGUES, 2015, p. 60). O repórter destaca, brevemente, as impressões que teve da

aparência da atriz: “discreta, com calça preta e camisa azul, está maquiada, pois acabou de dar uma

entrevista a um telejornal para falar sobre Operações Especiais” (RODRIGUES, 2015, p. 60). 

Ao falar de acontecimentos futuros, desdobrados claramente após a entrevista,  Rodrigues

afeta a imersão do leitor no texto: quem lê já não vive mais o presente conforme este é narrado, por-

que sabe o que vem depois. “Uma semana mais tarde, ela aceitaria convite para  Haja Coração,

próximo título das 19h da Rede Globo” (RODRIGUES, 2015, p. 61). A falta de descrições ricas dos

cenários pode afetar o grau de atenção do público na matéria. A reportagem – nada memorável –

prossegue: “os pratos chegam. Ela come hambúrguer com cheddar e salada. Revela que tem muita

inveja das minhas batatinhas fritas e que gosta de beber” (RODRIGUES, 2015, p. 62). Isso, além de

demonstrar que Cleo estava à vontade com a presença do repórter para poder revelar a “inveja”, faz

com que o leitor possa compartilhar das privações da perfilada.

A descrição cena a cena é ainda mais pobre em Guerreira da Liberdade. “Esse disco é um

manifesto’, conceitua Malu Verçosa Mercury, esposa de Daniela Mercury, na mesa de um restauran-

te da zona oeste do Rio de Janeiro” (FERREIRA, 2015, p. 44). Isso é praticamente tudo o que o re-

pórter revela sobre o contexto onde a entrevista ocorre. Comparado aos outros perfis, é decepcio-

nante em termos de literariedade. Nota-se que o jornalista tenta ser impessoal e se distanciar dos

acontecimentos narrados, dando a entender que ele não sentiu empatia pela história da cantora. Fer-

reira fala de modo asséptico de  ocasiões nas quais não esteve presente: “Em 20 de novembro, as

duas deram um beijo na boca em solenidade na sede da ONU, em Nova York, onde foram participar

de debate sobre os direitos da população LGBT na América Latina” (FERREIRA, 2015, p. 44).

Ferreira também descreve sem muitos detalhes a capa do CD Vinil Virtual, o primeiro álbum

inteiramente autoral feito por Daniela Mercury. “A artista aparece nua, abraçada à esposa, reprodu-

zindo a icônica pose de John Lennon e Yoko Ono registrada por Annie Leibovitz no último ensaio

fotográfico de Lennon” (FERREIRA, 2015, p. 44). Em outros momentos da matéria, o jornalista é

mais atento às descrições das capas de álbuns, se aproximando de uma estratégia detalhada para re-

velar as impressões sobre a cantora no encarte do disco. “Em Sol da Liberdade (2000) […], empu-

nhava um galho seco que parecia uma espada, mas o olhar pacífico eliminava qualquer intenção de

guerra” (FERREIRA, 2015, p. 45). O recurso cena a cena, como foi percebido ao longo da análise,
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quando bem realizado, pode contribuir para a aproximação do leitor à conjuntura narrada. 

5.2 Detalhe

“Ela relaxa na cadeira enquanto é aplicada camada sobre camada” (GRIGORIADIS, 2015, p.

34). A palavra “relaxa” nesta sentença diz muito sobre Kim Kardashian. Ao ser maquiada e ter o ca-

belo produzido, a celebridade não se sente desconfortável ou estranha em relação à rotina. Pelo con-

trário, fica à vontade e tranquila. Provavelmente, o dia a dia atarefado que se inicia com uma sessão

de cabelo e maquiagem já é algo comum para Kardashian. 

Ao chegar na reunião, a repórter ressalta que Kim “senta-se elegante à mesa” (GRIGORIA-

DIS, 2015, p. 34) e já começa a apresentar a equipe. Ao receber sugestões de emojis  para o novo

website, a celebridade segura a caneta e risca, categórica, aqueles que não lhe agradam. Como reve-

la o perfil, ela não quer muitos emojis das irmãs, em uma intenção clara de não desejar envolver a

família no projeto, porque “todos vão querer um pedaço” (GRIGORIADIS, 2015, p. 34). 

A imagem da “mulher de verdade”, poderosa, segura de si e talvez fútil se desfaz ao longo da

entrevista justamente nos pequenos detalhes. Embora Kim fale “acredito que sou muito mais inteli-

gente do que me retratam” (GRIGORIADIS, 2015, p. 34) e a própria jornalista diga que ela “pode

não aparentar ser intelectual, mas é extremamente sagaz” (GRIGORIADIS, 2015, p. 34), não é nes-

ses momentos que elas tentam convence o leitor disso. 

Ao almoçar, Kim pede uma refeição de tamanho aparentemente regular, mas come apenas a

metade e “com modos impecáveis à mesa” (GRIGORIADIS, 2015, p. 35). Além da elegância acima

citada, a repórter ajuda a tirar Kim de seu pedestal. Afinal, ela, como muitas pessoas, também apa-

renta preocupação com o peso. “No almoço, enquanto ela termina de comer (dizendo ‘tenho que ti-

rar essa comida da minha frente’)” (GRIGORIADIS, 2015, p. 36). 

Ao ser questionada se se considerava feminista, Kim parece medir as palavras. “‘Nunca fui

muito fã de rótulos e não gosto de impor minhas opiniões’, ela responde, dobrando o guardanapo”

(GRIGORIADIS, 2015, p. 36). Demonstra, assim, uma sobriedade e um balanceamento necessários

para uma pessoa pública. Ela finaliza dizendo que se considera feminista, mas, é possível notar que

a força desse rótulo é abrandada pelo breve comentário anterior e sua reação comedida. De algum

jeito, o “dobrando o guardanapo” coloca uma imagem forte dela na mente do leitor, que consegue
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imaginá-la pensando cuidadosamente no que responderia. 

Entretanto, quando a repórter pergunta se as selfies feitas por ela não servem somente para

ganhar a admiração masculina, ela retorna dizendo que acha que não. Após a resposta, Grigoriadis

acrescenta um “diz, sem aparentar certeza” (GRIGORIADIS, 2015, p.  37), estimulando a dúvida

também no pensamento do público. Outro elemento que a jornalista parece destacar na intenção de

contradizer o suposto feminismo de Kim e a atitude revolucionária com relação ao corpo – com as

polêmicas selfies nuas enquanto estava grávida, por exemplo –, é o fato de que a perfilada não acha

as suas fotos nuas excitantes. “Em seguida, pergunto: ‘Quando você olha para fotos sexy suas, é se-

xualmente excitante?’ Ela balança a cabeça firmemente em negação, mudando rapidamente de as-

sunto” (GRIGORIADIS, 2015, p. 37). A negação exagerada e a mudança rápida de assunto mostram

ao leitor que talvez ela não esteja tão confortável com esse estilo de vida quanto a mídia faz parecer.

