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Caros Amigos: um contraponto à objetividade do lide1 
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Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI 

Resumo 
 
Este artigo apresenta uma análise de reportagens da revista Caros Amigos tomando por base 
a questão da narrativa. Trata-se de examinar em que medida este veículo representa um 
contraponto em relação à hegemonia discursiva característica do lide e sua pretensa 
objetividade. Da mesma forma, procuramos aquilatar a influência do New Journalism na 
apuração e construção dos textos da revista, investigando os procedimentos adotados pelos 
repórteres e os resultados obtidos. A estratégia empregada consistiu em realizar uma análise 
por amostragem que permite perceber como determinadas categorias propostas por Luiz 
Gonzaga F.  Motta e Fernando Resende podem ser identificadas nos textos jornalísticos em 
questão. Nosso objetivo foi perceber como os jornalistas constroem significados através da 
compreensão e expressão das narrativas jornalísticas. 
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Em meio à imposição da objetividade do lide, como preservar a investigação como 

algo essencial ao jornalismo? O ato de investigar consiste em seguir os vestígios, as pistas 

de... Está diretamente associado ao trabalho do repórter, cujo texto é resultado de um 

conjunto de iniciativas necessárias para a confecção de uma matéria jornalística: a seleção, 

a interpretação e o tratamento dos dados coletados para produção da mesma. Ricardo 

Noblat (2005) afirma que “todo jornalismo pressupõe investigação”, assim como o faz 

Neveu, ao observar que “a prática jornalística carrega, de seu lado, a dimensão da 

investigação na escrita”.(NEVEU, 2002:132) Mas como tornar a investigação possível, 

considerando que as normas legitimadas pelo campo jornalístico definem que se deve 

escrever seguindo as técnicas do lide, além de utilizar a objetividade como parâmetro 

central?  

Contudo, existe um antagonismo entre essa concepção hegemônica que valoriza a 

objetividade e o jornalismo praticado por certos veículos, como por exemplo a revista 

Caros Amigos. Utilizando em sua narrativa as características do New Journalism, este 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT1 - GP  Jornalismo Impresso , XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Jornalista e Mestre em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Professora Substituta do Curso de 
Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí – UFPI. 



 
��������	
	�������	����������	�	������	�����������������	�	�����������	
����	���������	����������	�	��������	�	�����������	
	����������	��	
	�	�	 !"!#$%# 

 
 

 2

periódico mensal configura-se como um rico campo de estudos sobre o tema. Para 

Theodore Glasser (1991: 226), a forma detalhada de narrar proposta pelo New Journalism e 

pelo jornalismo investigativo criou uma desordem no campo profissional dos jornalistas. 

Porém, deu ao jornalista a possibilidade de elaborar a sua narrativa e apresentar ao leitor os 

caminhos por ele percorridos para a confecção de uma reportagem. Esse é um modelo de 

narrativa comum nas páginas da Caros Amigos.  

Lançada em abril de 1997 pela Editora Casa Amarela a revista postula para si um 

perfil de oposição política e ideológica ao neoliberalismo dominante no final do século XX. 

Ao contrário dos grandes veículos que aderiram ao modelo neoliberal, a Caros procura se 

posicionar abertamente na cena política, apresentando-se – como faz hoje – como “a 

primeira à esquerda”. Traz em cada edição uma grande entrevista, um ensaio fotográfico, 

reportagens, a opinião dos leitores e a colaboração de variados colunistas. Os seus 

fundadores acreditavam que a difusão de uma informação com tratamento narrativo e 

recorte diferenciado daquele feito pela grande mídia seria importante para a luta por um 

outro fazer jornalístico. Assim, utilizaram-se desse instrumental narrativo para enfrentar o 

jornalismo tradicional feito pelos grandes veículos na década de 90. É exatamente este 

aspecto que analisamos nesse artigo. 

A riqueza de vozes textuais e as influências do New Journalism permitem que a 

Caros... contribua para a compreensão e para a reflexão do leitor através da construção 

diferenciada de uma das possíveis versões do fato. É a partir dessas múltiplas possibilidades 

de produção e de escrita que a revista compartilha com o público suas reportagens. Sua 

linguagem apresenta o seu modo de pensar e de fazer jornalismo como um caminho dentre 

outros que podem ser tomados. 

Fernando Resende (2002) fornece parâmetros bastante significativos que adotamos 

na análise de reportagens dessa revista: observar a construção detalhista da cena, o ponto de 

vista em terceira pessoa e o registro dos gestos cotidianos. Além disso, utilizamos alguns 

dos métodos de análise sugeridos por Motta (2007) que se identificam com as 

características do New Journalism.  