Esse detalhe inscrito na resposta negativa faz com que paire a seguinte questão: se ela não se sente

estimulada com suas imagens, essas fotos são para quem?

Na matéria escrita por Wofford sobre Ben Schlappig, os detalhes são responsáveis por apon-

tar a solidão do personagem e chamar a atenção para os luxos advindos do hobby dessa celebridade.

O conforto demonstrado por Ben nos voos de primeira classe é similar ao de Kim Kardashian sendo

maquiada por profissionais diariamente. Um exemplo disso é quando Wofford insere na reportagem

uma fala de Ben declarando o quão sortudo ele é por trabalhar com o que ama, e afirma que ele diz

isso “se espreguiçando em uma poltrona ergonômica enquanto atingimos 30 mil pés de atitude”

(WOFFORD, 2015, p. 72). Em seguida, Schlappig declara que o avião é seu quarto, “esticando-se

para pegar os chinelos de cortesia” (WOFFORD, 2015, p. 72).

O perfilado parece se esforçar para criar uma imagem de si: como alguém plenamente satis-

feito com a vida que leva. Talvez, se o jornalista não tivesse se esforçado para mostrar um contra -

ponto (a solidão da celebridade), a única imagem que o leitor teria de Ben seria a de um homem rico

e feliz. Outro contraste visível a partir dos detalhes é o da vida urbana e agitada de Ben em oposição

à tranquilidade do lugar em que seus pais moram. “'Era um passatempo interessante’, diz o pai,

Arno,  enquanto cigarras  cantam fora  do apartamento  em St.  Petersburg,  Flórida” (WOFFORD,

2015, p. 72). Diferente do aeroporto estéril, frio e mórbido, na cidade de seus pais as cigarras ainda

cantam. 

Os detalhes funcionam para dar vida às falas dos personagens e podem complementar o re-

curso de “descrição cena a cena”. “'Como você define '‘se aproveitar’'?’, ele questiona, devolvendo
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uma toalha de mão a uma comissária de bordo atenciosa enquanto voamos sobre o mar do sul da

China” (WOFFORD, 2015, p. 74). O valor jornalístico dessa frase é praticamente nulo, se conside-

rarmos o ideal modelo conciso e objetivo de informar os fatos. Já a inclinação literária é notável. A

frase detalhada, por exemplo, auxilia o público a imaginar a cena e dar ao fato uma atenção seme-

lhante a que daria a um conto, imergindo na trama. “Ele conversa durante uma massagem de corte-

sia, se esticando ocasionalmente para dar um gole em um copo com gim e licor de amora” (WOF-

FORD, 2015, p. 74). Conforme dito anteriormente, são muitas as tentativas de mostrar o quão con-

fortável e acostumado Schlappig está com as viagens luxuosas. A escolha de Wofford por repetir in-

cansavelmente isso não é impensada. A insistência em passar uma imagem feliz provém da própria

fonte, que apenas ao final da matéria “deixa entrever uma ponta de tristeza em seu sorriso” (WOF-

FORD, 2015, p. 75), ao admitir que seu trabalho o isola das pessoas e o distancia de uma vida roti-

neira e pacata. Para não pensar em na existência vazia, na solidão e na distância de amigos ou de fa-

miliares, Ben se distrai com objetos de consumo. “Em nosso voo seguinte, Schlappig tenta ficar mo-

tivado com a seleção de champagnes, falando sobre as melhores harmonizações de refeições com

uma garrafa de Krug de US$200” (WOFFORD, 2015, p. 75). 

Em Força Negra, foi dito acima que Peu Araújo inicia o texto com a descrição do cenário.

Analisando o trecho mais a fundo, percebe-se a presença de alguns detalhes. Diversas informações

reveladas no trecho poderiam ser ignoradas em uma reportagem escrita segundo os moldes do jor-

nalismo tradicional. Contudo, no jornalismo literário, os pormenores de um cenário enriquecem a

matéria por ampliarem a inserção do leitor no texto. Assim, citar a música que tocava no local onde

Emicida estava lançando o segundo álbum ou informar o andar exato do camarim tornam-se deta-

lhes relevantes, pois servem a um propósito específico, o de localizar o contexto e de atestar a pre-

sença do repórter no local que descreve, tal como uma “prova” de que de fato aquilo que é narrado

ocorreu.

“Dois marmitex pequenos recém-chegados repousam recheados com uma porção de escondi-

dinho de carne-seca e outra de arroz” (ARAÚJO, 2015, p. 52). Emicida, certamente, tem dinheiro

para almoçar nos melhores restaurantes da cidade em que vive. Do contrário, ele almoça comida ca-

seira, carregada até o trabalho em duas marmitas. Assim, Araújo não precisa dizer que o cantor

mantém sua humildade e preza pela origem simples, apesar da fama. Essa mensagem está nas mar-

mitas que leva para a empresa. E ele só come no fim do dia – e porque seu sócio, Evandro, lembrou.

“Ele desembrulha as marmitas, coloca metade da mistura e um punhado de arroz no prato” (ARAÚ-

JO, 2015, p. 52). 
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Araújo não se atenta muito para a descrição da aparência física de Emicida, exceto por al-

guns detalhes. Em uma frase, chega a comentar sobre o seu cabelo crespo, mas o foco da mensagem

não é este. “Sagaz até o último fio de cabelo crespo, ele dá o tom do discurso orgulhoso de todos os

seus filhos” (ARAÚJO, 2015, p. 54). A negritude do rapper está muito mais presente nas frases de

Emicida e em sua história, sempre permeada por situações de preconceito, mas, também, repleta de

momentos de exaltação de sua cor. 

Como na maioria dos personagens perfilados, o perfil de Trump escrito por Solotaroff não é

o de um homem de uma faceta só. Ao mesmo tempo em que é o rei de seu privado universo luxuoso

– “[…] diz Donald Trump ao sair do trono em que está sentado, em seu avião, prestes a levantar

voo” (SOLOTAROFF 2015, p. 72) –, também é a pessoa que fala como um operário, não tem medo

de passar tempo entre eles e relaxa como um sujeito “comum”.“Com a gravata azul afrouxada, ele

descansa para comentar o noticiário” (SOLOTAROFF 2015, p. 76). Esse segundo lado é explorado

nos diálogos exibidos pelo repórter, mas o primeiro, o do empresário rico que construiu um império,

está nos detalhes. 

Um fato que talvez muitos leitores desconheçam é o de que a família Trump possui um bra-

são. Ele está impresso em diversos lugares dentro do avião particular do magnata: “eu o sigo até o

salão do Boeing 757, passando por poltronas com as fivelas dos cintos de segurança folheados a

ouro e o brasão da família costurado em cada apoio para a cabeça” (SOLOTAROFF 2015, p. 74). O

escritório do empresário, localizado na Trump Tower, é igualmente luxuoso, com mesas de madeira

nobre. Isso fica evidente quando o repórter explica a seguinte situação: “ele me oferece uma cadeira

perto da mesa de mogno que ocupa. Atrás do homem há um busto de Ronald Reagan” (SOLOTA-

ROFF 2015, p. 74) – e uma vista deslumbrante: “Donald Trump se levanta da cadeira em seu escri -

tório e me chama para ir até as janelas que vão do chão ao teto” (SOLOTAROFF 2015, p. 75). 

Os detalhes expostos na matéria Sentindo na Pele revelam alguns aspectos da personalidade

e da aparência de Cleo Pires. Pela frase “Usa ostensivos dreadlocks nos cabelos morenos, parte da

composição de seu próximo papel na TV” (RODRIGUES, 2015, p. 60), o leitor fica sabendo como

era o cabelo da atriz na época da entrevista. Com outro trecho, é possível saber que ela é fumante:

“‘Vamos fumar lá fora?’, Cleo pergunta enquanto enrola o próprio cigarro” (RODRIGUES, 2015, p.

61). E as artes em seu corpo, em evidência na fotografia da matéria, na qual ela aparece sendo tatua-

da, são mencionadas poucas vezes: “suas 20 tatuagens […] também contribuem para compor o vi-

sual de uma personalidade singular” (RODRIGUES, 2015, p. 61).
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Os detalhes são recursos que exigem muito do repórter, pois ele precisa estar atento ao que

há de peculiar, de notório ou diferente no perfilado e no contexto. No entanto, quando o jornalista

não expressa em discurso indireto, costuma colocar a evidência de tais detalhes no discurso direto,

ou seja, na voz da própria fonte. O perfil Guerreira da Liberdade é o que oferece menos detalhes

sobre a celebridade perfilada. Mas é possível apreender alguns aspectos da personalidade de Danie-

la pela narrativa do jornalista intercalada com o discurso direto Manu. “Por falar o que pensa mes-

mo quando não é convidada a se pronunciar publicamente, Daniela tem consciência de que não é

unanimidade no meio em que vive. Há quem a rotule como '‘metida’'” (FERREIRA, 2015, p. 46).

Manu, esposa de Daniela, complementa: “'Ela é mais distraída do que metida” (FERREIRA, 2015,

p. 46).

5.3 Ponto de vista

“Parece fútil, não?” (GRIGORIADIS, 2015, p. 34). É com esta pergunta – num tom de afir-

mação – que Grigoriadis abre o segundo parágrafo da matéria Mulher de Verdade. O perfil de Kim é

narrado em primeira pessoa pela repórter, que parece ter opiniões sobre a personagem. Ainda na pri-

meira página, após apresentar informações iniciais, os valores da jornalista estão presentes, quando

ela diz que, embora Kim não aparente ser intelectual, a celebridade é sagaz e possui alta inteligência

emocional, “o que são coisas muito mais valiosas nos tempos atuais” (GRIGORIADIS, 2015, p.

34).

Ao falar das diversas características positivas de Kim, centrando-se para além de sua beleza,

Grigoriadis alfineta os próprios leitores (na segunda pessoa). “Kim também é extraordinariamente

humana – você não queria ouvir sobre como ela se maquia?” (GRIGORIADIS, 2015, p. 35). Assim,

aos poucos, desmente a suposta futilidade da qual “acusa” a celebridade no início da narrativa. Isso

configura quase uma “linha do tempo” da opinião da repórter sobre Kim. A jornalista ela chega para

a entrevista com ideias preconcebidas e um certo preconceito, mas, ao acompanhar a rotina de Kim,

vai mudando tanto a maneira interpretá-la e desconstruindo alguns preconceitos. “E é uma boa pes-

soa – não há como passar um tempo com ela e não ir em embora com essa impressão” (GRIGORI-

ADIS, 2015, p. 35).É possível dizer que, assim como a repórter, o leitor poderá se sensibilizar com

o personagem construído na narrativa, distanciando-se das ideias já concebidas e abrindo espaço

para novas impressões por meio do ato interpretativo.
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A jornalista prossegue dizendo o quanto conversar com Kim pode ser divertido. “Quando nos

conhecemos, passamos 20 minutos falando sobre como não somos fãs de cachorro e de que tipo de

cão não gostamos” (GRIGORIADIS, 2015, p. 35). Também aponta que, em determinados momen-

tos, conversar com ela é o mesmo que falar com um político – respostas minuciosamente arquiteta-

das que fogem da pergunta original. Grigoriadis conclui a reportagem afirmando que “nós ainda não

estamos cansados de assistir” (GRIGORIADIS, 2015, p. 37) essa mistura de digital e humano, real

e irreal, que compõe a personalidade de Kim Kardashian.

No perfil de Ben Schlappig, o repórter não se insere na matéria tanto quanto Grigoriadis. A

maior parte da reportagem está em terceira pessoa, exceto por pequenos trechos nos quais é possível

lembrar que existe um jornalista narrando os eventos, como em “Schlappig me dá esta aula de eco-

nomia enquanto espera no spa do lounge Clubhouse […]” (WOFFORD, 2015, p. 73). O ponto de

vista de Wofford é expresso de maneira menos evidente, nas escolhas de palavras e nos detalhes em

geral e se assemelha ao de um narrador onisciente. Apesar de não interferir em demasia, é ele o res-

ponsável por criar o imaginário de Schlappig como um sujeito solitário para o leitor. Mesmo que

Wofford dissesse inúmeras vezes o quanto Schlappig é infeliz, suas palavras jamais teriam o mesmo

poder que o seguinte trecho: “'Faço o que amo’'”, sussurra, talvez mais para si mesmo. '‘você preci-

sa entender: esta sempre foi a minha paixão’'” (WOFFORD, 2015, p. 75). Nessa parte a celebridade

tenta se convencer de que faz aquilo porque gosta. Se desarma por um instante, quase esquecendo

da presença do repórter. A força do trecho está na associação do diálogo com um jornalista que deci-

de tomar partido ao dizer “talvez mais para si mesmo”. 