Motta emprega o conceito de narratologia para entender como os jornalistas 

constroem seus significados através da compreensão e expressão narrativa da realidade na 

mídia. Para melhor entendimento dessa construção, o autor utiliza-se de seis procedimentos, 

dos quais destacamos três: 
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- Identificação dos conflitos e funcionalidade dos episódios: é a expectativa 

do discurso, a partir dos seus conflitos, isto é, elementos que serão 

ignorados e a função que a narrativa terá para o leitor. 

- Construção de personagens jornalísticas: reconhecimento das personagens 

do fato a ser constituído. Aqui vale ressaltar que nem sempre as 

personagens terão a mesma função – ou mesmo serão incluídas – na 

narrativa. “O perfil ou ‘retrato’ jornalístico envolve uma dimensão de 

pesquisa e inquérito, mas não é mera reprodução ou reflexo do ‘real’, é 

uma construção que mobiliza a subjetividade do repórter” (MOTTA, 

2007:81).  

- Estratégias comunicativas: consiste na escolha de estratégias discursivas 

que o jornalista fará para construir determinada narrativa. 

No nosso entender, é possível estabelecer um paralelismo entre o que propõem 

Resende e Motta. A identificação dos conflitos e funcionalidade dos episódios é a análise da 

construção detalhista da cena e dos diálogos, pois nesse procedimento é feita a seleção do 

acontecimento para posterior construção da narrativa - assim como observamos no New 

Journalism. Já a construção de personagens jornalísticas é a análise do registro dos gestos 

cotidianos, pois ambas têm como função a descrição dos personagens como um todo. E por 

fim, as estratégias comunicativas representam o ponto de vista em terceira pessoa. Ou seja, 

os procedimentos formulados por Motta vêm ao encontro das estratégias do New 

Journalism destacadas por Resende.  

No processo de análise das reportagens da revista Caros Amigos destacaremos o 

foco diferenciado que a revista procura evidenciar em suas matérias. Procedendo a uma 

amostragem, as matérias foram divididas em três categorias distintas, segundo o conteúdo: 

1) Registro dos gestos na perspectiva do repórter: análise de reportagens em que os 

jornalistas participam do acontecimento junto com as personagens. 

2) O outro lado da notícia: análise de reportagens que tenham como característica 

central o recorte diferenciado em comparação com o tratamento dado pela grande mídia. 

3) Natureza do jornalismo: análise de reportagens que abordem o jornalismo como 

tema central. 

Desta forma, é possível analisar tanto a forma - tratamento narrativo – quanto o 

conteúdo.  Abaixo apresentamos um quadro com as reportagens divididas em categorias: 
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Repórter-personagem: uma narrativa diferenciada (categoria Registro dos 

gestos na perspectiva do repórter) 
 

Abaixo examinaremos narrativas cujo processo de construção muito se assemelha às 

técnicas de produção do New Journalism. Os repórteres “mergulharam nos cenários” para 

desvendar o cotidiano dos grupos por eles escolhidos, utilizando a descrição das cenas e das 

personagens. Aqui os diálogos assumem uma função destacada na narrativa.  

Wolfe, ao analisar a atuação do repórter na elaboração de matérias que tenham o 

New Journalism como instrumental narrativo, afirma que “o nosso maior problema como 

repórter é, apenas, conseguir ficar ao lado da pessoa sobre quem escrevemos durante tempo 

suficiente para as cenas ocorrerem diante dos nossos olhos” (WOLFE, 2005: 64). Para o 

autor, é no texto que as observações do jornalista serão contempladas.  

O repórter Guilherme Azevedo, que redigiu “Saudemos estes homens famosos”3 

escreveu no início de sua reportagem: 

                                                 
3 Caros Amigos, São Paulo, nº 68, agosto de 2000.  

CATEGORIA REPORTAGEM JORNALISTA CONTEÚDO REPORTAGEM 

“Saudemos estes homens 

famosos” 

Guilherme Azevedo e 

Marcelo Min (fotógrafo) 

Repórter e fotógrafo passaram duas semanas no bairro 

paulista Jardim Saint Moritz  

 

REGISTRO 

DOS GESTOS 

NA 

PERSPECTIVA 

DO REPÓRTER 

“O Clandestino” Natalia Viana Sobre os ônibus que fazem transporte interestadual 

ilegalmente. A repórter embarca num desses 

“clandestinos”. 

“A imprensa não ouviu o 

outro lado” 

Marcos Zibordi Sobre os assaltos que ocorreram na rua da 89º DP 

durante a cobertura do caso Isabella Nardoni. 