Como coloca Motta (2013), nenhuma narrativa é ingênua porque todas elas estão permeadas

pela ideologia e preconceitos do narrador. No caso de Wofford, ao analisarmos o plano da expres-

são, identificamos o uso de um estereótipo quando ele se refere ao público que compartilha o hobby

de Schlappig. “É uma colmeia de gênios de TI, especialistas em estatísticas, nerds de aviação e todo

tipo de pessoa que não foi ao baile de formatura” (WOFFORD, 2015, p. 72). A construção da ima-

gem solitária de Schlappig ao longo da matéria também é previamente pensada. No início, sua soli-

dão é expressa nos detalhes, no plano da metanarrativa. Ao final, já se encontra uma admissão da

própria celebridade, corroborada pelo repórter. É como se Wofford preparasse o leitor ao longo do

texto para estar apto a ler a “verdade” no desfecho da reportagem – o lado ruim da fama e daquele

tipo de trabalho. 

Não há no texto muito espaço para um contraponto relativo à legalidade do hobby de Schlap-
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pig, aspecto que seria mais bem aprofundado, por exemplo, em uma reportagem informativa de cu-

nho investigativo. No entanto, um pequeno quadro traz a opinião de, Henry Harteveldt, ex-gerente

de programa de fidelidade, afirmando que “os jogadores têm sujeira nas mãos e as companhias aé-

reas também” (WOFFORD, 2015, p. 75). Mas ao longo do perfil, o repórter, ao usar palavras com

conotação negativa, tais como “obsessivo”, “manipular” e “enganar”, demonstra uma possível con-

trariedade ao hobby. Em um dos trechos, duas dessas palavras são combinadas: “Aos 25 anos, ele é

um dos maiores astros de um grupo de elite de viajantes obsessivos cuja meta é enganar as compa-

nhias aéreas” (WOFFORD, 2015, p. 72). Elas também aparecem separadamente em diversos mo-

mentos. 

Força Negra é narrada em terceira pessoa. Ao contrário do que é expresso em Sentindo na

Pele e Guerreira da Liberdade, essa narrativa não é “fria” e impessoal. O repórter se permite dizer:

“temos aqui uma história de superação que ficaria bem até nos cinemas” (ARAÚJO, 2015, p. 52). A

opinião de Araújo aparece sutilmente em frases como essa. Afinal, o que o leva a afirmar que a his-

tória seria boa para o cinema, é de fato a opinião pessoal – formulada a partir do entendimento pró-

prio sobre que tipo de histórias costumam virar filmes –. O mesmo ocorre no seguinte trecho: “É

bom olhar para o menino negro, pobre e sem perspectiva que contrariou muita gente para estar onde

está, mas sem dúvida é mais confortável narrar os passos do que vivê-los” (ARAÚJO, 2015, p. 52).

Não há um embasamento jornalístico e factual para essa afirmação, ou seja, ela parte do olhar subje-

tivo do próprio jornalista – o que não a torna menos interessante ou digna de ser mencionada. 

O que a narrativa em terceira pessoa permite é que Araújo consiga falar não só por si mesmo,

mas pela celebridade perfilada:

Não, não estamos mais falando daquele neguinho que via tudo do lado de fora. Es-
tamos falando de um músico que liga para o Caetano Veloso, tem o figurino do seu
show assinado pelo estilista João Pimenta, que também acaba de lançar uma cole-
ção (em parceria com a grife West Cost), que namora apresentadora de TV, que en-
che três  dias  seguidos de auditórios,  que causa polêmica  com declarações,  que
combate o racismo no Brasil (ARAÚJO, 2015, p. 57).

Neste caso, nota-se diversas informações verídicas mencionadas no texto. Não se trata do que

pensa o repórter, mas sim do que disse ou fez a fonte. A narrativa em terceira pessoa marca a esco-

lha do repórter em se colocar próximo da realidade da personagem. Além disso, o recurso pessoali-

za o texto e pode gerar uma afinidade do leitor com o que está expresso, seja pela estética da narra-

tiva seja pela tessitura da história. 

Trump Levado a Sério é narrado em primeira pessoa – “Ele passa pelo meu assento para me
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cumprimentar” (SOLOTAROFF 2015, p. 72). O título já determina o posicionamento do autor da

reportagem: este não é mais um perfil para apontar exclusivamente os extremismos de Trump, mas

para levá-lo a sério como candidato à presidência dos Estados Unidos. No fim, porém, a matéria se

mostra ponderada e não tão parcial, ao contrário do esperado. A liberdade de fala do jornalista, pos-

sível na primeira pessoa, permite que ele desminta a fonte:

“É maior que o [avião oficial da presidência] Air Force One. Sabia que ele apare-
ceu no Discovery Channel como o jato mais luxuoso do mundo?” (Na verdade, não
é maior que o Air Force One e apareceu no Smithsonian Channel, mas isso mostra
que, como em muitas coisas que Trump fala, as pinceladas grossas importam mais
do que os detalhes). (SOLOTAROFF 2015, p. 74).

No trecho, Trump alega que o avião pessoal seria maior do que o avião da presidência. Solo-

taroff, baseando-se em sua pesquisa jornalística, desmente a informação e completa com uma obser-

vação feita nos dias em que passou em contato com a fonte. O repórter revela que o candidato não

se nega a omitir pequenas informações e a mentir sobre outras, caso isso possa aprimorar, em algum

nível, a imagem dele perante o público.

A narrativa em primeira pessoa também possibilita que o repórter reclame do comportamento

de Trump, que evita falar de assuntos mais sérios e relevantes. “Parece justo, embora tenhamos pas-

sado horas em seu escritório e eu ainda não tenha conseguido fazer nenhuma pergunta sobre políti-

ca, tendo recebido a garantia de que abordaríamos '‘todas essas coisas’'  mais tarde” (SOLOTA-

ROFF 2015, p. 74). O perfilado adia ao máximo as perguntas sobre política, tentando distrair o jor-

nalista com a discussão de assuntos relativamente agradáveis em um ambiente de luxo. 

Contudo, no desfecho da matéria, prevalece a conclusão que já fora feita no título. Trump

pode ser levado a sério:

Ao longo de dez dias e vários encontros, consegui espiar por trás das cortinas de
sua bravata e imagem e enxergar o homem muito bem. Se você está esperando que
Trump exploda em um zepelim de gafes e discursos de ódio, pode tirar o cavalinho
da chuva. Donald Trump está aqui para ficar – e ganhando força e impulso a cada
momento (SOLOTAROFF 2015, p. 74). 

Solotaroff, com a experiência de quem passou dez dias junto à fonte, atesta que o magnata

não se limita à figura excêntrica e dotada de opiniões talvez desagradáveis. Segundo o repórter,

Trump é um talentoso administrador com propostas reais e deve ser considerado uma “ameaça”

àqueles que almejam a presidência.

Sentindo na Pele  é narrada, na maior parte, em terceira pessoa, mas há momentos em que
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aparece o uso da primeira pessoa na narrativa – por exemplo, neste início de frase: “Quando per-

gunto quais as personagens que acha mais interessantes” (RODRIGUES, 2015, p. 61). Em outro

momento, Rodrigues quase deixa a própria fonte conduzir a entrevista. “Ainda há tempo para mais

algumas questões. Sempre há. '‘Já ouviu essa teoria aí de que 6 bilhões de pessoas vão morrer?’',

pergunta” (RODRIGUES, 2015, p. 63). No trecho, o questionamento é feito por Cleo, o que mostra

o uso de discurso direto alinhado à perspectiva do repórter. 

Nota-se que há um lado positivo em manter-se impessoal e distante, pois é possível que a re-

portagem seja fiel às informações fornecidas pelo entrevistado. No entanto, o lado negativo é que a

fonte passa a ter mais controle sobre o perfil, podendo vender ao público a imagem que mais lhe

convir. “Após entrar de vez para o rol de celebridades e chamar atenção nas telas, automaticamente

começou a ser cobrada, como se tivesse que justificar toda uma possível herança de adjetivos vinda

dos pais famosos” (RODRIGUES, 2015, p. 62). Aqui, está expressa não a opinião do repórter, mas

o que pensa Cleo. É por esse, entre outros motivos, que Wolfe (2005) fala que o ponto de vista em

terceira pessoa permite mostrar os pensamentos da fonte, em vez da mera impressão que o repórter

tem sobre o que a fonte revela. Afinal, Rodrigues inferindo que Cleo sentia-se cobrada para estar no

mesmo patamar que seus pais não tem o mesmo poder que uma admissão partindo da própria Cleo. 

O maior problema identificado nessa matéria é o de que o repórter assume a ideia que a cele-

bridade tenta oferecer de si mesma. Rodrigues pouco discorda ou contrapõe Cleo e, quando o faz, é

de maneira sutil. No trecho em que a atriz diz não se sentir bonita, mas esquisita, ele utiliza a ironia

para expor um pensamento contrário. “A sua '‘esquisitice’' estampou a capa de 35 anos da revista

Playboy, em 2010” (RODRIGUES, 2015, p. 61). Ao longo do texto, não se nota muita inferência

crítica de Rodrigues sobre o que é exposto em relação à atriz.

Em Guerreira da Liberdade, há certa falta de criatividade ou a presença de insegurança do

repórter para se aventurar no texto literário. Ferreira mantém um tom frequentemente impessoal,

evitando usar recursos literários. Às vezes, falta um pouco de personalidade ao texto e o repórter

acaba utilizando clichês narrativos. O trecho seguinte traz um exemplo: “O discurso até pode pare-

cer intocado. Mas essa moça de 50 anos está mesmo diferente, para referenciar o título do samba de

Chico Buarque” (FERREIRA, 2015, p. 45). Neste trecho, ele “brinca” com o título Essa Moça Tá

Diferente, música de Buarque, e afirma que, mesmo com Daniela sendo consistente em suas opini-

ões desde criança, ela mudou de alguma forma. No entanto, a afirmação, como fica perceptível na

sequência do texto, não partiu dele: “A própria Daniela reconhece a diferença positiva. '‘Essa revi-
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ravolta na minha vida pessoal me deixou mais aguerrida’'” (FERREIRA, 2015, p. 45).

Ao final do texto, Ferreira faz algumas observações. “Rainha das opiniões, dadas com ou

sem consentimento alheio, Daniela Mercury de Almeida Verçosa segue sua sina, falando sobre o

que acredita, irradiando de maneira solar, como faz na música, a liberdade do próprio pensamento”

(FERREIRA, 2015, p. 47). Lendo a reportagem, fica claro que esta frase final a respeito da celebri-

dade, como as demais, foi muito mais fundamentada nos relatos de Daniela e Manu do que na ob-

servação empírica feita pelo jornalista durante a entrevista.

5.4 Diálogo

O diálogo é um bom recurso para exprimir a opinião da fonte sobre um determinado assunto,

quando se reproduz integralmente a forma da fonte falar – enfatizando os trejeitos, as gírias e, inclu-

sive, os erros gramaticais. Esse recurso também diz muito ao leitor sobre a personalidade do perso-

nagem da narrativa. 

Em um momento, começo dizendo a ela que acho que, em um país de famílias dis-
funcionais, o fato de que a dela consegue se comunicar também é impressionante,
mas tudo que consigo falar é “outro negócio que é atraente em você…”, antes que
Kim me interrompa, dizendo: “Certo, acho ótimo o programa ser uma inspiração.
Comecei em um apartamento pequeno e agora estou nesta casa imensa” (GRIGO-
RIADIS, 2015, p. 35).

O trecho acima mostra o deslumbramento da repórter diante de uma Kim pragmática, intimi-

dadora e que não tem tempo a perder. Já outros trechos funcionam para abrandar a imagem sobre-

humana e imponente de Kim, como o diálogo entre ela e Caitlyn no instante em que descobre que a

madrasta era transexual. “‘Peguei minha bolsa e corri para o carro’. Jenner ligou para ela meia hora

depois e disse: ‘um dia, conversaremos sobre isso. Até lá, não conte para ninguém’. ‘Falei: Ok’”

(GRIGORIADIS, 2015, p. 35). Nesse, ao vê-la surpresa e sem reação, é possível que o leitor imagi-

ne e interprete a Kim de forma mais humanizada.