 

 

 

O OUTRO 

LADO DA 

NOTÍCIA 

“Fome na Terra e foguetes 

no céu” 

Flávia Regina Sobre a vida miserável dos moradores de Alcântara - 

MA, enquanto o primeiro foguete brasileiro com seres 

vivos era lançado do Centro de Lançamento de 

Alcântara.  

“Paisagem mental dos 

estudantes de jornalismo” 

Marcos Zibordi Sobre o que pensam os estudantes de jornalismo em 

relação à profissão. 

 

NATUREZA DO 

JORNALISMO 
“O que realmente pensam 

os estudantes de 

jornalismos” 

Os estudantes entrevistados 

na matéria anterior 
Os estudantes insatisfeitos com a matéria do mês 

anterior e obtiveram espaço para expressar o 

descontentamento e o que realmente pensam. 
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É agora tempo de contar. Contar para mudar, contar para apaziguar, 
para fazer sonhar. A tarefa, imensa, ficou comigo, cronista de pouca 
monta. Perdoai. Ainda que a escrita não esteja à altura do que os 
acontecimentos exigem, penso – e isso me tranqüiliza um pouco, me 
desentristece – que o pior mesmo seria calar. 

E em seguida revela que: 

aqui [nas páginas da Caros Amigos] se lerá a história de uma viagem 
que eu e o fotógrafo Marcelo Min fizemos. Um simples relato dessa 
jornada, um recorte de realidade que atravessamos e nos atravessou. O 
que se seguirá não é uma realidade pura, mas apenas aquilo que se deu 
visto por nós. 

Nesses primeiros trechos, antes de anunciar o tema de sua reportagem, o jornalista 

esclarece que não é possível relatar uma verdade, mas que a partir de indícios e vestígios 

redigiu a sua narrativa. Ele afirma ainda que as histórias chegaram muito antes de nós. 

“Saudemos estes homens famosos” aborda parte do cotidiano do bairro de São Moritz, na 

cidade de São Paulo. As personagens são os moradores que residem ao redor de um campo 

de futebol. Existe um dilema que é a permanência ou não do “campão” naquela 

comunidade. 

As crianças, muitas descalças, no chão sujo, sem camisa brincam no 
Campão, jogam bola, cantam e batem palmas, fazem algazarra. A 
mulher estende as roupas na frente da casa, na beira do campo. O 
homem está desde cedo esperando trabalho, que não deu as caras por 
aqui hoje. Entanto, se deve continuar. O almoço tem de estar pronto 
logo porque o filho vai chorar. A vida ainda tem que se ganhar. O dia é 
curto, a vida é curta, a grana e curta, não pode parar.  

Outros moradores lutam pela construção de uma escola ou posto de 
saúde naquele espaço. Reclamam da terra vermelha que suja suas casas 
e da falta de infraestrutura do bairro. 

O que não foi explicado até o momento, amigo leitor, é que o 
conjunto de casas construídas à volta do campo, faz parte das 
estatísticas da prefeitura com uma das 29 áreas de ocupação irregular 
de Taboão. 

 
A estrutura narrativa dessa reportagem é construída a partir das experiências vividas 

pelo repórter: a observação e as conversas com as personagens. 

Da laje de dona Toninha, onde estamos sentados em silêncio neste final 
de tarde, podemos divisar o campo e suas casas e sua gente. Lá ao 
fundo, a leste, o Portal do Morumbi, um dos conjuntos residenciais 
mais ricos da cidade de São Paulo. O campo já mergulha em sombra, e 
o sol, por capricho – ou mesquinhez? – derrama seus últimos raios 
apenas sobre os altos dos prédios ricos. A noite cai. Apaga-se o cenário 
ao fundo e, um pouco mais à esquerda, a nordeste e mais distante 
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acendem-se as luzes das torres de transmissão da avenida Paulista. As 
casas ao redor do campo também se iluminam, e o movimento fora 
delas começa a diminuir. Logo mais, por volta das 22 horas, não se vê 
mais ninguém ali, exceto os que retornam da escola. 

 Para Motta (2005), “a construção das personagens é uma estruturação de condutas 

humanas, que fornecem ao narrador a matéria-prima e os modelos”.  

Dárcio Marques, atleta do Remo, que na semana atua como 
metalúrgico, justifica sua defesa do Campão argumentando que ele já 
existia bem antes da construção daquelas casas – o que é verdade, pois 
o campo está ali há pelo menos vinte anos e as primeiras casas 
começaram a aparecer há cerca de dez anos – e destaca a função social 
do futebol. “Se não tiver o campo, a cabeça da molecada vai ficar 
aberta para coisa ruim”. 

Sendo assim, é permitido ao repórter a escolha do comportamento e das condutas, 

tanto na produção da matéria nas ruas, quanto na redação. Durante a narrativa, Guilherme 

Azevedo descreve com riqueza de detalhes o cenário e as personagens. Traça o perfil dos 

moradores a partir de depoimentos e revela o perfil profissional, religioso e escolar de suas 

personagens, além de abordar a violência que por lá existe. Para isso, o repórter utiliza 

integralmente os diálogos trocados entre ele e os moradores. 

“A sua casa é própria?”, pergunta o repórter. “Sei lá o que que é”, 
responde dona Meire Brício Félix, esposa de seu Isaac. 

Azevedo destaca também em sua reportagem a opinião dos moradores sobre a 

permanência do campo de futebol. Por fim, busca na Prefeitura de São Paulo, a informação 

de que o campo será de fato desativado. 

Para a construção da narrativa o repórter e o fotógrafo ficaram duas semanas 

vivendo naquela comunidade. Durante aqueles dias, as andanças pelo bairro e as visitas aos 

moradores eram constantes.  

Num outro momento, um dos moradores compara um prato de mocotó com o 

medicamento Viagra. Após descrever o fato, o jornalista ressalta que “o decoro impede que 

o repórter teça comentários mais aprofundados sobre os efeitos de santo remédio”. Na 

narrativa também fica registrada a impressão e o desejo do repórter. 

Uma história bem brasileira em que um campo de futebol cede lugar a 
uma escola. Triste, pelo lado da várzea. Feliz, pelo da educação. O 
ideal mesmo seria que não houvesse a necessidade de fazer uma 
escolha. Queremos tudo ao mesmo tempo, porque são todos bem 
indispensáveis. Lazer e cultura, futebol e escola. E não só isso: 
queremos também um posto de saúde e uma creche – e um posto 
policial. E exigimos isso só porque não temos. E não é pedir demais, é 
só o que se deve ter por direito. 
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Na reportagem intitulada “O clandestino”4, Natalia Viana aborda o transporte 

público interestadual feito de forma ilegal. Para a elaboração dessa matéria, ela escolhe 

viajar num ônibus clandestino. Aqui, a autora escolhe a estratégia comunicativa que será 

utilizada na narrativa a partir do momento em que decide embarcar junto com os 

passageiros daquele ônibus. Torna-se testemunha daquela vivência. Inicialmente, descreve 

a localização e o funcionamento das agências clandestinas na cidade de São Paulo. Das três 

características do New Journalism destacadas nesta análise, a única que não aparece em “O 

clandestino” é o ponto de vista em 3ª pessoa. Todas as outras estão presentes na narrativa. 

A repórter começa descrevendo a sua ida ao bairro da Sé, na cidade de São Paulo, 

para comprar a sua passagem para o nordeste brasileiro. Ela escolheu como destino a cidade 

de Recife. Existe um cronograma de saída. A cada dia da semana os ônibus partem em 

direção a determinadas cidades. A primeira descoberta da repórter é no momento do 

embarque: todas as agências clandestinas espalhadas pela Sé vendem passagem para um 

único ônibus. A chegada a Recife, que estava prevista para domingo pela manhã, só ocorreu 

à noite. Foram mais de 48 horas de viagem. O ônibus clandestino leva cerca de oito horas a 

mais do que um regular, pois vai cortando caminho por estradas sinuosas para evitar alguns 

postos da Polícia Rodoviária. Na viagem São Paulo-Recife os motoristas gastaram cerca de 

R$ 700,00 com subornos. Natália divide sua reportagem em subtítulos: o momento da 

compra, o embarque, a viagem, os companheiros de viagem, informações legais diversas e 

outros momentos dramáticos vivenciados durante aquela viagem.  

Quanto aos procedimentos estabelecidos por Motta, verifica-se que a função da 

narrativa, a partir das cenas escolhidas pela repórter, é informar o leitor. Muitas das 

informações apresentadas pela jornalista não seriam descobertas sem que ela embarcasse 

num dos ônibus clandestinos. No entanto, sua reportagem não é simplesmente informativa. 

A autora relata o funcionamento do transporte clandestino - de São Paulo para Nordeste. E 

revela também todas as agruras desse tipo de viagem, a partir da descrição dos personagens, 

de seus gestos e de suas histórias de vida. Descreve o guichê de venda das passagens, 

explica que não adianta escolher uma entre tantas agências, pois todas vendem passagens 

para o mesmo veículo. E ainda contempla o leitor com informações sobre as leis 

rodoviárias, as empresas legais e as condições das estradas. 