O marido de Kim, Kanye West, é uma parte importante da vida dessa celebridade, tornando

necessário que se fale dele no perfil. Para fugir da proposta de um perfil focado na socialite, com o

auxílio do diálogo, a repórter reproduz uma versão de Kanye aos olhos de Kim: 

Começamos a falar sobre Kanye. Ela é a musa dele ou ele é o consorte dela? “Acho
que definitivamente somos opostos.  Eu o acalmo e ele me estimula”,  descreve.
Quando estão em casa, ele fica falando e reclamando enquanto ela secretamente
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reza para que ele cale a boca? “Não”, diz, endurecendo um pouco. “em casa, Kanye
ama ver filmes. Assiste qualquer coisa de animação com a North” (GRIGORIA-
DIS, 2015, p. 37).

Na reportagem Vida nos Ares, o diálogo é usado em especial nas partes explicativas, na inten-

ção de deixar o texto mais leve e menos tedioso. Wofford intercala a biografia de Ben Schlappig,

por vezes narrada por seus parentes e amigos, com explanações sobre o funcionamento do hobby de

Ben e a origem dessa paixão. “Os professores me diziam: '‘Ele está à frente de tudo’'. Estava entedi-

ado’'. Aos 13 anos, o garoto descobriu o website FlyerTalk […]”. Neste exemplo, a mãe de Schlap-

pig fala da inteligência excepcional do perfilado. Wofford, então, parte para as explicações sobre o

fórum e os passos que um aficionado por viagens aéreas deve seguir se deseja viajar “de graça”

(WOFFORD, 2015, p. 72).

No perfil, citações diretas do entrevistado são utilizadas para reforçar sua solidão. Como foi

dito anteriormente, Schlappig tenta convencer o leitor, a todo o instante, de que é feliz. No início do

perfil, ele afirma: “Sou muito sortudo por fazer o que amo” (WOFFORD, 2015, p. 72), declarando-

se satisfeito de ter um avião como a sua casa. Pouco antes do final do texto, admite que seu hábito é

isolador: “Há vezes em que são 3h da manhã em Cantão, na China, e você pensa: '‘Ah, eu poderia

estar em Los Angeles me divertindo com amigos’'” (WOFFORD, 2015, p. 75). E no último parágra-

fo, conclui, incerto: “Quero o que não posso ter. Não há nada gratificante nisso. É louco e fodido.

Mas ainda gostaria de pensar que sou uma pessoa razoavelmente feliz” (WOFFORD, 2015, p. 75).

Estas falas são fortes e marcantes. Durante a reportagem, é provável que o leitor e a fonte percorram

um mesmo caminho interpretativo da história – começam celebrando e admirando o luxo daquele

estilo de vida e, ao fim, sentem falta de uma felicidade mais singela, ligada aos valores não palpá-

veis, tais quais a amizade e a fraternidade. 

As frases escolhidas por Araújo para figurarem na reportagem Força Negra chamam a aten-

ção em dois sentidos: podem ser um baque para o leitor, porque estão carregadas de um conteúdo

pesado e que precisa ser descrito, e trazem a forma de falar da fonte, fazendo referência às origens

simplórias de Emicida. “‘Eu olho pra primeira mixtape e sinto fome. Eu gosto dela, mas, mano, me

vem a mesma situação’” (ARAÚJO, 2015, p. 52). As gírias aparecem em muitas delas. “‘Hoje fica

esse debate se você é capitalista ou se é comunista. Eu sou preto. Sou um cara que sabe a lenda de

Oxóssi, tá ligado?'” (ARAÚJO, 2015, p. 52).

Araújo já havia utilizado os demais recursos para exibir a faceta responsável e dedicada de

Emicida. Com o diálogo não é diferente: “‘Eu não posso ficar brincando quando 15 pessoas depen-
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dem diretamente  disso  aqui  e  sei  lá  quantos  milhões  de  pessoas  sonham com esse  bagulho’'”

(ARAÚJO, 2015, p. 52). Ele leva o seu trabalho e as oportunidades únicas que teve muito a sério.

Por ter tido uma vida árdua, reconhece que nem todos os aspirantes a rappers vão dispor das mes-

mas chances que ele. 

Para mostrar o alcance que Emicida tem no cenário musical, o repórter entrevistou outros ar-

tistas de referência no meio musical, como Caetano Veloso. “‘O novo disco do Emicida é realmente

um acontecimento na cena do hip-hop brasileira e mesmo no panorama da música brasileira como

um todo’, avalia Caetano Veloso” (ARAÚJO, 2015, p. 53). Se o leitor, por algum motivo, ainda não

estava convencido do sucesso de Emicida, a opinião direta de um dos gigantes da MPB certamente

pode causar algum impacto. O próprio Emicida reconhece e se surpreende com o próprio alcance no

cenário musical ao avaliar a proximidade que tem com Caetano. “‘Nunca imaginei que um dia eu

iria ligar pro Caetano Veloso e falar: '‘E aí, Caetano, firmeza? Ó, tô com uma letra aqui’'” (ARAÚ-

JO, 2015, p. 54).

No perfil de Trump, os diálogos denotam a espontaneidade do personagem – “'‘Ei, você con-

seguiu vir, que bom te ver!'” (SOLOTAROFF 2015, p. 72). E também revelam a inquietude dele:

“'‘Você já deu uma volta por aqui? Não? Mas que coisa! Venha, vou te mostrar’'” (SOLOTAROFF

2015, p. 72). Segundo o repórter, o empresário “Tem as mesmas construções de frase de gente sim-

ples e elaborou sua mensagem expressamente para o ouvido dessas pessoas” (SOLOTAROFF 2015,

p. 76). Talvez por isso Trump ainda tenha uma aceitação surpreendente  por parte do povo america-

no. “Ele conviveu com operários e aprendeu a falar como eles ao acompanhar o pai até canteiros de

obras” (SOLOTAROFF 2015, p. 76). O jornalista destaca que o sotaque do candidato é marcante e,

acompanhado de ambiciosas promessas eleitorais, agrada os ouvidos do público nos comícios. 

Em diversas ocasiões, Trump evita as perguntas mais complexas feitas por Solotaroff:

Sento para assistir à cobertura da campanha e ele me pergunta se eu sei o que são
inversões. “Ahn, não”, respondo, achando que receberei um tutorial sobe padrões
de vento a 30 mil pés de altitude. “É quando as empresas deixam os Estados Uni-
dos e levam consigo milhares de bons empregos. O que você acha, parece justo?”.
“Bom, não, não parece”, respondo, “mas o que você faria com relação a isso nos
seus primeiros 100 dias?”. “É, preciso me lembrar de falar sobre isso hoje à noite,
mas estou ocupado agora! Tenho que me preparar!” (SOLOTAROFF 2015, p. 74). 

O magnata busca conduzir a opinião do entrevistador e a convencê-lo. Ele é bom nisso e fica

evidente o exímio poder de persuasão do personagem. Trump também é bom em desviar das ques-

tões importantes e focar apenas no que lhe interessa. Está constantemente ocupado para os assuntos
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que não lhe serão benéficos.

Os discursos pujantes da celebridade são um de seus pontos fortes e, simultaneamente, uma

das maiores ameaças a sua campanha: 

Na TV, cortaram para um trecho com Scott Walker, o governador de Winsconsin
que parece um robô antiquado. Walker é elogiado pelo âncora por seu estilo “lento,
mas constante”, enquanto Trump rebate: “É, é lento, mesmo! E é isso o que já te-
mos: leeento”. Os funcionários à mesa de reunião gritam e riem; o chefe, no entan-
to, só está esquentando os motores. Quando o âncora pergunta à Carly Fiorina sua
reação a Trump, a expressão dele vira uma carranca de criança descontente enquan-
to a câmera dá um close na candidata. “Olha a cara dela!”, ele grita. “Alguém vota-
ria nisso? Dá pra imaginar uma coisa dessa sendo o rosto da nossa próxima presi-
dente?!”. A risada diminui atrás dele” (SOLOTAROFF 2015, p. 76).

Conforme Solotaroff salienta, esta é a benção e a maldição de Trump: ele não sabe ficar quie-

to quando está ganhando e acaba estragando as boas oportunidades ao se manifestar de forma odio-

sa e intolerante. Fica evidente com a interpretação da narrativa que constrói a imagem de Trump

que os mesmos instintos que o levaram ao topo também o fazem desenvolver inimizades.

No perfil de Cleo Pires, as frases da atriz têm bastante destaque, sendo responsáveis por reve-

lar tudo o que o repórter não fala sobre a personalidade dela.  “Cleo Pires ('‘Há 33 anos escrevem

meu nome com acento, mas não tem acento’') é inquieta ('‘No bom e o mau sentido’') e um tanto ci-

gana ('‘Física e emocionalmente’')” (RODRIGUES, 2015, p. 60). O vocabulário da celebridade diz

muito sobre ela, condizendo com a personagem atrapalhada e ousada apresentada pela narrativa.

Nestes trechos há palavrões e expressões em inglês:  “'‘Ela está muito fodida’'” (RODRIGUES,

2015, p. 61), diz Cleo ao se referir ao estado de uma das protagonistas que considera mais interes-

santes no cinema. “São fases impulsivas,  que nascem out of the fucking blue'” (RODRIGUES,

2015, p. 62), fala a atriz, ao tratar de seu amor recente por artes de unha.

Na reportagem, curiosa, Cleo faz mais perguntas do que o repórter. “Ela mostra as mãos e

emenda com a pergunta: '‘Qual é o seu signo?'” (RODRIGUES, 2015, p. 62). Muitos assuntos e

pessoas chamam a  atenção da atriz. “'Ele está em treinamento? Está indo bem?', Cleo pergunta para

uma garçonete sobre o jovem que nos atende. O garoto atravessa seu terceiro dia no local como gar-

çom” (RODRIGUES, 2015, p. 63).

Em Guerreira da Liberdade, o jornalista Mauro Ferreira opta por narrar na terceira pessoa.

Como aponta Wolfe (2005), uma das vantagens dessa escolha de ponto de vista é reproduzir de for-

ma fiel a opinião das fontes. O diálogo é utilizado para que a personagem possa contar ela mesma a
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sua história:

“Quando eu anunciei meu casamento com a Malu no Instagram, houve muita espe-
culação de que eu estaria me promovendo com minha união com ela. Também ouvi
gente dizer: '‘Não fala muito, porque você pode estragar a carreira’'. Teve quem
questionasse: '‘Por que você não vive escondida esse amor?'. Para quem mandou eu
me esconder, eu me mostro nua” (FERREIRA, 2015, p. 44).

As falas de Daniela Mercury são expostas em citações diretas, de maneira a preservar seu im-

pacto inicial. Na primeira página, uma dessas frases é exibida em destaque (figura 4): “'Numa socie-

dade que é machista, e não percebe o quanto é machista, um caso de amor entre duas mulheres é

uma afronta ao poder do homem’'” (FERREIRA, 2015, p. 44). São muitas as mensagens veementes

passadas pela celebridade ao longo do texto, o que mostra ao leitor a sua força como ativista e artis-

ta. A atriz segue defendendo seu lugar na sociedade, o que auxilia a compreender a personalidade de

Daniela: “'uma parte da sociedade acha imoral o amor entre as mulheres. Mas imoral é a violência.

Ser lésbica é ser livre’'” (FERREIRA, 2015, p. 45), diz Daniela.

Ao analisar os textos selecionados da revista Rolling Stone, ficou evidente que os repórteres

utilizam os recursos literários, os quais não só permitem contextualizar o leitor no cenário narrado,

mas oferecer detalhes, metáforas, perspectivas e fluxos de consciências, que podem despertar o inte-

resse do leitor em seguir a leitura do perfil, além de conferir força à narrativa na revista. Na seção

seguinte serão tecidas as considerações sobre a presente análise.

Figura  4  – Frase  de  Daniela  em
destaque na matéria.

Fonte:  ed.  112 da  revista  Rolling  Stone
(2015).
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6. Considerações finais

Na análise, conseguimos notar diferenças entre as matérias traduzidas da matriz e o conteúdo

original produzido no Brasil. Nos perfis da Rolling Stone norte-americana, os jornalistas ousaram

muito mais, recorrendo com maior frequência aos recursos literários. O ponto de vista escolhido nos

três perfis traduzidos foi o da narração em primeira pessoa, no qual as observações do repórter se

sobrepõem às informações repassadas pela fonte. Os jornalistas se inseriam na narração a todo o

instante, comentando as suas reações às respostas e ao comportamento das celebridades perfiladas.