                                                 
4 Caros Amigos, São Paulo, nº 109, abril de 2006. 
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A jornalista utiliza a descrição das personagens em momentos distintos para 

construir sua narrativa. Ora para situar sua posição naquela viagem, como se observa no 

trecho seguinte: 

Maria, ao meu lado, tem cerca de 60 anos, duas filhas que moram em 
São Paulo e um filho que mora com ela em Arapiraca, Alagoas. É neta 
de uma índia de cabelos claros e lisos, que diziam ter sido encontrada 
no mato, entre cachorros selvagens. 

Ora para trazer informações ao leitor, como quando descreve a reclamação de um 

dos passageiros sobre o momento de seu desembarque na entrada de uma cidade. Esse 

passageiro resmunga que comprou a passagem até a rodoviária. E o motorista responde: “A 

gente não pode nem entrar na rodoviária!”. Ao destacar essa fala, a repórter sinaliza para o 

leitor que as agências clandestinas vendem gato por lebre. Durante toda a narrativa utiliza-

se da primeira pessoa, mostrando ao leitor que serviu de testemunha para todas aquelas 

descrições de cena e discursos. A última frase de sua reportagem é: “E sigo o meu rumo. 

Sem deixar de reparar que, em Olinda e Recife, quase todos os postes exibem um cartaz 

escrito a mão: “São Paulo ou Rio por 180 reais”. Esta frase revela que a repórter teria mais 

para contar, desta forma deixa claro que “Clandestino” é apenas uma versão, a sua versão 

daquela viagem. Claro que repleta de informações importantes, mas aquela é apenas uma 

viagem dentre tantas outras que acontecem todos os dias nas estradas do país. 

 

 
A notícia e seus possíveis recortes (categoria O outro lado da notícia) 

 
O processo de produção da notícia da Caros Amigos não se assemelha em nada com 

o dos veículos da grande mídia. A revista utiliza-se largamente da etnografia e do trabalho 

de campo no processo de apuração das reportagens. Desta forma, a narrativa também se 

diferencia, pois tendo uma boa quantidade de detalhes sobre o acontecimento, a redação 

torna-se mais rica e detalhada. Mas não é só isso, é permitido ao repórter da Caros escolher 

a forma de escrita que utilizará nas páginas da revista.  

Em “A imprensa não ouviu o outro lado”5 o repórter, Marcos Zibordi, fez uma 

cobertura atípica diante do grande evento que ocorria na 89ª Delegacia de Polícia em São 

Paulo. Tratava-se do caso da morte da menina “Isabella Nardoni”. A grande imprensa 

tomava conta das ruas para dar prosseguimento à cobertura do caso em seus noticiários. 

Enquanto isso, casas e transeuntes eram assaltados ao redor da delegacia. Zibordi inicia sua 
                                                 
5 Caros Amigos, São Paulo, nº 134, maio de 2008. 
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narrativa com uma crítica à grande imprensa: “nem sempre quantidade é sinônimo de 

qualidade, e se alguém duvida da cegueira e surdez dos nossos “profissionais”, vamos aos 

detalhes da ocorrência diante da delegacia mais famosa de São Paulo, a 89ª DP”. 

A partir de uma breve descrição do caso midiático, podemos afirmar que o repórter 

utilizou a narração para iniciar sua reportagem: 

Enquanto repórteres e curiosos entupiam a frente da delegacia onde 
estava presa a madrasta de Isabella, um ousado assalto que envolvia 
uma menina de 10 anos ocorria do outro lado da rua. E ninguém 
percebeu nada do mais evidente dos roubos ocorrido nos primeiros dias 
de abril na região da 89ª DP. 

Mais adiante a narrativa detalhada da cena impressiona o leitor, pois o repórter não 

estava presente durante a mesma. Toda a descrição do assalto contida na reportagem foi 

construída a partir dos relatos das personagens envolvidas.  

Avó, neta e cachorra ouvem a movimentação e descem até a garagem. 
Também são rendidas. O motorista é quem pede para abrir o portão 
eletrônico, manobra o carro na rua íngreme, meticuloso, entra de ré na 
garagem. 

Durante a entrevista com uma de suas personagens, Rita, o repórter indaga: “O 

tumulto na rua facilitou o assalto? Caso os repórteres tivessem se dado conta, o roubo teria 

virado notícia?” As repostas também são contempladas na narrativa: “Sem dúvida”, Rita 

responde a primeira pergunta e prossegue: “Não, porque pequenos detalhes já não fazem 

mais diferença. São valores invertidos, literalmente”. 

Rita, uma das personagens - e cidadã - já conhece as tramas da mídia e percebe com 

clareza que o assalto em sua casa jamais seria notícia para a grande mídia. A personagem 

tentou ir à delegacia algumas vezes. Numa delas, ao descer do carro, se viu entre repórteres 

e microfones. Zibordi surge como personagem:  

Telefono para a 89ª DP na tarde de 23 de abril. Quero conversar sobre 
o assalto à casa de Rita. O chefe dos investigadores estranha: “Assalto 
no numero 90? É aqui do lado! Não estou sabendo de nada, mas no 
final da tarde, quando meu pessoal voltar, terei uma posição. Você tem 
o número do boletim de ocorrência aí?” 

 

E mais uma vez: 

No outro dia pela manhã, vou à delegacia. Explico a pauta a alguns 
investigadores, termino a conversa na sala da delegada. Ela me mostra 
cartas de Ana Carolina [...] Após vinte minutos saio e, da calçada, 
avisto a viatura parada em frente ao sobrado assaltado. Caminho até o 
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número 90. Dois investigadores conversam com os proprietários [...] 
São convidados a fazer o reconhecimento fotográfico naquela mesma 
tarde, exatas duas semanas após o assalto. 

É com o mesmo recorte jornalístico, convidando o leitor a observar um outro lado 

da notícia, que a repórter Flávia Regina constrói a reportagem “Fome na terra e foguetes no 

céu”6. O cenário é 

Alcântara, cidade maranhense que abriga o Centro de Lançamento de 
Alcântara. A data da reportagem é 15 de março de 1999. Todas as 
atenções de governos e mídias estão voltadas para o envio dos 
primeiros seres vivos ao espaço por um foguete brasileiro. Enquanto 
isso moradores da miserável cidade vivem a fome. 

Foi entre o foguete e a fome que a repórter se deparou e percebeu que a fome dos 

moradores da cidade era bem mais importante do que o lançamento de foguetes. Chamando 

atenção para o modo de falar do entrevistado ela conta: “Ao mesmo tempo que verbas 

milionárias são destinadas aos espaços siderais, brasileiros morrem de fome”.  

No início da implantação da Base Militar,  “eles ofertaro muita coisa, 
diziam que quando a gente saísse de lá para cá, entonce iam botar, a 
gente não ia sofrer necessidade, os homens tinham emprego, as 
mulheres também, tudo ia se emprega para ter o seu pão de cada dia”.  

(...) 

Maximiana Seguins, 29 anos, [que] lamenta que quase todos os seus 
seis filhos sofram como o problema mais vulgar do 
subdesenvolvimento: vermes na barriga. “Esse aqui tá com cuspideira e 
vive dizendo: “Mãe, tô com um azedo no estomago! Esse outro tá com 
problema de vômito.”  

Desta forma, a repórter oferece ao leitor a possibilidade de perceber a personagem 

com um outro olhar. É uma outra informação que vem embutida na fala de Maximiana. Na 

busca de outras personagens, a repórter observa que  

o lamento das caxeiras ecoa em todas as agro-vilas. Só assim, por 
volta, das 11h30m da manhã, avistamos um trabalhador magro 
chegando da roça. “O que o senhor trouxe aí no cofo?”, pergunto. 
“Fome”, ele responde. 

 
 Em pauta: o jornalismo (categoria Natureza do Jornalismo) 
 
Não é comum ter como pauta o comportamento dos jornalistas, nem os erros 

cometidos por eles, a não ser em colunas criadas para tal fim. Mas na Caros encontramos 

                                                 
6 Caros Amigos, São Paulo, nº 35, fevereiro de 2000. 
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diversas reportagens com esse tema. Algumas sobre o jornalismo de maneira geral, outras 

contam causos vivenciados pelos repórteres da revista. 

Na reportagem “A imprensa não ouviu o outro lado”, a crítica à imprensa aparece 

enquanto jornalistas aguardavam notícias na porta de uma delegacia. Assaltos aconteciam 

ao redor e nem repórteres, nem policias enxergavam outros fatos. Assim, o repórter inicia 

seu texto: 

Existem várias piadinhas sobre vacilos que repórteres cometem em 
coberturas jornalísticas, anedotas contadas nas faculdades e redações, 
tem a do sujeito que ia atrás da história de um morto, mas, no caminho, 
a rua interditada. Prédio em chamas, pessoas saltando lá de cima, 
bombeiros e ambulâncias. O caos impede a passagem do repórter, que 
volta frustrado para a redação. Após relatar o sucedido ao chefe, é 
despedido. – trombou com o fato muito maior que a pauta original e 
não percebeu. 