Embora o Novo Jornalismo de Tom Wolfe (2005) “pregue” a narração em terceira pessoa

como maneira de ampliar a quantidade de pontos de vista presentes na matéria, percebemos que os

jornalistas que optaram pela narração em terceira pessoa não chegaram a explorar as potencialida-

des dessa perspectiva. Nos perfis não-traduzidos e presentes na Rolling Stone brasileira, a narrativa

em terceira pessoa contribuiu para a criação de personagens impessoais e, em alguns momentos,

distantes. Os quatro recursos do jornalismo literário apareceram na edição nacional, mas em menor

grau. Ao começarmos a pesquisa, a impressão inicial era a de que, na Rolling Stone do Brasil, a lin-

guagem literária prevaleceria. Agora, percebemos que grande parte dessa impressão se deve às re-

portagens traduzidas da matriz. Abaixo, apresentaremos as conclusões referentes a cada uma das re-

portagens.

Em Mulher de Verdade (matéria traduzida), sobre Kim Kardashian, escrita por Vanessa Gri-

goriadis e publicada em julho de 2015, conhecemos uma Kim que vai além da imagem fútil comu-

mente atribuída à celebridade. Com o auxílio de fotos poderosas e um perfil bem escrito, Grigoria-

dis projeta uma nova imagem de Kim, que agrega seu lado de socialite materialista a exímias habili-

dades empresariais e a um comportamento mais trivial e humano – e, portanto, digno de falhas. Para

isso, os detalhes e a construção cena a cena se mostraram essenciais. A repórter narra, a partir de seu

ponto de vista, as peculiaridades do dia que passou em companhia da Kardashian. 

Em Vida nos Ares (matéria traduzida), sobre Ben Schlappig, escrita por Ben Wofford e publi-

cada em agosto de 2015, Wofford também constrói um perfil de Schlappig centrado em duas face-

tas. A primeira é a de um empresário que vive em meio ao luxo aliado à figura de um jovem solitá -

rio, cujo trabalho o afasta da convivência com a família e amigos. Assim como no perfil de Kim,

são os detalhes, imagens e citações diretas bem colocadas que permitem ao jornalista, enquanto fala

do sucesso de Schlappig, apresentar a segunda faceta, que, no plano da metanarrativa, está centrada



73

na sina solitária proporcionada pelo hobby do perfilado. 

Força Negra,  sobre Emicida, escrita por Peu Araújo e publicada em setembro de 2015, se

destaca entre as três reportagens escritas por jornalistas brasileiros por ser aquela na qual os quatro

recursos do jornalismo literário foram mais bem aplicados. Araújo narra em terceira pessoa, repro-

duz diálogos, descreve com primazia o cenário ao seu redor e humaniza Emicida com o auxílio dos

detalhes. 

Em Trump Levado a Sério (matéria traduzida), sobre Donald Trump, escrita por Paul Solota-

roff e publicada em outubro de 2015, o repórter se esforça para construir uma nova imagem de

Trump como um homem que, apesar de ter opiniões controversas, possui características favoráveis

– um empresário competente e preocupado com os interesses do povo ao qual se dirige. Com os diá-

logos e as descrições, Solotaroff escreve habilmente o perfil, ponderando os pontos negativos e po-

sitivos do candidato à presidência dos Estados Unidos. 

O perfil de Cleo Pires,  Sentindo na Pele,  escrito por André Rodrigues e publicado em no-

vembro de 2015, evidencia o pouco domínio e intimidade do jornalista com os recursos literários.

Rodrigues não parece inventivo o suficiente em seu modo de perfilar e permite que Cleo pratica-

mente conduza a própria entrevista, ficando preso a uma estrutura fechada e inflexível. O ponto de

vista em primeira pessoa surge em poucos momentos, mas não o suficiente para criar uma narrativa

com personalidade.    

Guerreira da Liberdade, sobre Daniela Mercury, escrita por Mauro Ferreira e publicada em

dezembro de 2015, entre todas as seis, foi a reportagem com menos características de perfil jorna-

lístico literário. Seu foco ficou na entrevista e o repórter poucas vezes fornecia informações da bio-

grafia da cantora, mas quando o fazia estava alternada com falas de Daniela e de sua esposa. O forte

nessa matéria, assim como na de Cleo Pires, são as frases ditas pelas celebridades. A personalidade

enérgica de ambas é o que conduz o texto e faz com que esses perfis não se tornarem tediosos du-

rante a leitura. 

A carência de literariedade nos perfis de Cleo Pires e de Daniela Mercury pode acabar se re-

fletindo em uma difícil adesão do leitor ao texto.Outra observação interessante diz respeito à sensa-

ção de empatia. Quando bem utilizados, os recursos literários podem promover uma relação empáti-

ca entre o leitor e o sujeito perfilado no texto jornalístico. O texto  Trump Levado a Sério é um

exemplo dessa abertura empática.. Nele, Donald Trump é humanizado ao extremo, quando o jorna-

lista permite exibir não só os defeitos, mas as qualidades do personagem Solotaroff escolhe o que
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deseja mostrar, mas fica ao encargo da interpretação do público formular uma opinião positiva ou

negativa a respeito de Trump.

Diante do que foi exposto, concluímos que os quatro recursos do jornalismo literário são es-

senciais para a construção dos perfis de celebridades na revista Rolling Stone. O potencial humani-

zador da literatura, unido ao caráter informativo do jornalismo, tem potencialidade de alterar, em al-

guns momentos, a percepção do público em relação a um determinado assunto, contexto ou, como

foi visto neste trabalho, sobre um tipo específico de pessoa, as celebridades. 
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ANEXO 1 – Reportagem Mulher de Verdade, sobre Kim Kardashian, publicada na revista Rolling

Stone brasileira (2015).
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 ANEXO 2 – Reportagem Vida nos Ares, sobre Ben Schlappig, publicada na revista Rolling Stone

brasileira (2015). 
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ANEXO 3 – Reportagem Força Negra, sobre Emicida, publicada na revista Rolling Stone brasileira

(2015). 
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ANEXO 4 – Reportagem Trump Levado a Sério, sobre Donald Trump, publicada na revista Rolling

Stone brasileira (2015). 
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ANEXO 5 – Reportagem Sentindo na Pele, sobre Cleo Pires, publicada na revista  Rolling Stone

brasileira (2015). 
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ANEXO 6 – Reportagem  Guerreira de Liberdade, sobre Daniela Mercury, publicada na revista

Rolling Stone brasileira (2015). 
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