Tais interferências podem fazer com que fatos de interesse da sociedade deixem de 

ser publicados. E numa segunda reportagem o mesmo repórter declara: 

Durante dois meses penei com a espinhosa pauta – vasculhar a 
mentalidade dos futuros jornalistas. Seria reportagem de fôlego em 
parceria com Marina Amaral, editora executiva de Caros Amigos, que 
buscaria, nas redações e entre os profissionais, história para compor um 
quadro descrevendo desde a formação universitária até o cotidiano das 
empresas, incluindo os cursos de adestramento intermediários entre a 
obtenção do diploma e o registro em carteira, entre outras 
excrescências. 

Assim começa a “Paisagem mental dos estudantes de jornalismo brasileiro”7. 

Marcos Zibordi inicia a narrativa, sempre na primeira pessoa, relatando as dúvidas que o 

arrebatavam na escolha de que caminho traçar para aquela matéria. 

Se como repórter e professor de jornalismo eu vivo discordando dos 
paradigmas das duas profissões, como me posicionar escrevendo sobre 
elas? Saquei a chance de expor algumas opiniões na forma e no 
conteúdo deste texto, que já era parcial, subjetivo e auto-crítico antes 
mesmo de ser redigido. Ele também mostraria o meu ambiente mental” 

 Resolveu cobrir durante uma semana um evento que aconteceria em São Paulo: 9º 

Congresso Brasileiro dos Estudantes de Comunicação Social (COBRECOS). Estava 

disposto a dividir sua matéria entre os estudantes politizados e os não-politizados, mas 

alega que não houve número de estudantes suficientes que mantivessem os grupos em 

equilíbrio. Ficou então com a segunda opção: os perfil dos estudantes de jornalismo não-

politizados. Sendo assim, além de realizar entrevistas durante a cobertura do evento, 
                                                 
7 Caros Amigos, São Paulo, nº 121, abril de 2007. 
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encaminhou questionários via comunidades de jornalismo do orkut, afim de colher 

depoimentos dos estudantes de todo o país durante as férias escolares.  

A matéria foi produzida no mês de julho e não foi bem recebida pelos estudantes, 

pois a redação recebeu muitas cartas criticando o texto. Afinal, Zibordi havia escolhido um 

grupo que representava os estudantes de todo o país. 

Sou assinante, leitora da Caros Amigos e estudante de jornalismo. 
Levei a edição de abril para a minha classe, do 1º ano da USP, na 
sexta-feira, dia 20 de abril. Todos ficaram interessados na matéria de 
Marcos Zibordi, sobre nós mesmos. E compraram a revista. Passado o 
fim de semana, quando tiveram tempo para ler o artigo, o sentimento 
geral foi unânime: acharam a matéria superficial e tendenciosa. 
Queríamos colocar fogo na redação da Caros Amigos. 

Daí resultou uma matéria, na edição seguinte, intitulada assim: “O que realmente 

pensam os estudantes de jornalismo: por eles mesmos”8. A reportagem consistia numa 

resposta a Zibordi. 

De fato, Zibordi conseguiu nos tirar do sério! Merece uma resposta à 
altura de sua provocação. Além disso, precisamos fazer com que os 
leitores saibam que nem o que ele disse é verdade e que ainda existem 
jornalistas, ou pelos menos estudantes de jornalismo preocupados com 
muita coisa, além de virar âncora do Jornal da Globo. 

Os jornalistas finalizam: “Obrigada, Marcos Zibordi. Querido, vá estudar você!” 

Nessa reportagem é evidenciada a maneira como a revista trata o seu leitor. A partir da 

insatisfação desse grupo, Sérgio de Souza os convidou a responder diretamente na revista, 

pois assim poderiam representar também outros estudantes através dessa iniciativa.  

Nessa análise, observa-se que no fazer jornalístico contra-hegemônico também há 

espaço para a expressão de divergências dentro da própria revista. A publicação da matéria 

“Paisagem mental dos estudantes de jornalismo brasileiro” foi uma agressão não só aos 

estudantes, mas também aos leitores da revista. É imprescindível considerar que os 

estudantes-personagens fazem parte do círculo de leitores da Caros Amigos. 

 

E assim... 
 
As reportagens da Caros Amigos representam a possibilidade da feitura de um outro 

jornalismo tanto sob o viés temático quanto sob à forma narrativa. A revista rompe com os 

padrões delimitados pelo campo jornalístico e cria regras para cada narrativa. No que diz 

respeito ao New Journalismo, Wolfe afirma que  
                                                 
8 Caros Amigos, São Paulo, nº 122, maio de 2007. 
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não há pecados capitais; não ainda, de qualquer modo... Se o jornalista 
quer mudar do ponto de vista em terceira pessoa para o ponto de vista 
de primeira pessoa na mesma cena, ou se quer entrar e sair do ponto de 
vista de diferentes personagens, ou se quer saltar da voz do narrador 
onisciente para o fluxo de consciência de outro alguém, ele o faz. Para 
esses glutões do estilo a única regra é a do fora-da-lei, no que se refere 
à técnica: tome-a, use-a, melhore-a. (WOLFE apud LIMA, 2004. p. 
164) 

 
Assim, também agindo “fora-da-lei”, a Caros Amigos é uma das representantes de 

um movimento que fez revolução há quase cinquenta décadas. Traz em sua narrativa 

elementos identificados por Sodré e Ferrari (1986), como: força, que tem a intenção de 

arrebatar o leitor até a última palavra da reportagem; clareza com a intenção de colaborar 

com força para que a história não se perca; condensação, que tem o objetivo de aproximar 

os elementos da história; tensão, que causa suspense; e por último, novidade, que carrega 

consigo um ponto de vista diferente daqueles que os outros veículos irão publicar. Para 

Medina e Greco “lidar com a visão de mundo do outro, dela extrair a utopia humana e ceder 

competência técnica e cientifica para uma narrativa solidária não é uma miragem, é uma 

possibilidade. A arte que o confirme”. (MEDINA E GRECO, 1998:198) 

Durante a análise, percebemos que tanto a história – o fato -, assim como o autor – o 

repórter -, são especialmente responsáveis pela produção e pelo resultado do texto, isto é, 

pela reportagem. A valorização dos elementos secundários durante a produção da matéria 

nos leva a crer que essas informações podem fazer com que o leitor conheça mais de perto o 

cenário e as personagens. 

Notamos também diferentes recursos narrativos. Em alguns momentos o tratamento 

utilizado parece ter a intenção de captar a atenção do leitor, aproximando-o da situação. Em 

outros a escolha da personagem central e sua descrição se fazem fundamentais para a 

elaboração da matéria. Além disso, existe na Caros... espaço para assuntos que são 

“excluídos” pela grande mídia. A soma da forma (tratamento narrativo) e do conteúdo 

(tema) foi primordial para o resultado da análise das reportagens. 

Na categoria “registro dos gestos na perspectiva do repórter”, verificamos que a 

imersão do jornalista no cenário e na convivência com as personagens é fundamental para 

que a descrição de seus relatos tenha “vida”. Na verdade, este modo de produção permite 

que o narrador tenha conhecimento de fatos secundários, que valorizam ainda mais a 

narrativa. Os motivos que levaram as matérias a serem publicadas também são 

contemplados, assim como a detalhada exposição dos cenários e das personagens que é um 
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traço marcante nas reportagens desta categoria.  Percebemos, assim, a influência direta do 

New Journalism tanto na apuração, quanto na produção das narrativas.  

Em “o outro lado da notícia”, o recorte diferenciado é o que mais chama a atenção, 

pois contrapõe com a oferta de notícias parecidas, às vezes idênticas, dos grandes jornais e 

revistas. Essas narrativas proporcionam ao leitor um olhar diferenciado para determinados 

eventos. As reportagens são diferentes no conteúdo e na forma. Apesar de o jornalista não 

estar presente durante o acontecimento do fato em si, as narrativas possuem descrições 

detalhadas, o que revela uma apuração bem feita. O uso textual das falas das personagens 

traz informações complementares sobre os eventos.  

Na categoria “a natureza do jornalismo”, a crítica e a discussão do jornalismo 

também fazem contraste com outras reportagens. Não é comum encontrarmos nos veículos 

de comunicação matérias sobre os modos de fazer jornalismo e seus insucessos. As 

narrativas foram redigidas em primeira pessoa e a estrutura narrativa mantém certa 

uniformidade com as reportagens das outras categorias, levando em consideração o 

detalhamento dos relatos apresentados. 

Em todas as narrativas da revista também percebemos um pouco das sensações, 

desejos e até medos daquele que a escreve, pois o repórter está presente nas estruturas de 

produção e construção das narrativas. A presença na cena ou na narrativa, assim como o 

compartilhamento destas informações com o leitor, permite que o relato não seja apenas 

testemunhal, mas de alguém que participa dos fatos. É desta forma que o repórter se coloca 

entre o leitor e o acontecimento. 

 A narrativa que mescla a objetividade com a percepção dos jornalistas e que tem a 

observação como principal fonte de informação é,sem dúvida, herança do movimento  New 

Journalism. 
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